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GİRİŞ 

Satıcının temerrüdü (mora debitoris) kurumunun temeli, borçlar hukukundaki 

birçok kurum gibi, Roma hukukuna dayanmaktadır. Roma hukukunda satıcının 

temerrüdü, alacaklının temerrüdü (mora creditoris) ile birlikte ele alınmıştı. Roma 

hukukunda her iki temerrüt türü de, kusur temeline dayandırılmış ve bir sözleşme 

ihlali olarak düzenlenmişti. Satıcının temerrüdü kurumu, Roma hukukunda kabul 

edilen biçimiyle,  kusur temeline dayandırılmış ve uygulanmıştı. 

Modern hukuk sistemlerinde kabul edilen şekliyle bu kurum, kusur şartı 

dışında, koşulları ve hukukî sonuçları itibariyle, Roma hukukunun genel bir 

tekrarından ibaret olarak varlığını sürdürmektedir. 

Bu tezin birinci bölümünde, Roma Hukukunda ortaya çıkan satıcının 

temerrüdü kurumunun genel olarak koşulları irdelendikten sonra satıcının 

temerrüdünün sonuçları ayrıntılı olarak incelenecektir. Burada öncelikle Roma 

hukukunda borç kavaramı açıklandıktan sonra, Roma hukukunun sözleşmeler sistemi 

üzerinde durulacaktır. Bilindiği üzere Roma hukukunda sözleşmelerin 

sınıflandırmaları modern hukuk sistemlerindeki ayrımlardan farklılık arz etmekteydi. 

Ancak günümüzde sözleşmeler hukukundaki birçok kurumun temeli de Roma 

hukukuna dayanmaktadır. Genel olarak sözleşmeler incelendikten sonra satım 

sözleşmesi incelenecek, müteakiben temerrüt ve satım sözleşmesinde temerrüdün 

sonuçları teferruatıyla açıklanacaktır. 
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Tezin ikinci bölümünde, öncelikle satım sözleşmesinde temerrüt kavramı 

üzerinde durulacak, ardından adi satım sözleşmesi ve ticari satım sözleşmesinde 

temerrüt irdelendikten sonra ayrı ayrı  adi satım sözleşmesi ve ticari satım 

sözleşmesinde temerrüdün sonuçları  incelenecektir.  

Bu tezde, satıcının temerrüdünün koşulları genel olarak, hükümleri ise 

teferruatıyla incelenirken, Roma hukuku ve Türk hukuku ağırlıklı olarak ele 

alınacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ROMA HUKUKUNDA SATICININ TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI 

§1.ROMA HUKUKUNUN SÖZLEŞMELER SİSTEMİ 

I. SÖZLEŞME KAVRAMI 

Roma hukukunun sözleşmeler sistemini açıklamadan önce Roma Hukukunda 

borç ve borcun kaynaklarına kısaca değinmek gerekmektedir. Roma Hukukunda borç 

obligatio olarak ifade edilmektedir. Obligatio, alacaklı ile borçlu arasında kurulan bir 

hukuki ilişki olup, bu hukuki ilişkinin sonucunda alacaklı, borçludan belirli bir şeyi 

ifa etmesini veya belirli şekilde hareket etmesini talep etme hakkına sahip olur.1 

Roma hukuk kaynaklarında borç ilişkisinin bir çok tarifi bulunmaktadır. Bu 

tariflerden biri Justinianus’un Institutiones’inde yer almaktadır: 

Ins. 3, 13, pr.    

 “Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius  

  solvandae rei secundum nostrae civitatis iura.” 

 “Borç(obligatio) öyle bir hukuki bağdır ki, onunla sitemizde cari olan  

  hukuk gereğince, bir kimseye karşı bir şeyi ifa ile yükümlü tutuluruz.” 

                                                 
1Rado, s.13. 
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Yukarıdaki metinde mecazi anlamda borç ilişkisinin zincire benzetilmesinin 

sebebi, Romanın eski dönemlerinde alacaklının borcunu ödemeyen borçluyu zincire 

vurmasının yanında, Romalıların zihninde borç ilişkisinin2 iki kişinin birbirine 

bağlanması olarak algılanmış olmasıdır.3 Romalı Hukukçuların obligatio için 

verdikleri bu tarif ve diğer tarifler incelendiğinde Roma Hukukunda borç ilişkisinin 

üç esaslı öğesi olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar; alacaklı ile borçlu, borcun konusu 

edim ve edimin ifa edilmemesi sonucunda alacaklının borçluya karşı kullanabileceği 

yaptırımdır.4 

Roma hukukunda, hukuki sonuçları bakımından borçlar, obligatio civilis (tam 

borç) ve obligatio naturalis (eksik borç) olmak üzere iki gruba ayrılmaktaydı. 

Alacaklının, kendisine tanınan dava ile gereğinde icra yoluna da başvurarak, cebren 

hakkını elde edebildiği borçlar, obligatio civilis olarak ifade edilmekteydi. Bunun 

yanı sıra  Roma hukukunda  eksik borçlar, hukuk düzeni tarafından öngörülmüştü. 

Bu durumda, Roma hukuku, bir kimsenin borçlu olduğunu kabul etmekle birlikte, o 

kimseye karşı bir dava ve icra olanağı sağlamamıştı. Romalılar, ifası actio ile takip 

edilemeyen bu davasız borçları, obligatio naturalis (eksik borç) olarak 

isimlendirmişlerdi. Obligatio naturalis, dava hakkı olmamakla birlikte, başta soluti 

retentio (ödenen şeyin korunması), yani borçlu tarafından alacaklıya yapılan 

ödemenin (solutio debiti) geçerli olarak kabul edilmesi ve ödenenin, condictio 

indebiti (sebepsiz zenginleşme davası) ile geri alınamaması hakkını veren, ayrıca, 

kefalet, rehin veya ipotek yoluyla, geçerli olarak kişisel ya da ayni teminat altına 

alınabilen ve novatio ile yenilenebilen bir borçtu. Roma hukukunda bazı borçlar, 

                                                 
2Tahiroğlu - Erdoğmuş, s. 160. 
3Rado, s.14. 
4Rado, s.18. 
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doğumları anından itibaren obligatio naturalis oldukları halde, bazı borçlar, obligatio 

civilis olarak doğmalarına rağmen, daha sonra obligatio naturalis niteliğini 

kazanırdı.5 

Bir başka açıdan da borçlar sınıflandırılabilir. Buna göre Roma hukukunda, 

edim türleri bakımından borçlar, dare(vermek), facere(yapmak),  praestare(sorumlu 

olmak) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Dare, bir malın mülkiyetini veya 

zilyetliğini devretmek ya da ius civile’nin tanıdığı bir irtifak hakkını temin etmektir. 

Facere, dare borçlarına göre daha geniş içeriğe sahip olup, borcun kapsamına göre 

her türlü işin yapılmasıdır. Praestare ise, Roma hukukunda bir şeyden dolayı 

sorumlu olmak, tazminat yükümlülüğü altında olmak, borcun ifasına dair teminat 

vermek anlamlarında kullanılıyordu.6 

Roma Hukukunda borç kavramına yukarıda kısaca değinildikten sonra borcun 

kaynaklarını açıklamak gerekmektedir. Borcun kaynakları kavramından kastedilen 

borç ilişkisinin doğmasına neden olan olaylardır. 

Roma Hukuku kaynaklarında borcun kaynakları üç ayrı şekilde 

açıklanmaktadır: 

-Roma Hukukunda borcun kaynakları bakımından en eski sınıflandırma 

Gaius’un Institutiones’inde yer almaktadır. 

 
                                                 
5Emiroğlu, Eksik Borç, s.74. 
6Rado, s.22-23; Üçer,  Alacaklının Temerrüdü, s.8. 
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Gai. inst. 3, 88 

“Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto.” 

“Her borç ya bir akitten veya bir haksız fiilden doğar.” 

Yukarıda bahsedilen iki tür borç kaynağı, günümüz hukuk sistemlerinde de 

halen güncelliğini korumaktadır. Ancak bir borç kaynağı olarak sözleşme ve haksız 

fiil toplumsal yaşamdaki borcun doğumuna neden olan  kaynakları açıklamakta 

yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle Romu hukuku kaynaklarında sözü geçen borç 

kaynakları dışında kaynakları içeren sınıflandırmalar bulunmaktadır.7 

-Digesta’da sözleşme ve haksız fiile ek olarak bir başka borç kaynağı daha 

eklenmiştir. 

D. 44, 7, 1, pr. Gaius. 

“Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio, aut proprio  

  quodam iure ex variis causarum figuris” 

“Borçlar ya bir akitten, ya bir haksız fiilden  veyahut da diğer çeşitli 

sebeplerden doğarlar.”8 -Iustinianus’un Institutiones9’inde borcun kaynaklarının 

                                                 
7Rado, s.55-56. 
8Rado, s.55-56. 
9 “Hukuk kurumları anlamına gelen Institutiones, uygulanan hukukun ana hatlarını belli bir düzen 
içinde saptamak, bir başka deyişle, uygulanan hukuk hakkında genel bilgi vermek amacıyla 
hazırlanmıştır. Bu nedenle Institutiones, hukuk bilimine başlangıç konusunda bir ders kitabı 
niteliğindeydi. Gerçi, hukuk öğretiminin temel konusu, Digesta ve Codex'de bir araya getirilen 
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dörtlü bir ayırma tabi tutulduğu ve  Digesta10’da yer alan “diğer çeşitli sebeplerden 

doğan borçlar”ın somutlaştırılığı görülmektedir. 

                                                                                                                                          
metinlerdi. Digesta, Cumhuriyet Dönemi ve Klasik Dönem hukukçularının eserlerinden alınan 
parçaları içeriyordu. Codex ise, imparator emirnamelerinin sistematik bir derlemesiydi. Ancak, her 
ikisi de çok ağır ve ayrıntılarla dolu olduklarından, uygulanan hukukun temel kavramlarını ve 
kurallarını anlamak, öğrenmek bakımından elverişli değildi. Bu nedenle uygulanan hukukun tümü 
hakkında genel bilgi verecek nitelikte bir bölümün hazırlanması zorunluluğu duyuldu. Aslında, daha 
önce yayınlanan Deo Auctore Emirnamesi'nde söz konusu eserin hazırlanmasının gerekli olduğu 
açıklanmıştı. Iustinianus 533 yılında bu bölümün hazırlanması için, Tribonianus'un denetimi altında, 
Constantinopolis Hukuk Okulu'nun hocalarından Theophilus ile Beyrut Hukuk Okulu hocalarından 
Dorotheus'ü görevlendirdi. Bu iki hukukçu, eserin ikişer kitabını yazarak kendilerine verilen görevi 
paylaşmışlardı. İlk iki kitabın anlatım tarzı ile son iki kitabın anlatım tarzı arasında fark vardır ve 
hangi kitapların hangi yazara ait olduğuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Imperatoriam 
Emirnamesi ile yürürlüğe giren ve 'hukuk öğrenme isteği olan gençliğe' ithaf edilen Institutiones, dört 
kitaptan oluşmakta, hukukun genel kavram ve ilkeleri, imparatorun ağzından ders verir gibi, konuşma 
üslubu ile anlatılmaktadır. Institutiones'i yürürlüğe sokan Imperatoriam Emirnamesi'nde, söz konusu 
eser düzenlenirken hangi kaynaklardan yararlanıldığı konusunda kısa bir açıklama vardır. Bu 
açıklamadan, daha önce yazılmış bulunan Klasik Dönem hukukçularının Institutiones'lerinden, 
özellikle Gaius'un Institutiones ve Res Cottidianae adlı eserlerinden ve diğer şerhlerden yararlanılmış 
olduğunu öğreniyoruz. Şekli bakımdan incelendiğinde, Institutiones, klasik eserlerden parçalar 
alınarak düzenlenmiş bir 'mozayık' tan çok, özgün bir eser gibi hazırlandığı izlenimini 
uyandırmaktadır. Aslında bu kitap da, Digesta gibi, klasik hukukçuların eserlerinden alınan parçaların 
birbirine eklenmesiyle oluşmuştu. Ancak, ekleme yapılırken parçalar, bir inscriptio ile birbirinden 
ayrılmamış oldukları için, bunların hangi yazara ait olduklarını belirlemek mümkün olmadığı gibi, 
sürekli bir konuşma haline getirilmiş olan ifade, sanki bizzat imparatorun ağzından çıkıyor ve 
gençliğe sesleniyormuş gibi bir izlenim taşımaktadır. Hukukta yapılan yenilikler açıkça beyan edilmiş, 
bazı metinler, artık kullanılmadıklarının anlaşılması için geçmiş zaman kipiyle ifade edilmiş, 
kurumların tarihçesi anlatıldıktan sonra yürürlükte olan hukuk kurallarının belirtilmesi için ise, 
şimdiki zaman kipi kullanılarak, hukukun genel kavramları ve ilkeleri, bir imparatorun üslubuna 
yakışan süslü ifadelerle aktarılmıştır. Eserin planı, İmparatorun da söylediği gibi, Gaius'un 
Institutiones'i esas alınarak hazırlanmıştır. Bu model içinde kalınmakla birlikte, Digesta aracılığı ile 
varlıklarını öğrendiğimiz diğer Institutiones'lerden de yararlanılmış olduğunu görüyoruz. Digesta ile 
yapılan karşılaştırmalar sonucunda, Gaius dışında, Ulpinianus, Fiorentinus ve Marcianus'un da 
institutio'larından faydalanıldığı anlaşılmaktadır. Iustinianus'un Institutiones'i de, Gaius'un 
Institutiones'i gibi dört kitaptan oluşmuştur. Her kitap fasıllara (Titulus: birinci kitapta 26; ikinci 
kitapta 25; üçüncü kitapta 29; dördüncü kitapta 18 fasıl olmak üzere) fasıllar da paragraflara ayrılır. 
Her faslın başında principium (pr.) denen bir bölüm vardır. Bunu, birinci paragraf izler. 
Institutiones'teki herhangi bir parçaya atıf yapmak, ya da herhangi bir parçadan söz edilmek 
istendiğinde, Institutiones, büyük harfiyle ya da Ins. harfleriyle belirtilir. Sonra da sırasıyla, kitap, fasıl 
ve paragraf numaraları gösterilir. Gaius'un aynı adlı eserini, Corpus Iuris Civilis'in birinci bölümü 
olan Institutiones'den ayırmak için, genellikle Gai. Ins. kısaltması kullanılır. Corpus Iuris Civilis'de 
yer alan Institutiones'in sistematiği, Gaius'un Institutiones'inde olduğu gibi, kişilere (personae), 
eşyaya (res) ve davalara (actiones) ilişkin olmak üzere üç bölümdür. Birinci kitap şahıslara, ikinci 
kitap mülkiyete ve vasiyet yoluyla mirasa, üçüncü kitap vasiyetsiz miras ile sözleşmeden doğan 
borçlara, dördüncü kitap ise haksız fiilden doğan borçlarla davalara ayrılmıştır. Medeni Hukuka ilişkin 
çağdaş hukuk eserlerine de, kişilerin tarifi ve incelenmesiyle başlanmaktadır.”  Emiroğlu, Corpus Iuris 
Civilis, s.87-90. 
10 “Digesta veya Pandectae, düzenlenmiş tam bir derleme anlamını taşır. Klasik Dönem 
hukukçularının eserlerinden alınmış ve belli bir sistem içinde toplanmış parçaların özetlerinden 
(fragmenta) oluşmuştur. Bu amaçla eserleri taranan hukukçular, Klasik Hukuk Dönemi'nin en değerli, 
en seçme hukukçularıdır. Böylece, Iustinianus Digesta'da yer vererek, İsa'dan sonra ilk üç yüzyılda 
yaşamış olan Salvius lulianus, Celsus, Marcellus, Papinianus, Paulus gibi, Roma Hukuku'nun en 
önemli temsilcilerinin eserlerinin günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Bu nedenle, Digesta, Corpus 
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luris Civilis'in hukuk bilimi ve hukuk tarihi açısından en önemli bölümüdür. 530 yılında çıkarılan Deo 
Auctore Emirnamesi, Digesta'nın kaleme alınacağı biçimi de göstermektedir. Söz konusu eser, 
Trihonianus'un başkanlığında, on bir avukat, ikisi Constantinopolis'ten diğer ikisi Beyrut'tan dört 
profesör ve bir memurdan oluşan, on altı kişilik derleyiciler (compilator'lar) kurulu tarafından 
hazırlanmıştır. Compilator'lar, Quintus Mucius gibi, ius respondendi'si olmayan bazı hukukçuların da 
görüşlerinden yararlanarak, yaklaşık 1625 tane eserin incelenmesi sonucunda, 533 yılında Digesta'nın 
yayınlanmasını sağlamışlar ve eser, on beş gün sonra Constitutio Tanta ile yürürlüğe girmiştir. 530 
yılında hazırlanmaya başlanan ve 533 yılında, yani üç yıl içinde tamamlanarak Institutiones ile birlikte 
yürürlüğe giren Digesta, 50 kitaptan oluşmaktadır. Ölüme bağlı tasarrufları konu alan 30, 31, 32. 
kitaplar dışındaki her kitap fasıllara, fasıllar parçalara, uzun parçalar da paragraflara ayrılmıştır. 
Digesta'da da birinci paragraftan önce principium bölümü bulunur. Her parçanın başında, o parçanın 
kimin eserinden alındığı gösterilmiştir. Buna parçanın inscriptio'su denir. Örneğin, 'Paulus, libro 
trigensimo tertio ad edicturn şeklindeki inscriptio, Paulus adındaki hukukçunun Praetor edictum'u 
hakkındaki 33. kitabını ifade etmektedir. Böylece, Digesta'daki bir metne atıf yapılmak istendiğinde, 
önce D harfiyle Digesta'nın, sonra sırasıyla kitap, fasıl, parça ve varsa paragraf numarasının 
belirtilmesi gerekir. Bazen, parçanın alındığı hukukçunun adı da kısaltılarak gösterilir. Her parça 
(fragmentum) bir Roma hukukçusunun yazısından özet içermektedir. Kanun gücünde olan Digesta'nın 
içinde yer alan parçalar, belli olaylar için verilmiş somut hükümleri, kararları içerdiğinden, yargıç, 
somut bir olay hakkında hüküm verirken haklarında hüküm verilmiş binlerce olayı gözden geçirip 
elindeki olayın eşini veya benzerini aramak güçlüğüyle karşılaşıyordu. Bu da Corpus Iuris Civilis'in, 
özellikle Digesta bölümünün, bir kanun gibi uygulanması amacının yanında, hukuk bilimine de yararlı 
olabilecek biçimde tasarlandığını göstermektedir. Nitekim, yasama açısından inscriptio'lara gerek 
yoktu. Iustinianus'un emirnamesiyle yayınlandıkları  için, hukukçuların eserlerinden alınan 
parçalardaki hükümler kanun gücü kazanmışlardı. 
 İmparator emirnameleri derlemesi anlamında kullanılan Codex, Corpis Iuris Civilis'in üçüncü 
bölümüdür. Oysa, uygulamadaki hukuk derlenirken, ilk gereksinme, hukukun yeni kısmını oluşturan 
imparator emirnamelerinin toplanması konusunda duyulmuştu. Aslında, imparator II. Theodosius'un 
buyruğu ile, imparator Constantinus’un 306 yılında tahta geçişinden itibaren çıkarılmış bütün 
emirnameler toplanarak 438 yılında on altı kitaplık bir derleme halinde yayınlanmıştı. Bu derleme de 
imparator II. Theodosianus'un bir emirnamesiyle yayınlandığından kanun gücündeydi ve Codex 
Theodosianus adını taşıyordu. 438 yılında Doğu Roma İmparatorluğu için yayınlanan ve 439 yılında 
Batı Roma İmparatoru III. Valentinianus tarafından iktibas edilerek, Batı Roma'da uygulanan Codex'e, 
aradan geçen yüzyıl içinde yayınlanan yeni emirnamelerin de eklenmesi zorunluluğu doğdu. 
İmparator lustinianus, bu nedenle 528 yılında, De Novo Codice Componendo Emirnamesi ile, yedi 
memur, iki avukat ve bir profesörden oluşan on kişilik bir kurulu, yeni bir imparator hukuku derlemesi 
hazırlamakla görevlendirdi. Bu eser, bir yıl içinde tamamlanarak 529 yılında, Novus Iustinianus Codex 
(Yeni Iustinianus Codex) ismi altında ve constitutio sonuna (emirname özeti) olarak yayınlandı. Yeni 
Codex, daha önce çıkarılmış bütün emirnameleri yürürlükten kaldırarak, onların yerine geçtiğinden, 
önceki emirnamelerin uygulanması yasaklanmıştı. Ancak, Corpus Iuris Civilis'in öteki iki bölümü, 
Institutiones ve Digesta 533 yılında yayınlandıklarında, Codex’in yapılmasından itibaren dört yıllık 
bir süre geçmişti. Bu dört yıllık süre içinde ise, Iustinianus birçok yeni emirname çıkarmıştı. Yeni 
eseri hazırlayan kurulun görevi, emirnameleri düzenlemek, fazlalıkları çıkarmak, çelişkileri gidermek, 
tekrarları ortadan kaldırmaktı Ayrıca, Iustinianus, imparator emirnamelerinin Digesta içinde yer 
almasını yasakladığından, yeni emirnamelerin de Codex'in içine alınması gerekiyordu. Bu amaçla 
elden geçirilen 529 tarihli Codex, gerekli ekleri ve değişiklikleriyle birlikte 534 yılında Codex 
Iustinianus Repetitae Praelecüonis (İkinci Codex) ismi altında, constitutio cordi ile yeniden 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu derlemede, imparator Hadrianus'dan Iustinianus'a kadar Roma 
İmparatorları tarafından çıkarılan bütün emirnamelerin özetleri, sistematik olarak on iki kitap içinde 
toplanmıştı. Digesta'daki fragmentum'ların yerini tutan emirnamelerin çoğu Latince, bazıları Yunanca 
yazılmıştır. En eski emirnameler, Hadhanus'a, en yenileri Iustinianus'a aittir. İlk kitap Kilise Hukuku, 
yedi kitap Özel Hukuk, bir kitap Ceza Yargılaması Hukuku, son üç kitap ise, İdare Hukuku'nun 
ayrıntıları ile ilgiliydi. Iustinianus tarafından hazırlatılan ve ikinci Codex olarak anılan Codex, büyük 
C harfiyle veya CJ. harfleriyle gösterilir. Codex'in belli bir bölümüne atıf yapılmak istendiğinde ise, 
bulunduğu kitabın, faslın, emirnamenin ve varsa paragrafının numaraları gösterilir. Buna emirnameyi 
çıkaran imparatorun adı da eklenebilir. Örneğin, C. 4.38.4 (Diocl.) (a 239), Codex'in 4. kitabının 38. 
faslındaki, imparator Diocletianus'a ait 239 yılında yayınlanmış olan 4 numaralı emirnameyi gösterir. 
Codex Theodosianus'a atıf yapılırken de aynı biçim kullanılmakla birlikte, söz konusu eseri, Codex 
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Ins. 3, 13, 2. 

“Sequens divisio in quattuor species diducitur, aut enim ex contractu  

  sunt aut ex quasi ex contractu aut ex meleficio aut quasi ex maleficio.” 

“Aşağıdaki tasnif bunları dört nev’e ayırır; ya akitten, ya akit benzerinden, ya 

haksız fiilden  veyahut da  haksız fiil benzerinden doğarlar.”11   

 Institutiones’deki ayrıma göre Roma hukukunda borcun kaynakları dörde 

ayrılmaktadır. Bunlar; sözleşme(contractus), sözleşme benzeri(quasi contractus), 

haksız fiil(maleficium veya delictum) ve haksız fiil benzeri ( quasi maleficium veya  

quasi delictum) dur. 12 

Roma hukukunda ve günümüzde, borç kaynaklarının en önemlisini sözleşme 

oluşturmaktadır. Romalılara göre sözleşme, taraflar arasında borç ilişkisi kuran bir 

hukuki işlemdir. Roma hukukunda sözleşme teriminin karşılığı olarak “contractus” 

terimi kullanılmaktadır. Roma hukukunda günümüzden farklı olarak  contractus, 

yalnızca ius civile tarafından borç doğuran hukuki işlem olarak tanınmış olan 

                                                                                                                                          
Iustinianus’tan ayırmak için C. Th. harfleriyle kısaltma yapılır. Digesta, Institutiones ve Codex'in 
hazırlanmasıyla, kanunlaştırma hareketleri önemli ölçüde tamamlanmıştı. Ancak, hukukun 
kanunlaştırılmasının, onun artık değiştirilemeyeceği anlamına gelmemesine rağmen, bu derleme 
üzerinde değişiklik yapılması ya da yorumlanması Iustinianus tarafından yasaklanmıştı. Bu durumda, 
sadece yeni hükümlerin yürürlüğe konulması için değil, eski hükümlerin değiştirilmesi veya 
yorumlanması için de yeni emirnameler çıkarılmasına gereksinim duyuldu. Böylece, Iustinanus'un 
534 yılından ölüm tarihi olan 565 yılına kadar iktidarda kaldığı süre içinde çıkardığı emirnameler 
toplanarak, ortaçağ'da, Novellae adıyla dördüncü bölüm olarak Corpus Iuris Civilis'e eklendi. 
Başında, çıkarılma gerekçesini gösteren bir giriş (proemium) ve sonunda yürürlüğünü bildiren diğer 
bir bölüm {epilogus) vardır. Her emirname kendi içinde baplara ayrılmaktadır. Novellae'dekı bir 
emirnameye atıf yapılırken, emirname numarasından sonra, kısım ve paragrafının numarası da yazılır. 
Örneğin, Nov. 89, 12, 5.; 89 numaralı Novellae'nın on ikinci kısmının beşinci paragrafını gösterir.” 
Emiroğlu, Corpus Iuris Civilis, s.90-94. 
11Rado, s.55-56. 
12Rado, s.57. 
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anlaşmalar için kullanılan bir kavramdı.13 Ius civile dışında kalan anlaşmalar için 

“pactum” terimi kullanılıyordu. Bu nedenle Roma hukukunda  contractus’lardan 

doğan borçlar ile,  pactum’lardan doğan borçlar bulunmaktaydı, ancak her iki borç 

kaynağı arasında nitelik farkı bulunmamakta idi. Yalnız usul bakımından farklılık 

vardı.  Contractus, ius civile tarafından bir actio14 ile yaptırıma bağlanmış iken,  

pactum’un böyle bir özelliği yoktu, bu gibi borç doğuran anlaşmalar ileri ki 

devirlerde preatorlar veya imparatorlar tarafından korunmuştur.15 

Günümüzde borçlar hukuku ile Roma hukuku arasındaki en önemli sistem 

farkı yukarıda bahsedildiği üzere sözleşme ile ilgilidir. Günümüzde kural olarak 

sözleşme serbestisi ilkesi geçerli olup, taraflar istedikleri sözleşmeyi yapabilecekleri 

gibi sözleşmenin konusunu ve koşullarını da serbestçe seçebilirler. Bu temel kuralın 

belli bazı istisnaları vardır. Buna göre taraflar ahlaka, adaba ve yasalara aykırı 

sözleşme yapamazlar. Diğer bir deyişle günümüzde kişiler  ahlaka, adaba ve yasalara  

aykırı olmamak koşuluyla istedikleri sözleşmeyi yapabilirler ve sözleşmenin 

konusunu ve koşullarını serbestçe seçebilirler. Bunun sonucunda da serbestçe yapılan 

sözleşme hukuk düzeninde sonuç doğurur ve gerekleri yerine getirilmediğinde devlet 

korumasından yararlanır. Halbuki Roma kaynaklarında rastlanan ve bir çok çağdaş 

dilde sözleşme karşılığı olarak kullanılan “contractus” sözcüğü, günümüzdeki 

sözleşme kavramından farklıdır. Romu hukukunda “contractus” ius civile’nin geçerli 

                                                 
13Karadeniz-Çelebican, Tarihi Giriş, s.183-184. 
14Actio, bir hakkının ihlal edildiğini düşünen kişinin yargı yetkisiyle donatılmış makamlara başvurmak 

suretiyle ihlal edildiğini düşündüğü hakkı kendisine tanımış olan hukuk kurallarına aykırı bir 
davranışın varlığını kanıtlayarak gerekli yaptırımların uygulanmasını isteme yetkisidir. Roma 
Hukukunda hakkının ihlal edildiğini düşünerek magistra’dan actio isteyen kişiye ‘actor’, karşı 
tarafa ise ‘reus’ deniyordu. Ancak actor ve reus kavramları günümüzde kullanılan davacı ve davalı 
kavramlarının tam karşılığı değildir. Çünkü actor’un reus’a dava açabilmesi magistra’nın kararına 
bağlı idi, magistra actor’un dava açmasına izin verirse actor gerçek anlamda davacı, reus ise 
davalı olabiliyordu; Karadeniz-Çelebican, Tarihi Giriş, s.276-277; Küçükgüngör, s.5-6. 

15Rado, s.59-60. 
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sayıp, hüküm ve sonuçlara bağladığı sözleşmeleri ifade eder. Diğer bir deyişle bir 

hukuki sonucun elde edilmesini sağlayan bütün sözleşmeler ius civile bakımından 

geçerli sözleşmeler olarak kabul edilmemiştir. Ius civile’nin geçerli saydığı 

sözleşmeler dışında kalan ancak bir hukuki sonuç doğurmaya elverişli hukuki 

işlemlere “pactum” adı verilmiştir. Pactum’ların ius civle tarafından tanınmış 

actio’ları bulunmamaktadır.16 

II. ROMA HUKUKUNDA SÖZLEŞME GRUPLARI 

Tarafların rızalarının yani consensus’un borç doğurması için yeterli görülmesi 

günümüz hukukunda geçerli olan bir düşüncedir. Roma hukukunda özellikle ius 

civile döneminde yalnızca tarafların rızalarının bulunması borç doğuran hukuki 

işlemler yapmak için yeterli değildi. Zamanla ticaretin gelişmesiyle ortaya çıkan 

gereksinimleri karşılamak amacıyla istisnai hallerde preatorların çalışmaları 

sonucunda  yalnızca  consensus’un borç kaynağı olabileceği kabul edildi. Bu istisnai 

durumların sayıları zamanla artmış ise de Roma hukukunda kural değişmemiştir. 

Diğer bir deyişle  consensus tek başına borç kaynağı olarak kabul edilmemiştir.17 

Roma hukukuna göre sözleşmeler dört gruba ayrılmıştır. Bunlar; ayni 

sözleşmeler, sözlü sözleşmeler, yazılı sözleşmeler ve son olarak rızai sözleşmelerdir. 

                                                 
16Rado, s.60; Karadeniz-Çelebican, Tarihi Giriş, s.183-184. 
17Rado, s. 61. 
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A. Ayni Sözleşmeler (re contrahitur) 

Bu sözleşmelerin oluşması için borçlunun sonradan iade edeceği şeyi 

alacaklıdan alması zorunludur. Yalnızca tarafların rızalarının uyuşması bu 

sözleşmelerin kurulması için yeterli değildir. Bu sözleşmelerin oluşması için sonuç 

olarak tarafların uygun iradesi yanında borçlunun alacaklıdan bir şey alması koşulları 

aranmaktadır. Ayni sözleşmelerin meydana gelmesi  consensus + res formülü ile 

ifade edilmiştir. 

B. Sözlü Sözleşmeler (verbis contrahitur)  

Bu sözleşmelerin meydana gelebilmesi için tarafların rızalarının belirli sözlü 

şekilde beyan edilmesi gerekmektedir. 

C. Yazılı Sözleşmeler ( litteris contrahitur ) 

Bu sözleşmeler de sözlü sözleşmeler gibi şekle tabidir. Ancak burada aranan 

şekil koşulu sözlü şekil olmayıp, yazılı şekildir. Modern hukukta da yazılı şekil 

kuralı günümüzde kimi sözleşmeler için geçerlidir. Ancak modern hukuktaki yazılı 

şekil kuralı ile Roma hukukundaki şekil kuralı birbirinden tamamen farklıdır. Roma 

hukukunda yazılı sözleşmeler aile reisinin günlük hesap defterlerine kayıt edilmesi 

ile geçerli hale gelirlerdi. 
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D. Rızai Sözleşmeler ( consensus contrahitur ) 

Bu sözleşmelerin oluşması için ne bir şeyin verilmesine ne de şekil kuralına 

uyulmasına gerek yoktur. Tarafların uygun iradelerinin beyan etmeleri ile sözleşme 

tamamlanmaktaydı. Roma hukukunda satım (emptio venditio), locatio conductio( 

kira, hizmet ve istisna), şirket(societas) ve vekalet(mandatum) sözleşmeleri bu tip 

sözleşmelerdi.18 

III. GENEL OLARAK BAŞLICA RIZAİ SÖZLEŞMELERİN 

İNCELENMESİ 

A. Vekalet(mandatum) Sözleşmesi 

Vekalet sözleşmesi (Mandatum) ile vekil (mandatarius), vekalet verenin  

kendisine verdiği işi ya da hizmeti ücretsiz olarak yerine getirme borcu altına girerdi.  

Roma hukukunda vekalet sözleşmesi, ius gentıum'dan kaynaklanan bir hukuki 

kurumdu. Ius gentium, eski dönem devletlerindeki hukukun sadece kendi 

yurttaşlarına uygulanması anlayışından doğmuştu. Roma devletinin egemenlik 

alanının genişlemesi, ius civile'nin, Roma devletinin egemenliği altına giren 

ülkelerde de uygulanması sonucunu doğurmadı. Bu ülkelerin yurttaşları, Roma 

yurttaşı sayılmadıklarından, eski hukuklarının uygulanmasına izin veriliyordu. 

Ancak, yabancı bir kavimle, amicitia (dostluk) ya da hospitium (misafirlik) 

anlaşması yapılmışsa veya ius commercii (ticaret hakkı) ya da ius connubü (evlenme 

hakkı) tanınmışsa, anlaşmanın hükümlerine göre yabancılar, Roma'nın hukuki 

                                                 
18Rado, s. 62-64. 
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korumasından yararlanabiliyorlardı. Roma yurttaşlarının, diğer kavimler ile 

ilişkilerinin çok az olduğu dönemlerde uygulanabilen anlaşmalar sistemi, ticari 

ilişkiler artınca, yetersiz kaldı. Roma egemenliği altında bulunmakla birlikte, Roma 

yurttaşı sayılmayan kimselerle, Roma yurttaşları arasındaki artan hukuki ilişkilerin 

düzenlenmesi zorunluluğu, Roma yurttaşları yanında, yabancılara da uygulanabilen, 

özellikle ticari yaşamın düzenlenmesine ilişkin, yeni hukuk kurallarının ortaya 

çıkmasına neden olmuştu. Romalılar, bu hukuk kurallarının tümüne, ius gentium19 

adını vermişlerdi. Ius gentium'da şekilsiz bir sözleşme olarak doğan mandatum, daha 

sonra, ius civile içine alınarak, Roma sözleşmeler sisteminin, rızai sözleşmeler 

grubunda, eksik iki taraflı bir sözleşme olarak yerini aldı. Vekalet sözleşmesi, vekalet 

verenin, üçüncü kişinin ya da bu kişilerle birlikte vekilin yararı için kurulurdu. 

Sadece vekilin yararı için kurulan vekalet ilişkisi, bir tavsiye (consilium) olarak 

görülür ve hukuki anlamda borç doğurmazdı. Klasik Hukuk Dönemi'nde, Gaius'un 

Institutiones adlı eserinde tanımlanan vekalet sözleşmesi, daha sonra, Corpus Iuris 

Civilis'in20 Institutiones ve Digesta bölümlerinde de yer aldı. Böylece, bir kimsenin 

                                                 
19Karadeniz-Çelebican, Tarihi Giriş, s.102. 
20 Hukukun bilgi kaynakları, belli bir çağın ve belli bir toplumun hukukunu tanımayı, 
öğrenmeyi ve ilgili hukuk hakkında bilgi edinmeyi sağlayan tarihsel belgeler, raporlar, 
anıtlar, sanat yapıtları, yazıtlar, eski paralar gibi araç ve gereçleri ifade eder. Eski çağın 
hukuku söz konusu olduğunda, hukukun bilgi kaynaklarının özel bir önem kazanacağında 
kuşku yoktur. Roma hukuku konusunda en geniş ve derinlemesine bilgi, sonradan Corpus 
Iuris Civilis ismiyle anılan, İmparator Iustinianus'un derlemesinde bulunmaktadır. 
Iustinianus, küçük toprak sahibi bir ailenin oğlu olarak Yugoslavya'da doğan, düzenli bir 
eğitim almamasına rağmen askerlikten yetişerek önemli makamlara gelen ve 518 yılında 
imparator olan Iustinus'un adoptio yoluyla evlat edindiği yeğeniydi. Iustinus imparator 
olduğunda, Iustinianus otuz bir yaşındaydı ve kendisine Constantinopolis'te iyi bir eğitim 
verilmişti. Roma imparatorluğu'nun İsa'dan sonraki ilk yüzyıllarda gösterdiği gelişimi tekrar 
yakalamak ve çökmüş olan imparatorluğu, eski parlak günlerine kavuşturmak isteyen 
Iustinianus, 527 yılında imparator oldu. İmparator Ilustinianus, eskiden Batı Roma 
İmparatorluğu sınırları içinde kalan, Afrika, İspanya, İtalya ve Akdeniz'deki adaları ele 
geçirerek, imparatorluğun sınırlarını genişletmeyi başardı. Bizans'ın geleceğinin batıdan çok, 
doğuda olduğunu göremeyen Iustinianus, doğu sınırlarında başarı gösteremedi ve genişlettiği 
devletin temellerinin ne kadar çürük olduğunu gördükten sonra, 565 yılında öldü. 
Iustinianus'un faaliyetleri içinde en önemlisi, tarihte kendisine 'büyük' unvanı verilmesine 
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kendi sorumluluğu altında, üçüncü bir kişiye kredi açılmasını vekilden talep etmesi 

anlamına gelen ve borçlular arasında teselsül ilişkisi kurmasa da, bir tür kefalet 

sözleşmesi işlevi gören, kredi vekaletinin (mandatum qualifıcatum), borç doğurmaya 

yeterli olduğu zamanla kabul edildi.21 

                                                                                                                                          
neden olan ve günümüzde de geçerli olan hukukun esasını kurarak, Avrupa uygarlığının 
ortak temellerinden birisini oluşturan kanunlaştırma faaliyetidir. Iustinianus, kendisinden 
doksan yıl önce (438), kanunlaştırma faaliyetleri yapan Thedosianıts'un çalışmalarının 
yeniden değerlendirilmesi için, 528 yılının Şubat ayında, aralarında Tribonianus'un da 
bulunduğu, on hukukçudan oluşan bir komisyon kurdu. Bu komisyon, artık kullanılmayan 
kuralların tamamını yürürlükten kaldırarak, bazı kurallar arasındaki çelişkileri gidermek için, 
birleştirme ve değiştirme faaliyetleri yapmakla görevlendirilmişti. Bu çalışmalar 
tamamlanınca, Codex, 529 yılının Nisan ayında yürürlüğe sokuldu. Böylece, Tribonianus'un 
da yardımı ile, leges denilen imparator emirnameleri (constitutiones) ve iura denilen klasik 
hukukçuların eserleri, o zamanın gereksinimlerini karşılayacak biçimde iki büyük derleme 
olarak hazırlandı. İmparator emirnamelerini içeren Codex ve klasik hukukçuların eserlerini 
içeren Digesta'dan sonra, daha basit ve kısa bir el kitabı niteliğinde olan Institutiones 
yayınlandı. Iustinianus'un imparator olduğu dönem içinde çıkardığı yeni emirnamelerin de 
Novellae ismi altında toplanması ile oluşturulan dört bölümlük eser, Ortaçağda Corpus Iuris 
Civilis adı ile bir araya getirilerek, Roma Hukuku'nun temel bilgi kaynağı oluşturuldu. 
Iustinianus'un bu eseri ilk zamanlarda bölüm bölüm birbirinden ayrı kitaplar halinde 
kopyalanmaktaydı. Matbaanın bulunmasından sonra, yani XV. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren, bugünkü biçimiyle, bir arada basılmaya başlandı. XVI. yüzyıldan bu yana, elde 
bulunan çeşitli el yazması metinler karşılaştırılarak ve dilbilimi kuralları göz önünde 
tutularak bazı düzeltmeler yapıldı. Eserin bütününü bir araya toplayarak ilk kez bastıran 
1583 yılında Fransız hümanisti Dionysius Gothofredus olmuştur. Cenevre'de yapılmış olan 
bu ilk baskı, uzun zaman model olarak kaldı. Esere daha önceden de Corpus Iuris ismi 
verilmekte idi. Fakat basılı bir örnek üzerinde bu ismi ilk defa kullanan Dionysius oldu. 
Sonuna Civilis sıfatının eklenmesi, söz konusu eseri yine Corpus Iuris ismiyle anılan 
hristiyan hukukundan (Corpus Iuris Canonici) ayırmak için yapılmıştır. Corpus luris 
Civilis'in dört bölümden oluştuğu söylense de, daha önce değinildiği gibi, Iustinianus bu 
derlemeyi üç bölüm olarak tasarlamış ve dördüncü bölüm, derlemeye Ortaçağda eklenmişti. 
Ayrıca bu bölümlerin hazırlanış tarihleri bugün elimizde bulunan Corpus Iuris Civilis'in 
baskılarının düzenleniş biçimine de uymamaktadır. Örneğin, Corpus Iuris Civilis'in ilk 
hazırlanan bölümü, 528 yılında yayınlanan Codex'tir. Daha sonra Digesta (530-533), 
Institutiones (533), son olarak da tarihinin eskimesi nedeniyle yeniden gözden geçirilen, bu 
nedenle de 'İkinci Codex' (534) adını alan bölümdür. Bu üç bölümün yayınlanmasından Iustinianus'un 
ölüm tarihine kadar geçen dönemde çıkardığı emirnameler de toplanarak, Ortaçağ'da Novellae adıyla 
ayrı bir bölüm olarak, Corpus Iuris Civilis'e eklenmiştir. Böylece hazırlanış tarihlerine göre; Codex I 
(528), Digesta (Pandectae) (530-533), Institutiones (533), Codex II (534), Novellae (534-565) 
biçiminde düzenlenmesi gerekirken, bugün elimizde bulunan Corpus Iuris Civilis baskılarındaki 
düzenleniş; Institutiones, Digesta, Codex ve Novellae şeklindedir. Emiroğlu, Corpus Iuris Civilis, 
s.85-87. 
21Emiroğlu, Vekalet, s.101-102. 



 16

Mandatum'da asıl borç vekilindir. Vekil, her zaman, kendisine verilen işi 

verilen talimat sınırları içinde kalarak yapmak ve bu yolla elde ettiği para veya 

malları vekâlet verene devretmek, ayrıca vekâlet verene hesap vermek borcu altına 

girerdi. Bu borçlarını yerine getirmeyen vekile, vekâlet verenin açacağı davaya actio 

mandati direeta adı verilmekteydi. Vekâlet veren, her şeyden önce, vekâlet 

sözleşmesinin sınırları vekil tarafından aşılmamış ve verilen talimata uygun 

davranılmış olmak koşullarıyla verdiği vekâletin bütün sonuçlarına katlanmak 

zorundaydı. Bu nedenle vekil de bazı durumlarda vekâlet verene karşı dava 

açabiliyordu. Bu dava actio mandati contraria olarak adlandırılmıştı. Vekil, bu dava 

ile, vekâlet verenden vekâleti gereği yapmış olduğu masrafların ve gördüğü 

zararların giderilmesini ve yüklendiği borçların üzerinden alınmasını isteyebiliyordu. 

Bilindiği gibi ücret isteyemezdi, yalnızca önceden kararlaştırılmış olmak koşuluyla 

honorarium denilen şeref ücretini isteyebilirdi. Vekâletten doğan bütün davlar 

iyiniyet davalarıdır. Yargıç tarafları mahkûm ederken, e.x bonafide (iyiniyet gereği) 

ifası gereken bütün noktaları gözönünde tutardı. Vekilin mahkûm olması infamia 

(şerefsizlik) sonucunu doğuruyordu. Kendisine gösterilen güvene lâyık olmayan, 

verdiği sözü tutmayan ve bu yüzden mahkûm olan vekil, infamis (şerefsiz) sayılırdı. 

Vekâlet sözleşmesinde kişilik unsurunun çok önemli olması nedeniyle, sözleşme 

yerine getirilmeden önce taraflardan birinin ölmesi, sözleşmede bu durum 

öngörülmemiş ise, sözleşmeyi sona erdirirdi. Yine bunun gibi, vekâlet taraflardan 

birinin ölümünden sonra ifa edilmek üzere verilemezdi. Mandatum, tarafların 

yalnızca ölümüyle değil, ona eşit sayılan capitisdeminutio'ya uğramasıyla da sona 

ererdi. Ancak, vekil, vekâlet verenin ölümünü bilmeksizin, iyiniyetle yaptığı hukukî 

işlemlerden dolayı, vekâlet verenin mirasçılarına dava açabilirdi (Gai. Inst. 3. 160). 
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Yine, vekilin ölümünden sonra hukukî işlemler yapmaya devam eden vekilin, 

mirasçıları ela mandans (vekâlet veren)'dan, onun yararı irin yapılmış olan giderleri 

talep edebilirlerdi. Mandatum, tarafların karşılıklı rızalarıyla da sona ererdi. Vekilin 

yaptığı işlerden hoşnut olmayan vekâlet veren onu her zaman azledebileceği (revoca-

tio) (Gai. Inst. 3.159) gibi, vekilde her zaman -doğal olarak karşı tarafa zarar 

vermeyecek bir biçimde yapılmak koşuluyla - vekillikten çekilebilir; istifa edebilirdi 

(renuntiatio) (D. 17.1.22.11^. Ancak vekilin azli durumunda, vekâlet veren, vekilin o 

ana kadar yapmış olduğu işleri kabul etmek zorundaydı. Diğer yandan vekil çekilmiş 

bile olsa, vekâlet vereni yaptığı işlemlerin sonuçlarından beri tutmakla yükümlüydü. 

Mandatum, doğal olarak, vekâlet sözleşmesine konu işin görülmesi veya işin 

görülmesinin imkânsız hale gelmesi, işlerin görülmesi için belli bir süre, vade veya 

şart belirlenmişse, bu sürenin dolması, vadenin gelmesi, veya şartın gerçekleşmesi ya 

da karşılıklı feragat edilmesi gibi durumlarda da sona ererdi.22 

Klâsik Dönem'in sonlarında vekilin sorumluluğu genişletilmiş, culpa levis 

(hafif ihmal)'den bile sorumlu tutulmaya başlanmıştır. Iustinianus Dönemi'nde ise, 

genel kural olan kusur sorumluluğu ilkesi uyarınca vekil, omnis culpa (bütün 

kusurları)'ndan sorumludur. Gerçi, bu dönemde de mandatum (vekâlet) 

sözleşmesinin para karşılığı olmayan bir sözleşme olması nedeniyle, vekilin 

sorumluluğunun yalnız dolus'tan olması gerektiği düşünülebilir. Ancak mandatum 

(vekâlet) sözleşmesi bunun bir istisnasıdır ve vekil, her türlü kusurdan sorumludur.23 

                                                 
22Oğuz, s.263-265. 
23Oğuz, s.265. 
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B. Locatio Conductio 

Locatio conductio, sözleşmesinin tam Türkçe karşılığı bulunmamaktadır. 

Günümüzde kira sözleşmesi, istisna sözleşmesi ve hizmet sözleşmesi bu sözleşmenin 

kasamına girmektedir. Bu sözleşmeye göre taraflardan biri diğer tarafın vermeyi 

taahhüt ettiği ücret karşılığında ya belirli bir süre için bir şeyin kullanılmasını hazır 

etmeyi ya da belirli bir süre için bir eser yapmayı veyahut da hizmette bulunmayı 

taahhüt eder. Söz konusu sözleşme tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür. 

Taraflardan biri her zaman bir ücret borcunu üstlenmekte diğer taraf ise sözleşmenin 

konusuna göre bir şeyin kullanılmasını temin etmeyi, bir iş veya eser yapmayı ya da 

hizmet ifa etmeyi borçlanmaktadır. 

C. Societas (Şirket Sözleşmesi) 

Şirket sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen iki veya daha fazla kimsenin 

mal ve emeklerini bir araya getirmeleri ile oluşur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere 

şirket sözleşmesinin var olabilmesi için tarafların şirket kurma yönünde rızalarının 

bulunması, tarafların mal veya emeklerini bir araya getirmeleri ve bu şirketi 

tarafların meşru bir kazanç elde etme amacıyla kurmuş olmaları gerekir. Ortaklardan 

her birinin getirmeyi taahhüt ettiği sermaye veya emek onun katılım payını 

oluşturmaktadır. Ortakların eşit sermaye getirmeleri gerekli değildir. Ayrıca 

ortaklardan biri sermaye getirirken diğeri de emeğini getirebilir. Yine ortakların hem 

mallarını hem emeklerini getirmeleri de mümkündür. Ayrıca şirket sözleşmesinin 
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konusunun meşru olması gerekliydi. Yine şirket kazancının meşru yollardan elde 

edilmesi gerekmekteydi.24 

Şirket sözleşmesinin oluşmasıyla taraflar taahhüt ettikleri ortaklık paylarını 

ödeme sorumluluğu altına girerlerdi. Şirket sözleşmesinde kârların nasıl pay 

edileceği serbestçe kararlaştırılabilirdi. Bazı ortakların kar payları diğerlerinden 

yüksek tutulabilirdi. Ancak ortaklardan birinin veya bir kısmının yalnızca kara, 

birinin veya bir kısmının yalnızca zarara katılacağını öngören şirket sözleşmeleri 

geçersizdi.25 

Kural olarak, günümüz hukukunda her çeşit alacağın temliki mümkündür. Bu 

yönüyle, alacağın şarta veya vadeye bağlı olmasının, mevcut veya doğacak bir alacak 

olmasının, muaccel olup olmamasının, temlik edilen alacağın doğuş sebebinin 

(haksız fiil, sebepsiz iktisap, sözleşme vb.) çekişmeli olup olmamasının bir önemi 

yoktur. Ancak, alacağın temlikinin bir sözleşme olması sebebiyle; sözleşmelere 

ilişkin genel nitelikteki butlan sebepleri burada da uygulama alanı bulacaktır. 26 

Günümüz hukukunda adi şirkette, şirket ortağının, şirket işlerini inceleme 

hususunda sahip olduğu hak temlik edilemez. Ancak ortaklık sözleşmelerinde (şahıs 

şirketlerinde, “partnership”), bir ortağın haklarının temlik edilip edilemeyeceği 

tartışılmış ve bir ayrım yapılmıştır. Buna göre, bir ortak şirketteki haklarını temlik 

                                                 
24Rado, s. 143-144. 
25Rado, s. 148. 
26Üçer,  Alacağın Temliki, s.415. 
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edebilir. Ancak bu temlik, temellük edene sadece ortaklıktan kâr elde etme hakkı 

sağlar. Yoksa şirketin yönetimine katılma, belgeleri inceleme gibi haklar sağlamaz.27 

Roma hukuku ve hukukçuları, borç ilişkisine bakışlarının bir gereği ve 

sonucu olarak alacağın temliki düşüncesine yabancı kalmışlardı. Romalı hukukçular, 

alacağın temliki yerine kaim olmak üzere, tarihsel süreç içinde farklı hukuki 

kurumları kullanarak aynı sonucu doğuracak bir çözüm bulma gayreti içine 

girmişlerdi. Roma hukukçuları, bu sorunun çözülmesi için, tarihsel gelişim süreci 

içinde iki farklı kuruma başvurmak suretiyle çözüm aramışlardır. Bunlar, aktif havale 

ve dava vekâletidir. Günümüzde bile, bazı özel sebeplerle, alacağın temliki yerine bu 

iki hukuki yola başvurulmaktadır.28 Kullanılan her yöntemde amaç aynıydı: Alacak 

hakkının bir kişiden başka bir kişiye devredilebilmesine olanak tanımak. Çünkü bu, 

ekonomik ihtiyaçların bir gereğiydi. Ama kullanılan yöntemlerin hepsinin 

bünyesinde birtakım sakıncalar mevcuttu. Bu sakıncalar bir tarafa bırakılacak olursa, 

alacak hakkının bir şahıstan bir başka şahsa devredilmesi sağlanmıştı. Ancak, yeni 

alacaklının durumu, gerekli hukuki korumayı sağlamaktan uzaktı. 29 

Şirket ortaklarının sorumluluğu30 Roma hukukunun değişik dönemlerinde 

farklılık arz etmekte idi. Eski devirlerde ortaklar yalnızca kast(dolus)larından 

                                                 
27Üçer,  Alacağın Temliki, s.419 
28Üçer,  Alacağın Temliki, s.401 
29Üçer,  Alacağın Temliki, s.441. 
30Roma hukukunda çeşitli sözleşme tiplerinde, tarafların sorumluluğunu saptamakta etkili olan 

ölçütler, hafiften ağıra doğru sıralanacak olursa, en hafif sorumluluk ölçütü olarak dolus ve dolus 
culpa lata, dolus proxima ve dolus aequiparatur şeklindeki dereceleri ile karşılaşılır. Kusurun 
ağırlığına göre culpa-lata culpa levis olarak ayrılan culpa, borçlunun kendi işlerine göstermiş 
olduğu özen eksikliği anlamındaki culpa in concreto, Romalıların culpa in concreto'ya karşı 
olarak kullandıkları culpa in abstracto ikinci sırayı alır. Üçüncü olarak, borçlu tarafından 
gösterilmesi gereken diligentia'nın daha yumuşak karşılığı neglegentia ve bu sorumluluktan 
kaynaklanan bir hareket olarak 'diligens pater familias' ve fayda (utilitas) prensibine göre 
saptanan çeşitli derecelerdeki diligentia'lar gelir. Son olarak, büyük ölçüde objektif sorumluluk 
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sorumluydular. Iustinianus hukukunda ise bu ortakların sorumluluğu ağırlaştırılmış 

olup, her ortağın şirket işlerinde kişisel işlerinde gösterdiği özeni göstermekle 

yükümlü tutulmuştur.31 

Şirket ortaklarının şirket işlerinin yürütülmesinde birbirlerine karşı 

yükümlülüklerini yerine getirmek için actio pro socio adında bir dava açılabilirdi. 

İyiniyete tabi olan bu davanın formula’sı32 da in factum concepta idi. Bu davanın 

                                                                                                                                          
özelliklerine sahip, özen göstermeyi kapsamına alan, kişiyi hırsızlık ve mala verilen zararlardan 
sorumlu tutan custodia (gözetim), umulmayan hallerde bile sorumluluğun devam ettiği en ağır 
sorumluluk ölçütüdür. Zileli,s.244. 

31Rado, s. 148. 
32Roma Özel Hukukunun tam olarak bilinip öğrenilebilmesi, Roma Usul Hukukunun öğrenilmesini 

gerektirmektedir. Roma’da hak ile bu hakkın korunmasını sağlayan dava arasında sıkı bir ilişki 
bulunmaktadır. Romalılar maddi hukuku şekli bir hukuk olan usul hukukundan kesin bir çizgiyle 
ayırmamıştır. Modern hukuk sistemlerinin aksine; Romalılar hukuka, usul hukuku, özellikle dava 
yönünden bakmışlardır. Romalılara göre bir hakkın varlığının tespiti hakimin kararı ile olmaktadır. 
Bireyler arasında belirli bir ilişki, hak olarak nitelendirilmekle yaptırıma bağlanmış olmaz, aksine 
yargı organları önünde ileri sürülebildiği, yani yaptırıma bağlandığı için hak olarak kabul edilirdi. 
Bu şekilde Roma’da yargı organı tarafından bir yaptırıma bağlandığı takdirde ve ölçüde bir hakkın 
varlığından söz edilirdi. Demek ki Roma’da hukuk oluşturan organ tarafından bir yaptırımla 
donatıldığı takdirde ve ölçüde  hakkın varlığından bahsedilirdi. İkinci neden Roma özel 
hukukunun gelişmesine büyük katkısı olan praetor’ların özellikle usul alanında faaliyet 
göstermeleriydi. Praetor’lar kanun koyucu niteliğine haiz olmadıklarından, doğrudan doğruya 
yeni bir hak yaratamazlardı. Yargı organı sıfatıyla praetor’ların sahip oldukları tek imkan, göreve 
başlarken  yayınladıkları beyannamelerinde(edictum) ius civile’de öngörülüp bir yaptırıma 
bağlanmamış olan hakkaniyete aykırı durumları soyut bir şekilde tespit etmekten ve bu durumların 
gerçekleşmesi halinde, mağdur olan tarafa bir dava(actio) tanımak suretiyle hakkaniyeti 
sağlayacaklarını bildirmekten ibaretti. İlk bakışta praetor’ların faaliyetini önceden tespit edilmiş 
belli bazı durumlara hasretmekten öte bir anlam taşımıyormuş gibi gelen bu imkan aslında hak 
yaratıcı bir kaynak görevi görüyordu. Nitekim, edictum’da tespit edilmiş bulunan durumlardan 
birinin varlığı halinde, praetor’a müracaatla başlayan yargılama sırasında,  duruma uyan yaptırım 
da belirleniyor ve böylece ius civile’de öngörülmemiş ve korunmamış bir ilişkinin praetor 
tarafından tanınıp yaptırıma bağlandığını öngören hukukçular da özel hukuk alanında yeni bir 
hakkın ortaya çıktığı sonucuna varıyorlardı. Bu suretle Roma’da medeni usul hukuku maddi özel 
hukukun gelişmesini sağlıyor ve bu gelişmeyi yönlendiriyordu. Praetor’lara dolaylı bir biçimde 
yeni hak oluşturabilme imkanını veren bu yargı yetkisi(iurisdistio) ters yönde de işleyebiliyordu. 
Nitekim, praetor’lar ius civile tarafından öngörülmüş ve yaptırıma bağlanmış bir hakkın ileri 
sürülmesini hakkaniyete uygun bulmadıkları takdirde yaptırımın uygulanmasını önleyebiliyorlardı. 
Şu halde praetor’lar ius civile’nin tanıyıp korunmasını istediği bir hakkı, bu hakkın korunması 
hakkaniyete ve adalete aykırı düşecekse etkisiz bırakabiliyorlardı. Böylece ius civile kurallarının 
zamanla değişen ekonomik, siyasi ve sosyal koşullara uymaları sağlanıyor ve bu yöndeki usuli 
faaliyetleriyle praetor’lar maddi özel hukuk biçimlendiriyorlardı. Öztek, S; Roma Medeni Usul 
Hukukunun Ana Hatları, İÜHFM c. LI sa. 1-4, İstanbul-1986, s. 336-337; Yasal davaların(legis 
actiones) özellikleri zamanla belirli sakıncaları beraberinde getirmiştir. Yasaya dayanan bir usul 
olduğundan magistra ne yasanın öngörmediği bir davayı verebilir, ne de yasanın verdiği davayı 
durdurabilirdi. Bu nedenle gelişme imkanı yoktu. Yasal davaların hantallığı, şekilciliği ve 
yabancılara uygulanamaması zorluklara sebep oluyordu. Magistra’nın yargı fonksiyonunu krallık 
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sonucunda hakim bir ortağı ancak ortağın olanakları ölçüsünde sorumlu tutabilirdi. 

Davanın başka bir sonucu ise dava sonucunda mahkum olan ortak şerefsiz(infamis) 

sayılırdı. Ortaklar,  şirket işlerini yürütürken üçüncü kişilerle kural olarak şirketin 

amacına ulaşmasını sağlayan işlemleri tek başına yapabilirlerdi, ancak Roma hukuku 

doğrudan temsil kurumuna yer vermediğinden, bir ortağın şirket adına üçüncü 

kişilerle yaptığı işlemler doğrudan kendisi üzerinde sonuçlar doğurur, yani bizzat 

kendisi borç altına girer veya alacaklı olurdu.33 

Roma Hukuku'nda, bir kimse (temsilci), diğer bir kimsenin (temsil edilen) 

hesabına (yararına), üçüncü bir kişiyle hukuki işlem yapabilirdi. Bir yandan, bir kişi, 

işlerinin yoğunluğu, hastalığı ya da o iş için yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması 

gibi nedenlerle, kendi iradesiyle, işlerini başkasına yaptırmayı tercih edebilirken 

(iradi temsil), diğer yandan, bir kimsenin, hukuki işlem ehliyetinin olmaması ya da 

kısıtlı olması nedeniyle, kendi işini kendisinin yapması, kanun tarafından 

yasaklanarak, kendisine vasi ya da kayyım atanmış olabilirdi(yasal temsil). Yasal 

temsilci durumunda olan vasi ve kayyımlar ile iradi temsilci olarak, kendilerine 

                                                                                                                                          
döneminde kralın kendisi, cumhuriyet döneminin ilk devrelerinde de iki consul yerine 
getirmekteydi. M.Ö. 367’de çıkarılan kanun ile sadece yargılama işlerini yönetmekle görevli bir 
magistra’lık kuruldu ve zamanla özellikle hukuk işleriyle ilgili bu magistra’ya praetor adı verildi. 
Yargılama işlerinin çoğalması, sadece Roma vatandaşları arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemekle 
görevli praetor’un yanında; Roma vatandaşları ile yabancılar ve yabancıların kendi aralarındaki 
anlaşmazlıkları çözümlemekle görevli praetor peregrinus(yabancılar praetor’u) adı altında yeni 
bir makam kuruldu. Bundan sonra yalnızca Roma vatandaşları arasındaki uyuşmazlıkları çözmekle 
görevli praetor’a praetor urbanus(şehir praetor’u) denilmeye başlandı. Zamanla Roma’da nüfusun 
artışına paralel olarak yeni praetor’luklar kuruldu. Praetor’lar beyannamelerinde çeşitli 
uyuşmazlıklar hakkında yeni formula’lar teklif ve ilan ederlerdi. Bu beyanname bir yıl için 
yapıldığından, her praetor yaşamın değişen gereksinimlerini karşılayacak nitelikte yeni 
formula’ları beyannamelerine koyarlardı. Roma özel hukuk kurallarının büyük bir kısmı da, bu 
formula şemalarında toplanıyordu. Formula, davanın takip edeceği program hakkında hakime 
talimat veren yazılı bir vesikaydı. Praetor’un ağzından kaleme alınırdı. Praetor’un formula 
düzenlemedeki rolü, davacı tarafından hazırlanmış talebe uygun olarak davanın görülmesine izin 
vermekten ibaretti. Az yukarıda değinildiği gibi formula, belli şekilde düzenlenmiş, hakime hitap 
eden yazılı bir belge niteliğindedir. Dava, iki aşamada görülürdü. Buna göre her dava için ayrı 
formula yapılırdı. Tahiroğlu – Erdoğmuş, s. 224-226. 

33Rado, s. 149. 
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hukuki işlemle temsil yetkisi verilmiş olan kişilerin yaptıkları hukuki işlemlerin 

sonuçları, önce kendi üzerlerinde doğardı. Bu kişiler sonradan yaptıkları hukuki 

işlemlerle, bu sonuçları, kendileri için hukuki işlem yaptıkları kimselere 

devrederlerdi. Bu durumda, temsilci, üçüncü kişiyle yaptığı hukuki işlemi, kendi 

adına fakat temsil edilen hesabına yaptığından, Roma hukukunda dolaylı temsil 

kurumunun kabul edildiği ve kullanıldığı sonucuna varılabilir. Dolaylı temsil ilişkisi 

sonucunda, temsilcinin yaptığı hukuki işlemin hükümleri ve sonuçları, üçüncü kişi 

ile kendisi arasında doğardı. Ancak, temsilci, bu işlemi bir başkası hesabına 

yaptığından, bu işlemden kazandığı hakları ve yüklendiği borçları, söz konusu 

hukuki işlemi kendisi için yaptığı kişiye, yani temsil edilene devrederdi. Roma ius 

civile'sinde, doğrudan temsil kurumu kabul edilmemişti. Temsilci tarafından bir 

başkası için yapılan hukuki işlemden doğan hak ve borçların, doğrudan doğruya, 

temsil edilen üzerinde doğmasını ifade eden doğrudan temsil, hukuki işlemin 

yapılmasına katılmamış kimseler üzerinde hukuki sonuçlar doğuracağından, ancak, 

ileri bir hukuk düşüncesinin eseri olabilir. Üçüncü kişi ile hukuki işlem yapan 

temsilci, başkası namına hareket etmek (alieno nomine agere), başkasına ait bir işi 

görmek (negotium alienum agere) iradesine sahipti. Roma anlayışına göre, kural 

olarak, bir kimse, ancak kendisi için borç altına girebilirdi (alteri nemo stipulari 

potest). Örneğin, bir yararın, hukuk tarafından korunması için, hak sahibi olacak 

kimsenin kendi iradesiyle, o hakkı kazanması gerekirdi, borç ilişkisi (obligatio), 

borçluyu alacaklıya hukuki olarak bağlayan ve fizik varlığıyla sorumlu kılan şahsi bir 

ilişkiydi (iuris vinculum) ya da şekle bağlı hukuki işlemlerin (mancipatio, stipulatio) 

sözlerini, ancak taraflar söylerse, amaçlanan hukuki sonuç gerçekleşirdi. Roma 

ailesinin (familia) kapalılığı ve bu kapalı çevreden olmayan kişilerin aile babası 
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(pater familias) namına ve hesabına iradelerini beyan etmelerinin, bu iradeyi temsil 

etmelerinin, katı ve tutucu bir hukuk sistemi olan, ius civile içinde değerlendirilmesi 

mümkün değildi. Bu nedenle, temsil gereksiniminin duyulduğu durumlarda, dolaylı 

temsil kullanılıyordu. Öte yandan, ius civile'de, doğrudan temsilin sağladığı yararları 

kısmen karşılayacak bir olanak vardı. Aile evlatlarının ya da kölelerin yaptıkları 

hukuki işlemlerden doğan haklar, doğrudan doğruya aile babasına ya da efendiye ait 

olurdu. Ancak, aile evlatları ya da efendiler, bu hukuki işlemlerden doğan borçlardan 

sorumlu tutulamazlardı. Hukuki açıdan, burada bir doğrudan temsil söz konusu 

değildi. Çünkü, temsil ilişkisi, özel hukuk açısından, kişi sayılan kimseler arasında 

kurulabilirdi. Roma Hukuku'nda ise, aile durumu (status familiae) ve özgürlük 

durumu (status libertatis) bakımından, aile evlatları ile kölelere hak ehliyeti 

tanınmamıştı, dolayısıyla kişi sayılmıyorlardı. Bu kimselerin yaptıkları hukuki 

işlemlerden doğan hakların, aile babalarına ya da efendilerine ait olması, hak 

ehliyetine sahip olmamaları ile aile babalarının, aile evlatları üzerinde ve efendilerin 

köleleri üzerindeki egemenlik hakkının (patria potestas ve dominicia potestas) 

sonucuydu. Ius gentium'da ise, ticari yaşamın yarattığı gereksinimler nedeniyle, bir 

anlamda, doğrudan temsil kabul edilmişti. Praetor'lar, aile evlatları ya da kölelerin 

yaptıkları hukuki işlemlerden doğan borçlar nedeniyle, belli koşullar altında, hukuki 

işlemi yapan aile evladı ya da köle ile birlikte, aile babaları ya da efendilere karşı 

dava açabilme (actiones adiecticiae qualitatis) olanağı sağlamışlardı. Ancak, Roma 

Hukuku'nda, Iustinianus döneminde bile, doğrudan temsil kurumunun, günümüzdeki 

anlamıyla uygulanmadığı söylenebilir.34 Bu nedenle Roma hukukunda ortakların 

                                                 
34Emiroğlu, Vekalet, s.108-110. 
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üçüncü kişilerle yaptıkları işlemler bakımından dolaylı temsil hükümleri 

uygulanmaktaydı. 

Yukarıda bahsedildiği üzere Roma hukukunda doğrudan temsil kabul 

edilmediğinden ortakların üçüncü kişilerle yaptıkları işlemleri kendi nam ve 

hesaplarına yaparlardı ancak yaptıkları hukuki işlemlerin sonuçlarını diğer ortaklara 

ayrı ayrı nakletmeleri gerekmekteydi. 

Roma hukukunda şirket sözleşmesi şirketin amacının elde edilmesiyle, 

tarafların şirketi feshetmek hususunda anlaşmaları ile, son olarak ortaklardan birinin 

ölümü ya da buna eşdeğer sayılan capitis deminutio’ya uğraması ile sona ererdi. 

§2.SATIM SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 

I. ALIM SATIMIN OLUŞMASI VE PEY AKÇESİ  

Satım sözleşmesi rızai sözleşmelerdendir. Rızai sözleşmeler daha öncede 

bahsedildiği üzere tarafların sadece rızalarıyla meydana gelen sözleşmelerdir. Bu tür 

sözleşmelerin oluşması için tarafların rızasından başka bir işleme gerek yoktur. 

Modern sözleşmeler hukuku da kural olarak aynı ilkeyi benimsemiştir. Ancak 

Roma’da rızai sözleşmelerin dışında bir çok sözleşme türü bulunmakta idi ve rızai 

sözleşmeler kural değildi. Sözleşmelerin rızailiği ilkesi günümüz hukukunun aksine 

Roma’da yavaş yavaş gelişmiş ancak bazı sözleşmelerde geçerli olabilmiştir. Bu 

sözleşmeler locatio conducio, vekalet, şirket ve satım sözleşmeleridir. Bu 

sözleşmelerin tamamı iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Locatio conducio, 
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vekalet ve şirket sözleşmeleri rızai sözleşme olmaları dolayısıyla satım sözleşmesinin 

daha iyi açıklanabilmesi için yukarıda kısaca değinilmiştir. 

Rızai sözleşmeler arasında pratik bakımdan en önemli yeri satım sözleşmesi 

tutmaktadır. Paranın icadından sonra insanlar ihtiyaçlarını alım satım yoluyla 

karşılamışlardır. Ticari hayatın gelişmesiyle satım sözleşmesi de şekilden uzak, sade, 

kolay yapılır hale dönüşmüştür.35 

Roma hukukunda emptio venditio olarak ifade edilen satım sözleşmesi; 

satıcının bir malı alıcıya devretmek, alıcının da buna karşılık semen olarak ifade 

edilen bir miktar parayı ödeme borcu altına girdiği sözleşme türüdür. Görüldüğü 

üzere satım sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Yine Roma 

hukukunda satım sözleşmesinin diğer bir özelliği borçlandırıcı bir işlem olması, yani 

borç doğurmasıdır. Satım sözleşmesinin yapılmasıyla satıma konu malın mülkiyeti 

doğrudan geçmez. Ancak malın mülkiyetinin devri hususunda satıcı borç altına girer. 

Bu nedenle yalnızca borç doğuran satım sözleşmesi ile mülkiyeti nakil işlemlerini 

birbirinden ayırt etmek gerekir. Mülkiyeti nakil için kullanılan işlemler bakımından 

Roma hukukunda tarihi süreç içerisinde önemli farklar bulunmakta idi.36 

Roma hukukunda mülkiyeti nakil için kullanılan işlemleri anlamak için 

Roma’da mal kavaramı üzerinde durmak gerekir. Roma hukukunda klasik hukuk 

dönemi sonlarına değin mallar taşınır mal-taşınmaz mal tasnifi yerine res mancipi - 

res nec mancipi tasnifi önem taşımakta idi. Roma da klasik hukuk dönemi boyunca  

                                                 
35Rado, s. 114. 
36Rado, s. 115. 
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mallar  res mancipi - res nec mancipi şeklinde ayrıma tabi tutulmuştur. İtalya arazisi, 

İtalya arazisi üzerindeki tarımsal irtifak hakları, köleler ve yük ve çeki hayvanları res 

mancipi sayılan mallardır. Res mancipi sayılan bu dört çeşit mal dışındaki tüm 

mallar, diğer bir deyişle İtalya arazisi ışındaki Roma egemenliğindeki tüm taşınmaz 

mallar ile köleler ve yük ve çeki hayvanları dışındaki tüm taşınır mallar res nec 

mancipi sayılmaktaydı. Özellikle klasik hukuk döneminde res mancipi mallar hukuki 

bakımdan özel düzenlemeye bağlanmış bulunmakta idi. Bu özellikteki mallar 

üzerinde mülkiyet hakkının devredilebilmesi ve bunlar üzerinde diğer ayni hakların 

kurulabilmesi özel hukuki işlemleri gerektiriyordu. Res mancipi mallarda kullanılan 

işlem mancipatio iken, res nec mancipi mallarda kullanılan işlem in iure cessio idi.  

Res mancipi mallarda traditio’nun kullanılması da mümkündü.37 

Res mancipi - res nec mancipi mallar ayrımının kökeni Roma devletinin 

kuruluşundaki tarımsal yapısına dayanmakta idi. Kaynaklardan anlaşılacağı  üzere 

klasik devirden sonraki dönemlerde bu ayrım önemini kaybetmiştir. Bunda diğer 

etkenlerin yanında İtalya toprağı ile Eyalet toprağı arasındaki hukuki farkların 

ortadan kalkmış olması büyük rol oynamıştır. Iustinianus tarafından bir emirname ile 

bu ayrım ortadan kaldırılmış, bunun yerini  günümüz modern hukuk sistemlerinde de 

eşyanın ayrımında çok önemli bir yer tutan taşınır mal(res mobilis) – taşınmaz 

mal(res immobilis) ayrımı almıştır.38 

Taşınır mallar; niteliği, fonksiyonu ve kıymeti değişmeden bir yerden başka 

bir yere taşınabilen mallardır. Türk Medeni Kanununun 762 nci maddesinde taşınır 

                                                 
37Karadeniz-Çelebican, Eşya, s.44-45. 
38Karadeniz-Çelebican, Eşya, s.46-47. 
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malların kapsamı “taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddi 

şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen 

doğal güçlerdir” biçimindeki hüküm ile ortaya konulmuştur. 

Taşınmaz mallar ise; niteliği, fonksiyonu ve kıymeti değişmeden bir yerden 

başka bir yere taşınamayan  toprak parçalarıdır. Türk Medeni Kanununun 704 üncü 

maddesinde taşınmaz malların kapsamı “Taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır: 

Arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat 

mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler” biçimindeki hüküm ile ortaya 

konulmuştur. 

Yukarıda değinildiği gibi malların ayrımında res mancipi-res nec mancipi 

önemini yitirmiş ve yerini  taşınır mal(res mobilis) - taşınmaz mal(res immobilis) 

ayrımına bırakmıştır. Taşınır veya taşınmaz malların satımı ile satıcı malı devir borcu 

altına girmektedir, ancak mülkiyetin devri için başkaca işleme ihtiyaç duyulmaktadır. 

Satım sözleşmesinin Roma hukukunda yalnızca borçlandırıcı bir işlem oluşu 

özellikle hukukçu olmayanlar için kolayca anlaşılabilecek bir sorun değildir. Eski 

hukukların çoğunda satım ilişkisi peşin satım şeklindeydi ve mülkiyetin nakli de aynı 

anda gerçekleşirdi. Alıcı semeni ödemekle satın aldığı şeyin mülkiyetini kazanmış 

olurdu. Eski Yunan hukukunda, diğer eski doğu hukuklarında hatta eski Cermen 

hukukunda durum böyle idi. Roma hukukundaki durum da aynı idi. Para henüz icat 

edilmediğinden para yerine geçen maden külçeleri mancipatio yoluyla tartılarak 

satıcıya verilirdi. Bu işlem ile de alıcı aldığı malın mülkiyetini kazanmış olurdu. Bu 

dönemde mancipatio peşin bir alım satımdı ve bununla mülkiyet kazanılmış olurdu. 
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Ancak paranın icadıyla semenin fiilen ödenmesi olayı mancipatio’dan ayrıldı. Ancak 

ius civile’nin şekilci işlemlerini yalnız Roma vatandaşları kullanabildiğinden ve 

yabancılar bu işlemlere taraf olamadıklarından ve bunlardan yararlanamadıklarından 

Roma’daki ticari ilişkilerin artması ile satım sözleşmesinde alıcı ile satıcının 

iradesine önem verildi ve tarafların rızalarının birleşmesi ile satım sözleşmesinin 

meydana geleceği kabul edildi. Böylece alım satımda borçlandırıcı bir sözleşme 

olarak mancipatio’dan ayrıldı, bundan sonra mancipatio sadece mülkiyetin nakline 

yarayan bir işlem olarak devam etti.39 

Roma hukukunun yukarıda bahsedilen ilkesi modern özel hukukların bir 

çoğunda da kabul edilmiştir. Bu cümleden olmak üzere Avusturya ve Almanya 

Medeni Kanunlarıyla Türk ve İsviçre Borçlar Kanunu bu ilkeyi benimsemiştir. Türk 

Borçlar Kanununun 182. maddesinde aynen “Satım bir akittir ki, onunla satıcı, 

satılan malı alıcının iltizam ettiği semen mukabilinde alıcıya teslim ve mülkiyeti ona 

nakleylemek borcunu tahammül eder.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümle 

görülmektedir ki modern Türk hukukunda satım sözleşmesi borçlandırıcı bir 

sözleşmedir. Ancak Roma hukukunda ve bazı modern hukuk sistemlerinde 

gördüğümüz bu ilkeyi bazı hukuk sistemleri kabul etmemiştir. Örneğin Fransız ve 

İngiliz hukuklarına göre satım sözleşmesi yapıldığında bu sözleşme ile mülkiyet 

doğrudan doğruya satıcıya geçer.40 

Satım sözleşmesi Roma hukukunda rızai sözleşme olduğundan hiçbir şekle 

bağlı değildir. Roma hukukunda bazen satım sözleşmesi yapılırken pey akçesi 

                                                 
39Rado, s. 116. 
40Rado, s. 117. 
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verilirdi. Diğer bir deyişle satım sözleşmesi yapılınca bu sözleşmeyi teyit etmek 

amacıyla alıcı satıcıya bir miktar para veya bir şey verirdi. Buna pey akçesi arra 

veya arrabo denilmekteydi. Roma hukukuna göre pey akçesinin verilmesi 

sözleşmenin yapıldığına işaret eden bir delil sayılıyordu. Bazen pey akçesine daha 

geniş bir sonuç bağlanabilirdi. Buna göre pey akçesini alan taraf  eğer diğer taraf 

kendi yükümlülüğünü yerine getirmezse pey akçesini alıkoyabilirdi, bu durumda pey 

akçesi sözleşmenin yerine getirilmemesinin bir yaptırımı oluyordu. Teyit edici, 

doğrulayıcı pey akçesine arra confirmatoria, ceza akçesine ise arra poenalis denirdi. 

Iustinianus hukukunda pey akçesinin bir başka fonksiyonu görülmektedir. Buna göre 

pey akçesini vermiş olan taraf sözleşmeden vazgeçerse vermiş olduğunu kaybeder 

borcunu ifa etmek yükümlülüğünden kurtulurdu. Buna karşılık pey akçesini almış 

olan taraf sözleşmeden vazgeçmek istiyorsa o da aldığının iki katını vererek kendi 

borcunu ödemekten kurtulurdu. Sonuç olarak böyle bir pey akçesi taraflara 

sözleşmeden rücu etme olanağını veriyordu. Bu pişmanlık akçesine arra 

poenitentialis denirdi.41 

II. SATIM SÖZLEŞMESİNDEN (EMPTİO VENDİTİO’DAN) DOĞAN 

BORÇLAR 

Roma hukukunda, hak (ius) ile dava (actio) kavramları arasında yakın bir 

ilişki vardı. Çünkü hak, özellikle kişiye karşı kullanıldığında, hak sahibinin bu 

hakkını bir başka kişiye karşı ileri sürmesi durumunda açıkça ortaya çıkardı. 

Romalılar, hak sahibinden, actio'su (dava hakkı) olan kişi olarak söz ederlerdi. 

Cumhuriyet dönemi hukukçularından Celsus, actio'yu, hukuken ifa edilmesi gereken 

                                                 
41Rado, s. 118-119. 
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edimin, mahkemeler önünde takip hakkı olarak tanımlamıştı. Aynı tanım, daha sonra 

Iustinianus'un Institutiones'inde de yerini almıştı. Roma hukukunda, bütün hakların 

mahkemeler önünde ileri sürülebilmesini sağlayan genel bir dava öngörülmediği için, 

hak ile dava arasındaki ilişki, günümüz hukukuna göre çok daha sıkıydı. Hukuken 

korunmaya değer görülen her yarar için, ayrı bir davanın tanınmış olması gerekliydi. 

Bu nedenle, Roma hukukunda, hukuken takip edilmesi, yargı organları önünde ileri 

sürülebilmesi ve koğuşturulabılmesi için özel bir dava öngörülmemiş olan bir hak 

söz konusu olamazdı. Bu durum, Romalıların, hakları, bu hakları elde etmeye 

yarayan actio'lar bakımından sınıflandırmalarına yol açtığından, Roma özel hukuku, 

bir actio'lar sistemi üzerine kurulmuştu. Nitekim, praetor'ların Roma özel hukukuna 

en önemli katkıları da, toplumsal, ekonomik ve siyasal koşulların değişmesi sonucu 

ortaya çıkan yeni menfaatlerin korunması için, yeni dava hakları tanımak olmuştu. 

Roma hukukunda, hukuki sonuçları bakımından borçlar, obligatio civilis (tam borç) 

ve obligatio naturalis (eksik borç) olmak üzere ikiye ayrılırdı. Alacaklının, kendisine 

tanınan dava ile, gereğinde icra yoluna da başvurarak, cebren hakkını elde edebildiği 

borçlar, obligatio civilis'ti. Bununla birlikte, günümüz hukukunda olduğu gibi, Roma 

hukukunda da eksik borçlar, hukuk düzeni tarafından öngörülmüştü. Bu durumda, 

Roma hukuku, bir kimsenin borçlu olduğunu kabul etmekle birlikte, o kimseye karşı 

bir dava ve icra olanağı sağlamamıştı. Romalılar, ifası actio ile takip edilemeyen bu 

davasız borçları, obligatio naturalis (eksik borç) ismi altında toplamışlardı. Obligatio 

naturalis, dava hakkı olmamakla birlikte, başta soluti retentio (ödenen şeyin 

muhafazası), yani borçlu tarafından alacaklıya yapılan ödemenin (solutio debiti) 

geçerli olarak kabul edilmesi ve ödenenin, condictio indebiti (sebepsiz zenginleşme 

davası) ile geri alınamaması hakkını veren, ayrıca, kefalet, rehin veya ipotek yoluyla, 
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geçerli olarak kişisel ya da ayni teminat altına alınabilen ve novatio ile yenilenebilen 

bir borçtu. Roma hukukunda bazı borçlar, doğumları anından itibaren obligatio 

naturalis oldukları halde, bazı borçlar, obligatio civilis olarak doğmalarına rağmen, 

daha sonra obligatio naturalis niteliğini kazanırdı. Kölelerin borçları, aynı aile 

üyelerinin birbirlerine karşı borçları ve Senatus Consultum Macedonianum'a aykırı 

olarak aile evlatlarına verilen ödünçler, doğumlarından itibaren eksik borç olarak 

nitelendirilen borçlardandı.42 

Roma hukukunda obligatio civilis ve obligatio naturalis ayrımının ilk kez 

Klasik hukuk döneminde, kölelerin borçlarının hukuki niteliğinin belirlenebilmesi 

amacıyla yapıldığı görülür. Çünkü, Roma ailesi (familia) içinde, özgür olmayan ve 

Roma yurttaşı sayılmayan köleler, res mancipi grubuna giren bir mal olarak alınıp 

satılıyorlar, borç ilişkilerinin konusunu oluşturabiliyorlardı. Ancak kölelerin, düşünen 

ve irade sahibi canlı varlıklar olması, onların işledikleri haksız fiiller dolayısıyla 

ortaya çıkan sorumluluklarının dışında, başkalarıyla hukuki ilişkilere girmelerini de 

kaçınılmaz kılıyordu. Bu nedenle, ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıkların 

çözülebilmesi için, kölelerin yaptıkları hukuki işlemler nedeniyle kazandıkları haklar, 

doğrudan doğruya onlar üzerinde dominicia potestas (köle üzerindeki egemenlik) 

sahibi olan efendilerine ait sayılırken, yüklendikleri borçlardan efendileri sorumlu 

tutulamaz kuralı kabul edilmişti. Kölenin yaptığı hukuki işlem sonucunda, efendi ya 

da azat edildikten sonra köle, aslında hukuken ödemek zorunda olmadığı bu borcu 

öderse (causa solvendi), yapılan ödeme bir condictio indebiti (sebepsiz zenginleşme 

davası) ile geri istenemezdi. Eksik borçların ifasının, varolmayan bir borcun ifası 

                                                 
42 Emiroğlu, Eksik Borç, s.73-74. 
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(indebitum solut um) olmaması sebebiyle, sebepsiz zenginleşme meydana 

getirmeyeceği Digesta’da açıkça belirtilmişti. Bu durumda, ius civile tarafından 

kendisine aktif ve pasif dava ehliyeti de tanınmayan köle, hukuki işlem yaptığı 

kimseye karşı obligatio naturalis ile yükümlü sayılırdı.43 

Önceleri tarıma dayanan Roma toplumu, ticarete dayanan ekonomiye 

geçmeye başlayınca, Roma hukukunda doğrudan temsil kurumu kabul edilmediği 

için, efendi ya da aile babasının, bu ilişkileri tek başına yürütmesinin pratik olarak 

güçleştiği görüldü. Bu duruma, aile babasının ekonomik olanaklarını, aile 

evlatlarının ve kölelerinin faaliyeti ile genişletmek isteği de eklenince, aile babaları, 

aile evlatlarına ve kölelerine, aile malvarlığının belli bir bölümü üzerinde sınırlı bir 

yetki tanımaya başladılar (peculium). Praetor'da bu yetki dolayısıyla, aile babasına 

ya da efendiye karşı, actio adiecticiae qualitatis (ek nitelikte dava) açma olanağı 

vererek onun peculium'un o andaki değeri kadar sorumlu tutulmasını (miktar 

bakımından sınırlı sorumluluk) sağlayınca, peculium, köleler ve aile evlatları için 

uygulanabilen bir hukuki kurum olarak ortaya çıktı. Bu durumda kural olarak, köle, 

bir hukuki işlem yaparsa, doğrudan doğruya kendisi borç altına girerdi; fakat bu 

borç, obligatio naturalis’ti. Ancak, kendisine peculium verilen kölenin efendisine, 

peculium'un o anki değeri ile sınırlı olmak üzere dava açmak mümkündü. 

Peculium'un değerinin üstündeki miktar için ise, kölenin obligatio naturalis olarak 

borcu devam ederdi. Obligatio naturalis olarak nitelenen borç, köle tarafından (azat 

edildikten sonra) ya da üçüncü kişiler tarafından, geçerli bir şekilde ifa edilebilirdi; 

alacaklının, köleye karşı azat edildikten sonra bile bir dava açma olanağı yoktu. 

                                                 
43 Emiroğlu, Eksik Borç, s.74-76. 
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Peculium, köle ya da aile evlatları ile hukuki ilişki kuran kişilere, alacaklarını elde 

edebilmeleri konusunda güvence getirerek, köle ya da aile evlatlarının, ticari yaşama 

katılmalarını sağlayan bir kurumdu. Eğer bir kişi, peculium sebebiyle borçlu 

bulunduğu bir köle ya da aile evladına verilmiş olan peculium'un ortadan kalktığını 

bilmeyerek ifada bulunursa, borcundan kurtulurdu. Ancak, aile evladının 

peculium’unun bulunmadığını bilerek yapılan ifa sonucunda, varolmayan bir borç 

ödendiği için, iade talebi de söz konusu olamazdı.44 

Roma ailesinde, aile evlatları da hak ehliyetleri bulunmadığı için, hak sahibi 

olamazlar ve borçlarından sorumlu tutulamazlardı. Bu nedenle, aile evlatlarının, inter 

vivos (yaşayanlar arasında) ya da mortis causa (ölüm sebebiyle) kazandıkları bütün 

haklar, aile içinde hak ehliyeti sahibi tek kişi olan, aile babasına ait olurdu. Buna 

karşılık, tıpkı kölelerde olduğu gibi, aile evlatlarının hukuki işlemler sonucunda 

yüklendikleri borçlar, aile babası bakımından hiçbir hukuki sonuç doğurmazdı. 

Ancak, aile evlatları, kölelerden farklı olarak, yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla 

bizzat borçlanıyorlardı. Bu borçlar, kölelerin borcu gibi, obligatio naturalis değil, 

obligatio civilis'ti. Yani, aile evlatlarına karşı, bu borçlardan dolayı, klasik hukuk 

döneminden itibaren dava açılabiliyordu. Pasif dava ehliyeti bulunan aile 

evlatlarının, aktif dava ehliyeti yoktu. Ancak, hak ehliyetinden yoksun olan aile 

evlatlarının, bu nedenle, malvarlığına sahip olmaları da mümkün olmadığından, 

kendilerine karşı açılan davaların, alacaklılara pratik açıdan bir şey kazandırma 

olanağı yoktu. Peculium bakımından ise, kölelere uygulanan kurallar, büyük ölçüde 

aile evlatlarına da uygulanıyordu. Peculium sınırı içinde kalan borçlardan, aile 
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babasının da sorumluluğu kabul edilmekle birlikte, diğer borçlardan, sadece aile 

evladı, obligatio civilis ile sorumlu olurdu. Iustinianus döneminde, peculium 

kurumunun gelişimi ve yaygınlaşması sonucunda, aile evlatlarına da hak ehliyeti 

verilince, alacaklıların, doğrudan doğruya aile evladının mal varlığından alacaklarını 

elde etmesi de mümkün oldu.45 

Roma hukukunda, aynı familia'nın üyeleri arasında yapılan hukuki 

işlemlerden ise, malvarlığının sadece aile babasına ait olması nedeniyle, obligatio 

naturalis doğardı. Bu durumda, aile babası (pater familias) ile aile evlatları arasında 

ya da aynı baba egemenliği altında bulunan iki aile evladı arasındaki borçlar, 

obligatio naturalis olarak nitelendirilmişti. Senatus Consultum Macedonianum, 

Roma'da ilk imparatorluk (principatus) döneminde, birinci yüzyılda yapılmış olan ve 

aile evlatlarına ödünç para verilmesini yasaklayan, verilmesi durumunda ise, aile 

evlatlarını bu borcu ödeme zorunluluğundan kurtaran ve Corpus Iuris Civilis 

aracılığı ile öğrendiğimiz bir senatus kararıdır. Digesta'da Ulpianus tarafından söz 

edilen senatus kararında, aile evlatlarına ödünç para veren kimselere, aile evladının 

egemenliği altında bulunduğu aile babası ölse de, dava açma hakkı tanınmamıştı. 

Sadece, aile evladına ödünç veren kimsenin değil, onun mirasçılarının da dava açma 

hakkı yoktu. Senatus Consultum Macedonianum tarafından korunan aile babası ile 

baba ve büyük babaya karşı, alacaklının açtığı davanın kabul edilmeyeceğine ilişkin 

kural, Institutiones’te ayrıntılı olarak düzenlenmişti.46 
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Aile evlatlarına ödünç para verilmesini yasaklayan senatus kararı, aynı 

zamanda onlara, bir defi (exceptio) ileri sürme olanağı da tanımıştı. Ancak, bu defi, 

borçluyu korumak amacıyla değil, alacaklıya ceza olarak öngörüldüğü (ob poenam 

creditoris) için, soluti retentio kabul edilerek, borçlunun yapmış olduğu ifayı geri 

alması engellendiğinden, hukuken bir eksik borç meydana gelirdi. Bu durumda, aile 

evladı, aldığı ödüncü, aile babasının ölümünden sonra öderse, ödediğini bir condictio 

ile geri isteyemezdi. Aile babasının aile evladına, Roma ya da uzak bir yere giderken, 

zorunlu harcamalarını yapması için verdiği para ödünçleri, bu senatus kararının 

içinde değerlendirilmezdi. Senatus Consultum Macedonianum'a göre, aile evladının 

aldığı ödünçten doğan borç ödendiğinde, ortada bir eksik borç olduğundan, ödenen, 

condictio indebiti ile geri istenemezdi. Ancak aile evladı, aile babası egemenliği 

altındayken aldığı borcu, yine aynı aile babasının egemenliği altındayken öderse, 

farklı bir hukuki durum ile karşılaşılırdı. Aile babası egemenliği altında bulunan aile 

evladının kendisine ait malvarlığı bulunmadığından, aile evladı tarafından ödenen 

borç, aslında aile babasının mal varlığından çıktığından, verilen paraların mülkiyeti, 

alacaklıya geçmezdi ve aile babası, ona karşı istihkak davası (rei vindicatio) 

açabilirdi. Bununla birlikte, senatus kararına aykırı olarak borcu ödeyen aile evladı, 

aile babası öldükten sonra ve onun mirasçısı sıfatıyla ödediği paraları talep ederse, bu 

talebine karşılık bir defi (exceptio doli generalis) ileri sürülebilirdi. Aile evladının 

ödünç aldığı paraları, aile babası yaşarken üçüncü bir kişiden bağış alarak, ödemesi 

durumunda ise, iki durumu birbirinden ayırmak gerekirdi. Bağış yapan, borcunu 

ödemesi şartıyla aile evladına para vermişse, borç, bağış yapan tarafından ödenmiş 
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sayılırdı. Bağış, şartsız olarak yapılmışsa, bağış konusu, aile babasının mal varlığına 

gireceğinden, aile babası, bu paraları geri isteyebilirdi.47 

Satım sözleşmesi her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olduğundan her 

iki tarafın da birbirine karşı borçları bulunmaktadır. Alıcının borcu semen denen bir 

miktar parayı ödemek, satıcının borcu ise sattığı malı alıcıya devredinceye kadar 

korumak daha sonra da mülkiyeti devretmek için gerekli işlemleri yapmaktır. 

Taraflar semenin ne zaman ödeneceği hususunu kendi aralarında 

kararlaştırabilirlerdi. Eğer böyle bir anlaşma yapılmamış ise alıcı, semeni ödemeyi 

teklif etmeden kendi davasını açamazdı. Yine satıcı da kendi borcunu yerine 

getirmeyi önermeden dava açamazdı. Eğer böyle bir dava açılırsa exceptio doli 

generalis (dava açmanın hakkaniyete aykırı olduğu def’i) ileri sürülebilirdi. Bugün 

bahsedilen bu defi iki taraflı sözleşmelerde ileri sürülebilmektedir. Türk Borçlar 

Kanununun 81. maddesi aynen “Mütekabil taahhütleri muhtevi olan bir akdin ifasını 

talep eden kimse, akdin şartlarına ve mahiyetine nazaran bir ecelden istifade hakkını 

haiz olmadıkça kendi borcunu ifa etmiş veya ifasını teklif eylemiş olmak lazımdır.” 

hükmü ile söz konusu definin hukukumuzda da geçerli olduğunu göstermektedir. 

Diğer bir deyişle iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde taraflardan her biri yalnızca 

kendi borcunu yerine getirdikten sonra veya yerine getirmeyi teklif ettikten sonra 

karşı tarafa dava açabilirler. Ancak taraflar bunun aksini aralarında yapacakları 

sözleşme ile kararlaştırabilirler.48        
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Taraflardan alıcının actio empti, satıcının ise, actio venditi davası açma hakkı 

bulunmakta idi. Satıcı sattığı malı alıcıya teslim edinceye kadar malın zarara 

uğramasına engel olmalıydı. Satıcının kusuruyla mal zarara uğramış ise bu durumdan 

sorumlu idi. Satıcı omnis culpa’dan, malın zarara uğraması nedeniyle tüm 

kusurlardan sorumluydu. Satıcı iyi bir aile resinin göstereceği dikkat ve özeni 

göstermekle yükümlü idi. Hatta klasik hukuk döneminde satıcının sorumluluğu daha 

da ağırdı.49  

Satım sözleşmesinde satıcının sorumluluğunun anlaşılabilmesi için kısaca 

Roma hukukunda sorumluluk kavramına değinmek gerekir. 

Roma hukukunda culpa lata'nın dolus'a eş bir sorumluluk doğurduğu kabul 

edilmiş ve dolayısıyla 'fides'e karşıt bir anlam verilmiştir. 'Culpa levis'e , bununla 

ihmal anlamında, iradi olmayan bir hareket ifade edilmiş olup, fides'in karşıtı 

değildir. Böylece 'culpa levis', sözleşmeye dayanan sorumluluğun gelişiminde önemli 

bir yer almıştır. Çünkü öyle haller vardır ki, kişi ağır bir kusuru yani ihmali olmasa 

bile sorumlu tutulması gerekmektedir, işte bu gibi durumlarda 'culpa levis' ölçüsü 

uygulanır. Bir kişinin kendi işlerinde gösterdiği özen (diligentia quam suis)'i 

göstermemesi ağır kusuru değil, fakat hafif kusuru içerir. 'Bonus et diligens pater 

familias (iyi ve özenli bir aile babası) 'in özeninde yine hafif kusur (culpa levis) 

ölçüsü vardır. Culpa lata'dan culpa levis'e kadar yapılan bu derecelendirme, 

sözleşmeye dayanan sorumluluk sisteminin kurulması ve gelişiminde büyük rol 

oynamıştır. Kural olarak hafif ihmalden sorumluluğun normal şekli bütün 

kusurlardan (omnis culpa) sorumluluktur. Aynı durum, Türk borçlar kanununda da da 
                                                 
49Rado, s. 120. 
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vardır. Hafif ihmalden sorumluluk ise, sözleşme ile aksi kararlaştırılabilen bir 

sorumluluk türüdür. Omnis culpa (bütün kusurlardan sorumluluk) esası, bazı hallerde 

doğrudan doğruya hukuk düzeni tarafından hafifletilmiştir. Burada 'utilıtas (fayda) 

ilkesi', sorumluluğun derecesini belirlemekte kullanılan bir ilke olarak belirmektedir. 

Bu ilkenin uygulandığı hallerde 'omnis culpa' kuralı, fayda ilkesine göre ağırlaştırılıp 

hafifletilebiliyordu. Fayda ilkesi, klasik hukuk döneminde ortaya çıkan, ancak 

Iustinianus döneminde, çeşitli borç ilişkilerindeki sorumlulukların derecelerinin 

saptanmasında kullanılmaya başlanan, bugün de halen ürk borçlar kanununda 

varlığını koruyan bir prensiptir. Ancak bu ilke, sorumluluk derecelerinin 

saptanmasında başka bir çok ilke ile birlikte kullanıldığından, pek çok halde de yerini 

diğer ilkelere bıraktığından genel bir uygulama şeklinde düşünülmemelidir.50 

III. GENEL OLARAK SATICININ BORÇLARI 

Satım sözleşmesinde satıcı bakımından alım satımın konusu satılan maldır. 

Malvarlığına dahil her türlü taşınır ve taşınmaz mal satım sözleşmesinin konusu 

olabilirdi. Hatta gayri maddi şeyler de satım sözleşmesinin konusu olabilirdi. 

Satıcının ön önemli borcu satım konusu malı olduğu gibi alıcıya devretmekti.   

                                                 
50 Zileli, s.259-261. 
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§3.SATIM SÖZLEŞMESİNDE (EMPTİO VENDİTİO) SATICININ 

TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI 

I. ROMA HUKUKUNDA TEMERRÜD(MORA) KAVRAMI 

A.Genel Olarak Mora Creditoris(Alacaklının Temerrüdü) ve  Mora 

Debitoris(Satıcının        Temerrüdü) 

Roma hukukunda temerrüt kavramı mora olarak ifade edilmekteydi. Mora 

terimi, alacaklının ve borçlunun temerrüdü içerecek şekilde mora  creditoris ve  

mora debitoris olarak kullanılmaktaydı.51 

Mora’nın bir hukukî kurum olarak, Roma Hukukunda mevcut olduğu ve 

mora debitoris ile mora creditoris şeklinde iki türü olduğu yukarıda belirlendi. 

Ancak burada öncelikle üzerinde durulması gereken bir husus daha vardır. Acaba 

burada aynı hukukî kurumun iki farklı alt çeşidi mi, yoksa birbirinden ayrı iki hukukî 

kurum mu söz konusudur?Bu soruya cevap ararken, belirli tarihsel kesitler 

bakımından ayrım yapılması gerekir. İlk olarak tarihsel açısından su tespit 

yapılmalıdır: Klasik hukukçulardan önce, Romalılar temerrüt kavramını, en azından 

hukukî bir kurum olarak, bilmiyorlardı. Klasik Roma hukukçuları, bu kavramı 

hukukî bir kurum olarak tanıyıp geliştirdiler52. Roma hukukçuları, uzunca bir süre, 

mora kavramını, taraflardan birinin kusurlu olarak borcun ifasında gecikmeye neden 

olması seklinde formülleştirmişlerdi. Bunun sonucu olarak, borcun ifasındaki 

gecikme, hem alacaklıdan hem de borçludan kaynaklanabilmekteydi. Teorik olarak 

                                                 
51Önen, s. 12. 
52Üçer, Alacaklının Temerrüdü, s.14. 
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da, taraflardan her birinin kendi davranışlarıyla bu gecikmeye yol açmasına bir engel 

yoktu. Eğer gecikme alacaklının etki alanı içinde gerçekleşmişse, mora creditoris; 

borçlunun etki alanı içinde gerçekleşmişse, mora debitoris söz konusu olurdu. 

Müşterek hukukçular da, mora creditoris’i mora debitoris’in bir tür ikizi ya da 

benzeri olarak görmekteydiler. Mora creditoris, gerçekte mora debitoris’e göre, 

pratik olarak çok daha az önemli, fakat özü itibariyle ondan farklı değildi. Sonuçta 

her ikisi de mora’nın farklı şekillerinden biriydi ve bu nedenledir ki, her ikisi de 

kusur temeli üzerine kurulmuştu53; her ikisi de borcun ifa edilmemesi ile ilgiliydi. 

Fakat nerede bir kusur var ise, orada bir yükümlülüğün ihlali de olmalıdır. Kusur, 

yalnızca, yapmaması gereken bir şeyi yapan ya da yapması gereken bir şeyi yapmada 

başarısız olan kimselere yüklenebilir. Sonuç olarak, borçlu, kusurlu alacaklı 

karşısında zararını talep hakkına sahiptir. Fakat bu her halde mora’nın kendisinden 

başka bir şey değildi. Dolayısıyla , Klasik hukukçular ve Müşterek hukukçular 

açısından bu iki kurum, aslında tek bir kurumun iki farklı alt çeşidinden başka bir şey 

değildi. Bugün gelinen noktada, bu iki temerrüt türü arasında, sadece dışsal bir bağın 

kaldığı, hukukî nitelik olarak birbirinden ayrıldıkları söylenebilir. Diğer bir deyişle, 

artık bu iki temerrüt türü, farklı iki hukukî kurumu ifade etmektedir. Her iki kurum, 

birbirinden farklı ilkelere dayanmakta olup, farklı şartlara ve hukukî sonuçlara 

sahiptirler. Ancak bu durum, iki kurumun birbirine tamamen yabancılaştığı anlamına 

da gelmemektedir. Özellikle bu iki kurumun ortak zemini, borcun ifası ile ilgili oluşu 

ve bu ifadaki gecikme unsurunda kendini gösterir. Borçlunun temerrüdü denilince, 

borçlunun borcu ifa etmekten kaçınamayacağı muaccel bir zamanda, ifa etmeyerek 

gecikmesidir. Borçlunun temerrüdünün söz konusu olabilmesi için, her şeyden önce, 

                                                 
53Önen, s.12-13. 
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borcun ifasının mümkün olması gerekir. Bu temerrüt türünde de, borç henüz ifa 

edilmemiştir; fakat ifası hâlâ mümkündür. Bununla birlikte, borcun zamanında ifa 

edilmediği tüm durumların temerrüt olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.54 

Bu iki temerrüt türü arasındaki farklardan biri, tarafların işbirliği yapma 

zorunda olup olmadıkları noktasında kendini gösterir. Borçlunun temerrüdünde, 

borçlunun üzerine düşen işbirliğinden kaçınması durumunda, onun bu davranışı, bir 

hakkın ihlali olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucu olarak işbirliği ödevine aykırı  

davranan borçluya karşı, alacaklıya tanınan haklar daha geniş kapsamlı olmaktadır. 

Alacaklının temerrüdünde ise, alacaklının işbirliği ödevinden kaçınması, bir hak 

ihlali olarak değil, kendisine ait bir hakkın kullanılmasından kaçınma seklinde kabul 

edilmektedir. Alacaklı işbirliği görevini yerine getirip getirmemekte, serbest 

bırakılmıştır. Yani alacaklının işbirliğine zorlanması kabul edilmemiştir. Bunun 

sonucu olarak, işbirliğinden kaçınan alacaklıya herhangi bir tazminat borcu 

yüklenmemiş; sadece onun işbirliğinden kaçınması sebebiyle, borçluya yapmış 

olduğu fazla masrafları talep hakkı tanınmıştır. Borçlunun temerrüdünün sonuçları, 

bu yönüyle alacaklının temerrütünden daha ağırdır. Borçlu temerrüde düşmekle, hem 

alacaklının zararını tazmin edecek, temerrüt faizi ödemek zorunda kalacak, her türlü 

kusurundan ve hatta borcun imkânsız hale gelmesinden de sorumlu tutulacaktır. 

İşbirliği ödevinden kaçınan borçlunun bu davranışı, bir sözleşmenin ihlalini 

oluştururken, alacaklının davranışı, bir sözleşmenin ihlali olarak kabul 

edilmemektedir. Alacaklının temerrüdü, bu yönüyle, sadece kendisine düşen her şeyi 
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yapan borçlunun, alacaklıya karsı kurtulmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir 

kurallar bütünü olarak anlaşılmaktadır.55  

II. SATICININ TEMERRÜDÜNÜN( MORA DEBITORIS) 

KOŞULLARI 

Aşağıda ayrıntısıyla anlatılacağı üzere Türk hukukunda, temerrüdün oluşması 

için, kusur bir unsur olarak kabul edilmemiştir. Yani gerek alacaklının gerekse 

borçlunun temerrüde düşmesi için kusurlu olması gerekli değildir. Bununla birlikte, 

yapma borçları hariç olmak üzere,  alacaklının temerrüdünde, temerrüdün sonuçları 

bakımından, borçluya sözleşmeden dönme hakkı ve buna bağlı olarak da, uğradığı 

zararın tazminini talep hakkı tanınmamıştır. Alacaklı temerrüde düşse bile, bu 

borçluya sözleşmeden dönme hakkı vermeyecek ve buna bağlı olarak o, uğradığı 

zararın tazmini talep edemeyecektir. Borçlunun temerrüdünde ise, borcun konusunun 

yapma veya verme borcu olup olmadığına bakılmaksızın, alacaklıya sözleşmeden 

dönme hakkı ve buna bağlı olarak, borçlunun kusurlu olması koşuluyla, uğradığı 

zararın tazminini talep hakkı tanınmıştır. Alman Hukukunda ise durum farklıdır. 

Alman Hukukunda, borçlunun temerrüdü yönünden kusur bir unsurdur. Yani ancak 

borçlu kusurlu ise temerrüde düşebilir. Buna karsılık alacaklının temerrüdünde kusur 

bir unsur değildir. Alacaklı kusursuz da olsa, diğer koşulların gerçekleşmesi 

durumunda temerrüde düşebilir.56  
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III. SATICININ TEMERRÜDÜNÜN( MORA DEBITORIS) 

SONUÇLARI 

Roma hukukunda temerrüde düşen borçlunun sorumluluk durumu 

ağırlaşmakta idi. Borcun konusu bir şeyin verilmesi (dare) ise, temerrüt durumuna 

düşen satıcı, o şeye gelen bütün zararlardan, hatta beklenmedik olaylardan(casus) 

bile sorumlu idi. Başka bir deyişle satıcı temerrüde düştüğü andan itibaren borcun 

konusunun kendi kusuru olmadan imkansız hale gelmesi durumunda da borçtan 

kurtulamazdı. Eski Romalı hukukçuların deyimiyle borç ifa edilmesi gerektiği 

durumundaki şekliyle devam ederdi.57 

Temerrüde düşen borçlu gecikme müddeti içinde iyiniyete bağlı borç 

ilişkilerinde re’sen hakim tarafından tespit ve tayin edilecek temerrüt faizini 

ödemekle yükümlü olduğu gibi,  gerektiğinde alıcının bu gecikme yani temerrüt 

yüzünden uğradığı tüm zararları tazmine mecbur tutulurdu.58 Temerrüde ilişkin bu 

ilkeler günümüzde Türk hukukunda da geçerliğini korumaktadır. 

Satıcı borcun tamamını ödemeyi alıcıya teklif etmekle temerrüt durumundan 

kurtulurdu(purgatio morae), ancak alıcının ifayı reddetmesi haklı bir nedene 

dayanıyorsa (iusta causa) satıcı bu durumda borçtan kurtulamazdı.59 

Roma hukukunda sözleşmeye aykırı davranış nedeniyle bütün sözleşmeler 

bakımından geçerli olabilecek genel bir dönme hakkına rastlanmaz. Sadece satım 

sözleşmesi bakımından dönmeye benzer sonuçlar doğuran bazı dava hakları 
                                                 
57Rado, s.229. 
58Rado, s.230. 
59Rado, s.230. 
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tanınmıştı. Ancak isimsiz sözleşmeler bakımından Roma hukukunda dönmeye benzer 

sonuçlar doğuran dava haklarına rastlamak mümkündür. Böyle bir sözleşmeden 

doğan borçlar gerçek anlamda borç sayılmadığı için, her hangi bir dava hakkı ile 

talep edilemiyordu. Ancak isimsiz bir sözleşmeden doğan borcunu yerine getiren 

taraf, diğer tarafın borcunu yerine getirmemesi halinde “condictio causa data, causa 

non secuta” ile yerine getirdiği edimin iadesini talep edebiliyordu. Daha sonra 

preator’lar, buna ek olarak alacaklıya “actio praescriptis verbis” ile bu isimsiz 

sözleşmenin aynen ifasını talep etme hakkı da tanımışlardır. İsimsiz sözleşmeler 

bakımından bugünkü dönme hakkına benzer sonuçlar doğuran bir diğer dava hakkı 

da Iustinianus döneminde tanınan “codictio ex poenitentia” dır. Günümüz 

hukukundaki pişmanlık akçesine benzeyen bu dava ile kendi edimini yerine getiren 

alacaklı bu edimin iadesini talep edebiliyordu.60 

Az yukarıda Roma hukukunda sözleşmeye aykırı davranış nedeniyle bütün 

sözleşmeler bakımından geçerli olabilecek genel bir dönme hakkına rastlanmadığı, 

yalnızca  satım sözleşmesi bakımından dönmeye benzer sonuçlar oluşturan bazı dava 

hakları tanındığı ifade edilmişti. Bu davalardan biri Roma pazar polisi tarafından 

verilen “actio redhibitoria”dır. Tanınan bu dava ile alıcı, satım konusu şeyin ayıplı 

olması halinde sözleşmenin kurulmasından itibaren altı aylık süre içerisinde satılan 

şeyi iade ederek ödediği bedeli satıcıdan geri isteyebiliyordu.61 
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Dönmeye benzer sonuçlar doğuran başka bir kurum da günümüz hukuk 

sistemlerinde geçerli bulunan gabin kuralının temelini oluşturan “leasio enormis” 

sebebiyle sözleşmenin sona erdirilmesiydi.62  

İki tarafa borç yükleyen tüm sözleşmelerde uygulama alanı bulan laesio 

enormis (laesio ultra dimidium), Romalı hukukçuların satım sözleşmesinde alıcının 

borçlarını düzenlerken karşılaştıkları sorunlar nedeniyle ortaya çıkan bir kurumdu. 

Klasik hukuk döneminde alıcı tarafından ödenecek bedelin belirli ya da belirlenebilir 

olması gerekirken, adil (iustum pretium) olmasına, diğer bir deyişle, malın gerçek 

değerini (verum pretium) yansıtmasına gerek yoktu. Klasik hukukçular, tarafların 

semeni belirleme konusundaki serbestisine dokunmamıştı, taraflar satım konusu 

malın değerini tespit edebilirdi.63 

Tüm iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde uygulama alanı bulabilen laesio 

enormis kurumunun, Roma hukukunda yalnızca taşınmaz satımı bakımından ele 

alındığı ve satıcı için uygulanabildiği görülür. Buna göre, bir taşınmazın gerçek 

değerinin yarısından daha az bir fiyata satılması durumunda, satıcı, hakime 

başvurarak (auctoritate intercedente iudicis,per officium iudicis) alıcıdan satım 

konusu malın gerçek değerinin eksik kalan bölümünü talep eder ve aldığı olumsuz 

cevap üzerine ya da doğrudan doğruya bedeli iade ederek taşınmazın geri verilmesini 

isteyebilirdi. Ancak alıcı, satım konusu taşınmazı iade etmeden sözleşmeyi korumak 

arzusunda ise malın adil ve gerçek değerini (cari değer, communis aestimaüo) 

ödemesi (reductio ad aequitatem) gerekirdi (quod deest iusto pretio= adil semen için 
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ne borçlu ise). Sözleşme özgürlüğünü sınırladığı ileri sürülen bu kuralların, özellikle, 

zorunluluk ve yoksulluk durumunda malını satmak zorunda kalan kimseleri korumak 

amacıyla uygulandığında, tarafların iradelerini teminat altına aldığı söylenebilir.64 

Roma hukukunda yukarıda bahsedilen iki özel durum dışında, bütün 

sözleşmeler bakımından uygulanabilecek genel nitelikte sözleşmeden dönme hakkına 

rastlanmaması Roma hukukunun genel anlayışından kaynaklanıyordu. Romalılara 

göre tarafların borçları birbirinden bağımsız idi.65 Ancak sözleşmede saklı tutulan 

dönme hakkı Roma hukukunda mümkündü. Bu konuda satıcı ve alıcı arasında 

yapılabilen üç çeşit anlaşma vardı. Bunlar; “lex commisoria”, “pactum disiplicentia” 

ve “ in diem adiction” idi.66 

Lex commisoria ile alıcının satım bedelini zamanında ödememesi halinde 

sözleşmenin geçersiz olacağı hususunda taraflar anlaşabiliyorlardı. Bu kurum 

modern hukuktaki mülkiyeti saklı tutma anlaşması ile aynı özelliğe sahip idi.67 

Pactum disiplicentia ile alıcının satım konusu şeyi beğenmemesi halinde 

satım sözlemesinin sona ereceği hususunda taraflar anlaşmakta idiler. Alıcı satım 

konusu şeyi beğenip beğenmemekte özgür olup, burada iradi koşul söz konusu idi.68 

In diem adiction ile satıcı, satım sözleşmesine konu eşyayı belirli bir süreye 

kadar daha iyi bir teklifte bulunan başka bir kişiye satma hakkını uhdesinde 
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muhafaza ediyordu. Bu tür koşullu sözleşmeler daha çok taşınmaz satımlarında söz 

konusu oluyordu. Roma’da mesafelerin uzak olması ve ulaşımın yeterince 

gelişmemiş olması nedeniyle satıcının bir taşınmazla ilgilenen herkese ulaşması 

mümkün olmuyordu. Bu nedenle satım sözleşmesine bahsedilen koşul ekleniyordu.69 

IV. ALICININ TEMERRÜDE DÜŞMESİ HALİNDE SATICININ 

BORCUN İFASINDA SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 

Bazı durumlarda borcun ifası alacaklının davranışları nedeniyle de 

gecikebilir. Satıcı borcun tamamını ifa etmeyi teklif ettiği halde alıcı haklı bir nedene 

dayanmaksızın ifayı kabul etmezse bu durumda alacaklının temerrüdünden 

bahsedilirdi. Roma hukukunda alacaklının temerrüdü mora creditoris veya mora 

accipendi sözcükleriyle ifade edilirdi.70 

Roma Hukukunda mora creditoris’in sonuçlarının neler olduğu ortaya 

konulmalıdır. Roma hukukunda borçlu kural olarak, her türlü kusurundan sorumlu 

tutulmuştu. Hatta klasik devirde bu sorumluluk daha ağırdı ve custodia, nezaret 

sorumluluğu şeklindeydi. Bütün kusurlardan sorumluluk kapsamına, kasıt (dolus), 

ağır ihmal (culpa lata) ve hafif ihmal (culpa levis) girerdi. Alacaklı temerrüde 

düştüğü zaman, borçlu bütün bu kusurlarından sorumlu tutulacak mıdır? Roma 

hukukunda, mora creditoris kavramı birçok faktörü uzlaştırmaktadır. Birincisi, ifa 

teklifinde bulunan borçlu, temerrütte olamaz. Eğer borçlunun ifası gecikirse, uygun 

bir teklif, mora debitoris’ın sonuçlarını sona erdirmektedir. Alacaklı ve borçlunun 

kusurları, aynı yükümlülük bakımından, aynı zamanda ortaya çıkamaz; çünkü simdi 
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alacaklı, ifasızlık nedeniyle kusur içindedir. Mora creditoris’ın temel sonucu, 

borçlunun sorumluluğunun azaltılmasıdır. Roma hukuku, borçluyu yalnızca dolus ve 

culpa lata’dan sorumlu tutarak, borçlunun sorumluluğunu hafifletmiştir. Fakat 

sorumluluğun bu şekilde hafifletilmesi bütün kıta Avrupa’sı hukuklarınca kabul 

edilmemiştir. Daha önce de ifade edildiği gibi, alacaklı temerrüde düştüğünde, 

borçlu, yükümlülüğünden kurtulamazdı. Fakat kendisinden beklenen her şeyi yaptığı 

ve buna rağmen yükümlülüğünü yerine getiremediği zaman, bunun sorumluluğunu 

tamamen borçluya yüklemek de hakkaniyete uygun olmaz. Bu durumda borçlunun 

sorumluluğu hafifletilmeli ve bu sorumluluk alacaklıya yöneltilmelidir. Mademki 

borçlunun temerrüdü durumunda, borçlunun sorumluluğu arttırılıyor; buna karsılık, 

alacaklının temerrüdü durumunda da onun sorumluluğu hafifletilmeliydi. Bunun için 

öncelikle sorumlu olduğu her ne ise, o konuda, kasıt ve ağır ihmal halinde sorumlu 

tutmak gerekir. Roma Hukukunda formüle edilen şekliyle ifade etmek gerekirse, 

borçlu artık iyi bir aile babasının sahip olması gereken dikkat ve özene (diligentia 

bonus pater familias) göre değil, normal bir vatandasın sahip olması gereken dikkat 

ve özenden sorumlu tutulacaktır. Haklı bir sebep olmaksızın yapılan ifa teklifini 

kabul etmeyen alacaklının, borçludan her türlü dikkat ve özeni göstermesini 

beklemesi, daha açık bir anlatımla, hafif ihmalinden de sorumlu tutulması gerektiğini 

iddia etmesi, kendi davranışı ile bir çelişki oluşturur. Borçlunun bu şekilde hafif bir 

özenden sorumlu tutulması, özellikle, edim kabiliyetini koruması bakımından da 

gereklidir.71 

Roma hukukunda mora creditoris, sadece borçlunun yükümlülüklerine etki 

etmezdi; alacaklıya da edimin zamanında kabul edilmemesi sebebiyle, borçlunun 
                                                 
71Üçer,  Alacaklının Temerrüdü, s.124-125. 
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uğradığı zararları tazmin etme yükümlülüğü yüklerdi. Ayrıca borçlu tarafından 

geçerli bir şekilde ifa teklifi yapılması ve alacaklının temerrüde düşürülmesi 

durumunda, bu temerrüt sebebiyle borçlunun malı saklaması, elde bulundurması gibi 

masraf ve harcamaların alacaklı tarafından karşılanması gerekir. Buna karsılık 

günümüz hukuku daha farklı değerlendirilmek gerekir; zira alacaklının temerrüdü bir 

sözleşme ihlali sayılmaz. Öncelikle, masraf kavramına değinmek gerekir. Masraf, bir 

kisinin kendi rızasıyla, malvarlığında azalma meydana getirecek şekilde, başkasının 

malı veya hakkı yararına yaptığı tahsistir. Bu tanımdaki tahsis ve rıza kavramları 

üzerinde özellikle durulması gerekir. Tahsiste üç şiddet derecesi vardır. İlk olarak, 

tahsis sonucu, tahsis edilen şeyin yok olmasıdır; örneğin hayvana verilen yem veya 

bir is için görülen hizmet bu türdendir. kinci olarak malın maddi olarak mevcut 

olması, fakat hukuken yok olmasıdır; örneğin tahsis edilen şeyin, asıl şey ile 

birleşerek onun tamamlayıcı parçası olması bu niteliktedir. Son olarak, tahsis edilen 

şeyin hem maddi hem de hukukî olarak varlığını sürdürmesidir. Tahsisin masraf 

sayılması için “rıza”ya dayanması gerekir. Masraf ile zarar arasındaki farkın başında, 

birincisinin rızaya dayalı olarak yapılması gelir.72 
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Masrafların tazmini yükümlülüğüne Digesta metinlerinde değinilmektedir: 

D. 19.1.38.1 

Celsus 8 D. 

 “Si per emptorem steterit, quo minus ei mancipium traderetur, pro cibariis 

per arbitrium indemnitatem posse servari sextus aelius, drusus dixerunt, quorum et 

mihi iustissima videtur esse sententia.” 

 “Eger bir alıcı, kendisine bir köle teslim edilmemesinden sorumlu ise. 

Sextus Aelius ve Drusus şöyle der: bir kararla onun, köle bakımından doğan zararı 

tazmin edilebilir: Bunların görüşü bana tamamen adilane görünüyor.” 

Alacaklının temerrüde düşmesi halinde, borçlunun bazı masraflar yapması 

durumunda, bu zararları talep edebileceği ve bu zararları karşılanmadıkça, alacaklıya 

karsı bir hile def’i (exceptio doli) ileri sürme hakkına sahip olduğu, kaynaklarda 

kabul edilmiştir.73 

D. 33.6.8 

Pomponius 6 epist. 

                                                 
73Üçer, Alacaklının Temerrüdü, s.127. 
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 “Si heres damnatus sit dare vinum, quod in doliis esset, et per legatarium 

stetit, quo minus accipiat, periculose heredem facturum, si id vinum effundet: sed 

legatarium petentem vinum ab herede doli mali exceptione placuit summoveri, si non 

praestet id, quod propter moram eius damnum passus sit heres.” 

 “Bir mirasçı varillerdeki şarabı vermek için vasiyet gereği per damnationem 

sorumluysa  ve teslim almamış olması vasiyetçinin hatasıysa, mirasçı, şarabı 

dökmesi halinde kendisini riske atacaktır, fakat vasiyet sahibi, sarayı mirasçıdan 

talep  ederse, mirasçının  neden olduğu bu temerrütten dolayı ortaya çıkan zararı 

tazmin etmezse, kasta dayalı haksız fiil gerekçesiyle talebinin kabul edilmeyeceği 

genellikle kabul edilir.” 

Buna göre borçlu masraflar kendisine ödeninceye kadar malı elinde 

bulundurabilir. Masraflar ödenmediği halde, alacaklı tarafından edim konusunun 

talep edilmesi durumunda, borçlu alacaklıya karsı hile def’ini (exceptio doli) ileri 

sürerek malı iadeden kaçınabilecektir.74 

Acaba alacaklı ve borçlu aynı zamanda temerrüde düşebilir mi? Bu konuda 

iki metni incelemek gerekir. 

D. 19.1.51pr. 

Labeo 5 post. a iav. epit. 
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“Si et per emptorem et venditorem mora fuisset, quo minus vinum praeberetur 

et traderetur, perinde esse ait, quasi si per emptorem solum stetisset: non enim potest 

videri mora per venditorem emptori facta esse ipso moram faciente emptore.” 

D. 19.1.51.1 

Labeo 5 post. a iav. epit. 

“Quod si fundum emisti ea lege, uti des pecuniam kalendis iuliis, et si ipsis 

calendis per venditorem esset factum, quo minus pecunia ei solveretur, deinde per te 

staret quo minus solveres, uti posse adversus te lege sua venditorem dixi, quia in 

vendendo hoc ageretur, ut, quandoque per emptorem factum sit, quo minus pecuniam 

solvat, legis poenam patiatur. hoc ita verum puto, nisi si quid in ea re venditor dolo 

fecit.” 

 “Hem alıcı hem de satıcı şarabın sunum ve teslimatının gecikmesinden 

sorumludur, (Labeo) bu durumun sanki tek başına alıcının neden olduğu duruma 

benzediğini söyler; satıcı alıcının, kendisi bir gecikmeye neden olmuşsa, satıcı 

alıcının gecikmesine neden olmuş kabul edilmez. Fakat farzedin ki, Temmuzun ilk 

günü parayı ödemen koşuluyla bir çiftlik satın alıyorsun, ve o tarihte satıcı parasının 

ona ödenmemiş olmasından sorumlu, fakat ondan sonra ödememenden dolayı sen 

sorumlusun; satıcının sözleşme hükmünü sana karsı kullanabileceğine 

hükmediyorum; çünkü satışta, anlaşma alıcının parayı her ne zaman ödemezse cezai 

şarta katlanacağı yolundaydı. Sanırım, satıcının konuya ilişkin hile yapma ihtimali 

dışında bu görüş doğrudur.” 
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D. 18.6.18 

Pomponius 31 ad q. muc. 

“... quod si per venditorem et emptorem mora fuerit, labeo quidem scribit 

emptori potius nocere quam venditori moram adhibitam, sed videndum est, ne 

posterior mora damnosa ei sit. quid enim si interpellavero venditorem et non dederit 

id quod emeram, deinde postea offerente illo ego non acceperim? sane hoc casu 

nocere mihi deberet. sed si per emptorem mora fuisset, deinde, cum omnia in integro 

essent, venditor moram adhibuerit, cum posset se exsolvere, aequum est posteriorem 

moram venditori nocere.” 

“Fakat eğer hem alıcı hem de satıcı temerrüde düşmüşse, Labeo der ki, bu 

temerrüdü, satıcıdan ziyade alıcı aleyhine hesaba katmalıyız, fakat hangisinin daha 

sonra temerrüde düştüğünü tespit etmeliyiz. Niçin eğer satıcıya ihbarda 

bulunmuşsam ve o bana satın aldığım şeyi vermemişse ve daha sonra, o teklif etmiş, 

ben kabul etmemişsem? Bu gibi durumlarda, kesinlikle, bu benim aleyhimedir. Fakat 

eğer alıcı temerrütteyse ve daha sonra, eğer ifa etme gücü var  idiyse, daha sonraki 

temerrüdün satıcı aleyhine olması hakkaniyete uygun olur, henüz herhangi bir şey 

yapılmadan önce, satıcı temerrüde düşerdi.”75 

D.19.1.51’deki düzenleme alacaklı ve borçlunun temerrüdü ile ilgilidir. 

Bunun kabulü için, borcun ifası için kararlaştırılan yer ve zamanda hem alacaklının 

ve hem de borçlunun oraya gitmemesi gerekir. Böyle bir durumda acaba her iki taraf 
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da temerrüde düşecek mi, yoksa sadece borçlunun temerrüde düştüğü mü kabul 

edilecek. Alacaklının temerrüdü ile borçlunun temerrüdü arasında tam bir sınırlama 

yapmak gerekirse, kesin olarak şu söylenebilir; her ikisi de tek ve aynı edim 

konusunda aynı zamanda var olamazlar. Başka bir deyişle, alacaklının temerrüdü, 

borçlunun temerrüdüne son verir. Eğer bir kimse, borçlandığı köleyi belli bir tarihte 

teslim etmeyi vaat etmişse, o günün sona ermesine kadar edimi teklif etmedikçe, 

temerrüde düşer. Eğer o gerçekte böyle bir teklifte bulunmuşsa, alacaklı  temerrüt 

durumunda kalır. Borçlu daha sonraki bir tarihte edimi ifa etmeyi teklif ederse ne 

olur? Onun geçikmiş teklifi, diğer tüm sözleşme gerekleriyle (örneğin uygun tarz ve 

uygun yer) karşılaşması koşuluyla, mora debitoris’in sonuçlarının getirdiği etkiler 

olur ve bu şekilde biterdi; sonuç olarak ifade etmek gerekirse, mora creditoris, mora 

debitoris’e son verir. Bunun aksi de doğrudur. Alacaklı için de, daha önceden ifayı 

kabul konusunda hazır olmak suretiyle, gecikmesini “ortadan kaldırma” seçeneği 

vardı. Daha fazla bir gecikme borçluya affolunabilir ve mora debitoris’in sonuçlarını 

gerektirir. Alacaklının temerrüde düşmesi, borçluyu aynı zamanda borçlunun 

temerrüdüne ilişkin hükümlerden de kurtarır. Önce temerrüde düşen borçlu, daha 

sonra alacaklıya ifayı teklif edebilir. Alacaklı, haklı bir sebep olmadan, yapılan ifa 

teklifini reddederse, borçlunun temerrüdü sona erer ve bu tarihten sonra, alacaklının 

temerrüdüne ilişkin hükümler işlemeye baslar. Bunun sonucu olarak, sözleşme 

gereğince alacaklı lehine islemeye başlamış olan cezai şart, temerrüt faizi ve 

alacaklının sözleşmeyi feshetme imkânları sona erer.76 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK HUKUKUNDA SATICININ TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI 

§1.TÜRK HUKUKUNDA SATICININ TEMERRÜDÜ 

I. KAVRAM 

Türk Borçlar Kanunu borçlunun genel olarak temeddünün koşul ve 

hükümlerini inceledikten sonra, 106 ve devamı maddelerinde alacaklıya bahşedilen 

hakları düzenlemiştir. Ancak bu hakların kullanılmasını bir takım koşulların 

gerçekleşmesine bırakmıştır. Temerrüde düşmüş borçluya karşı Türk Borçlar 

Kanunu’nun alacaklıya verdiği çeşitli  hakların içeriğini incelemeye başlamadan 

önce temerrüdün koşullarının irdelenmesi gerekmektedir.77 

II. KOŞULLARI  

Türk Borçlar Kanunu’nun 106 ncı maddesi "karşılıklı taahhütleri havi olan bir 

akitte, iki taraftan biri mütemerrit olduğu takdirde" demek suretiyle temerrüte ilişkin 

hükümlerin uygulama alanlarını göstermiştir. Dolayısıyla kural olarak öncelikle 

karşılıklı iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme mevcut bulunacak ve sonrada bu 

sözleşmenin ifasında taraflardan biri mütemerrit olacaktır. Hemen şuna işaret 

edilmelidir ki, temerrüte ilişkin hükümler haksız fiilden, haksız iktisaptan doğan 

borçlara değil, sözleşmeden doğan borçlara ve sadece iki taraf için borç doğuran, 

hukukî bir sebebe dayanarak geçerli bir şekilde kurulmuş olup yasal bir yaptırımı 
                                                 
77Oğuzman - Öz, s.371, Kılıçoğlu, s.510, Barlas, s.15, Buz, s.100. 
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bulunan, yani hukuken takibi mümkün olan sözleşmelere uygulanacaktır. Şu halde bu 

hükümler hibeye, kumar ve bahse, tabii borçlara, nişanlanma, evlenme sözleşmesi 

gibi aile hukukuna ilişkin sözleşmelere uygulanamaz. Yukarıda işaret edildiği üzere 

Türk Borçlar Kanunu’nun 106 ve devamı maddeleri karşılıklı iki tarafa borç 

yükleyen  sözleşmelere ilişkindir. Karşılıklı iki tarafa borç yükleyen  sözleşmelerden 

kastedilen, sözleşme ile  taraflara karşılıklı borçlar yükleyen sözleşmelerdir.78 

Karşılıklı iki tarafa borç yükleyen  sözleşmelerde her iki tarafta aynı zamanda 

hem alacaklı, hem de borçludur.79 Her hakkın kullanılması bir borca tekabül eder. 

Böyle sözleşmelere ivazlı sözleşmeler de denir. Örneğin satım sözleşmesi bir ivazlı 

sözleşmedir. Alıcı semeni ödemek, satıcı da satılan malı alıcıya teslimle yükümlüdür. 

Kira, istisna, neşir sözleşmeleri hep iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Bunlara 

tam iki taraflı sözleşmeler de denir. Sözleşmenin kurulduğu anda her iki tarafta 

muhakkak surette borç altına girmiştir. Tam iki taraflı sözleşmelere karşılık sadece 

bir tarafa borç yükleyen sözleşmeler ve eksik iki taraflı sözleşmeler de vardır. Tek 

tarafa borç yükleyen sözleşmelerde diğer taraf hiçbir edimle yükümlü olmaksızın 

sadece sözleşmeden yararlanır. Bağışlamada olduğu gibi, bunlara ivazsız sözleşmeler 

de denir. Eksik iki taraflı sözleşmelerde ise tam iki taraflı sözleşmelerin aksine 

sözleşme kurulunca bir taraf muhakkak surette borç altına girer, fakat diğer tarafın 

borç altına girip girmeyeceği sözleşmenin kurulması anında belli değildir. 

Çoğunlukla sözleşme sona erdikten sonra arada bazı olaylar meydana gelmiş ise 

diğer taraf için de borç doğmuş olabilir. Örneğin vekâlet sözleşmesinde ücret 

kararlaştırılmamışsa müvekkil ücret vermeye mecbur değildir, bununla beraber vekil 

                                                 
78Buz, s.100. 
79Buz, s.98-99. 



 58

kendisine verilen işi yaparken bazı masraflar yapmış, yahut avans olarak diğer tarafa 

bir miktar para vermiş ise müvekkil bunları faizi ile birlikte ödeyecektir. Bumun gibi 

vekil işi ifa ederken bazı zararlara uğramış ise bununda tazminini müvekkilinden 

isteyebilecektir(TBK m. 394). 80 

TBK m. 106 ve devamı maddeleri kural olarak bütün tam iki taraflı 

sözleşmelere uygulanabilir.81 Ancak bu kurala sözleşmelerin mahiyetinden doğan 

sebeplerle bir takım istisnalar tanınmıştır ve bu hallerde kısmen veya tamamen bu 

hükümlerin uygulanması imkânsızlaşmıştır. Tam iki taraflı sözleşmeler  bu bakımdan 

şöyle bir ayrıma tâbi tutulabilir. Temerrüt hükümleri ile karakteri hiçbir şekilde 

açıklanmayacak olan sözleşmeler. Mahiyetinden veya sözleşmedeki arızi bir 

unsurdan ya da kanundan doğan bir sebeple bu hükümlerin ancak kısmen 

uygulanabileceği sözleşmeler. Birinci gruba aile hukukuna ilişkin sözleşmeler 

girebilir. Nişanlanma, evlenme sözleşmeleri gibi. Bunlar hep iki taraflı sözleşmeler 

oldukları halde ifa ve fesih hususunda TBK m. 106  ve devamı maddeleri 

hükümlerine bağlı değillerdir. Nişanlanmış olan taraflardan biri diğerini evlenmeye 

zorlayamayacağı gibi nişanın bozulması halinde de TBK m. 106  ve devamı 

maddeleri uygulanmayacaktır. Evlenme sözleşmesinde de taraflardan birinin 

temerrütünün sonucu özel hükümlerle düzenlenmiştir. 2001 yılından itibaren hukuk 

sistemimizde mevcut olmayan evlât edinme sözleşmesi de taraflara para ile 

ölçülebilir borç yüklemediği için bu sözleşmede de temerrüt hükümlerinin 

uygulanması mümkün değildi. Konusu bir şeyin yapılmamasına ilişkin bir 

sözleşmede borçlunun yapılmayacak olan şeyi yapmasında temerrüt değil 
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sözleşmeye aykırılık vardır. Bazı sözleşmelerde, alacaklı, seçimine bırakılmış olan 

seçeneklerden bazılarına sözleşmenin özelliği gereği müracaat edemeyecektir. 

Örneğin taksitle satışlarda alıcının temerrüdü halinde (TBK m. 222) satıcı 

ödenmemiş taksitin ödenmesini talep edecek veya kendisi için bu hakkı muhafaza 

etmişse satılanın mülkiyetini iddia veya sözleşmeyi feshedebilecektir. Dolayısıyla bu 

halde 106 ncı maddede yazılı olduğu surette, temerrüt sebebi ile bir tazminat talebi 

kabul edilemeyecektir. Müzayede ile satışta (TBK m. 229) ve icar sözleşmesinde de 

(TBK m. 260) de durum böyledir. Kredi ile (TBK m. 211) ve taksitle satışlarda 

alacaklı açıkça bu hakkını saklı tutmadığı sürece sözleşmenin feshi veya 108 inci 

madde anlamında bir tazminat talebi mümkün olmayacaktır. İstisna sözleşmesinde de 

(TBK m. 358) müteahhidin gecikmesi bütün tahminlere nazaran işin belirli zamanda 

tamamlanmasına imkân vermeyecek derecede olursa iş sahibi sadece sözleşmeyi 

feshedecek ve bu halde aynen ifa veya temerrüt nedeniyle tazminat talebi mümkün 

olmayacaktır.82 

TBK m. 106 ve devamı maddelerinin uygulanma koşullarından ikincisi iki 

taraftan birinin mütemerrit olmasıdır. "Temerrüt bir vecibe ile bağlı yani muayyen bir 

anda muayyen bir şekilde harekete mecbur olan kimsenin o anda tâyin edilen şekilde 

hareket etmemesinden doğan mes'uliyet halidir."  Herhangi bir sözleşmenin ifası 

belirli bir taahhüdün ifasıdır. İfanın geçerli olabilmesi için ise belirli bir zamanda ve 

yerde gerçekleşmesi gerekir. Aksi halde sözleşmeden beklenen sonuç elde edilmiş 
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olmayacaktır. İfayı zamanında yapmayan borçlu mütemerrit olur. Dolayısıyla 

temerrüt ifanın gecikmesidir. 83 

Temerrüdü, ifanın imkânsızlığı ile karıştırmamak gerekir. Temerrüt halinde 

borcun yerine getirilmesi henüz mümkündür. Eğer eda imkânsız hale gelirse ifa 

yükümlülüğü ile birlikte temerrüt de ortadan kalkar, ifa edilecek borç yerine tazminat 

geçer. Eğer temerrüdün başladığı anda borcun yerine getirilmesi ihtimali mevcut 

değilse bu halde temerrüt değil ifa imkansızlığı söz konusu olacak ve kanunun bu 

hususa ait hükümlerine göre hareket etmek gerekecektir. Şayet gecikme anlaşıldıktan 

sonra borcun ifası henüz mümkünse temerrüt mevcut olacak ve temerrüdden sonra 

imkânsızlık ortaya çıkmış olsa bile gene temerrüt hükümlerinin uygulanması 

gerekecektir. 84 

Bazı yükümlülükler vardır ki bunlarda ifa imkansızlığı ve temerrüt birbiriyle 

tamamen karışır. Bunlar konusu bir miktar para olan borçlardır. Yani para borçlarıdır. 

Bu sahada borcun ödenmemesi daima bir temerrüttür. Zira eğer borçlu vadesinde 

borcunu ödememişse alacaklısını tamamen tatmin edebilmesi için borçlu olduğu esas 

paradan başka bir de gecikme faizini ödemesi gerekecektir. Bu ise temerrüdün 

hükümlerine uyan bir sonuçtur.85 

Temerrüt ifanın gecikmesidir. Ancak her gecikme temerrüt sayılabilecek 

midir? Gecikmenin temerrüt haline dönüşebilmesi için alacaklının ihtarı ile 

birleşmesi gerekir. Yani ifası mümkün olan bir yükümlülüğün talep edilmesi gerekir. 

                                                 
83Barlas, s.15. 
84Barlas, s.15. 
85Barlas, s.15. 
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Alacaklının susması halinde temerrüt koşulu oluşmuş olmayacaktır. Zira bu susma, 

alacaklının gecikmeden doğan bir zarara uğramadığının yükümlülüğün hemen 

ifasında bir menfaati bulunmadığının ve borçluya bir zaman daha müsaade ettiğinin 

bir karinesidir. Dolayısıyla temerrüdün koşulu borcun muaccel olması ve alacaklının 

ihtarda bulunmasıdır. Alacaklının alacağı isteyebilmesi için ne kanuna ne de 

sözleşmeye dayanan bir engelin bulunmaması halinde ortada muaccel bir alacak var 

demektir. Yani muacceliyet alacaklının hukuken borcunu talep edebileceği zamandır. 

Bu çoğunlukla sözleşmeden kaynaklanır. Taraflar ifa için birlikte bir müddet veya 

vade tespit edebilecekleri gibi, ifa anının taraflardan yalnız biri veya bir üçüncü kişi 

tarafından istenildiği gibi tespit olunacağını da kararlaştırmış olabilirler, veyahut da 

bu anı herhangi bir olayın gerçekleşmesine bağlayabilirler. Bu hususta bir anlaşma 

bulunmadığı takdirde işin mahiyeti esas tutulur. Örneğin iade borcunda ödemenin 

zamanı ne sözleşme ve ne de hukuki ilişkinin mahiyeti ile belirli değilse borç derhal 

ödenebilir ve ödeme hemen talep edilebilir. Ancak bu hemen sözünün yorumunda 

iyiniyet kuralının ışığında hareket etmek doğru olacaktır. Eda konusunun elde 

edilmesi için gerekli uygun bir zamanın da hesaba katılması gerekir.86 Bir borcun 

zamanaşımına uğramış olması muacceliyetine engel oluşturmaz, zamanaşımının bir 

defi olarak ileri sürülmüş olması gerekir. Çünkü herhangi bir defi ancak ileri 

sürüldüğü takdirde hüküm ifade eder.87 

Muacceliyet temerrüdün gerçekleşmesi için zorunlu bir koşul olduğuna göre, 

borçlunun borcu henüz muaccel değilken borcu ifa etmeyeceği hususundaki beyanı 

alacaklıya 106 ve devamı maddeler uyarınca hareket imkânını vermeyecektir. Bu 

                                                 
86Buz, s.101, Barlas, s.21-22. 
87Kılıçoğlu, s.677. 
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beyan borcun muaccel olmasına ve sonuç olarak temerrüdün gerçekleşmesine etki 

etmiyecektir. Böyle bir beyanda bulunmakla borçlu muaccel olduktan sonra borcunu 

geçerli bir şekilde ifa edebilecektir. Yukarıda açıklandığı üzere borcun muaccel 

olması ile temerrüt hemen gerçekleşmez. Buna alacaklının ihtarının da eklenmesi 

gerekir. Borçlunun temerrüdü koşullarından bahseden TBK 101 inci maddesi 

"muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur" demek sureti ile 

bu hususu açıkça ifade etmiştir. İhtar borcun muaccel olduğunu borçluya hatırlatmak 

ve onu ifaya davet etmek amacı ile alacaklının bir irade beyanıdır. Bu suretle borçlu 

için, muaccel olan borcun ifa yükümlülüğü doğmuş olur. Yani ihtar ile temerrüt hali 

meydana gelir. Ancak bu hukuki sonucun yani temerrüdün sebebi ihtarda bulunanın 

iradesi değildir. Yani alacaklı ihtarı ile borçlunun mütemerrit olmasını 

istememektedir. Yani alacaklı sadece borcun ifa edilmesini istemektedir.88 

Temerrüt kanunun ihtara bağladığı bir sonuçtur. Bu bakımdan ihtar gerçek 

anlamı ile bir hukuki işlem değildir. İhtar hukuki işleme benzeyen ve kanun 

tarafından kendisine hüküm izafe olunan borçluya uluşmasına bağlı bir irade 

beyanıdır. Bu sebeple hukuki işleme dair kurallara tabi tutulur. İhtarda bulunanın 

temyiz kudretini haiz olması gerekir. İhtar alacaklı veya temsilcisi tarafından yapılır. 

Burada bir haktan vazgeçme veya borç yüklenme söz konusu olmadığına göre 

ihtarda bulunanın medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olmasına lüzum yoktur. 

Borçlunun ise medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olması gerekir. Aksi halde 

ihtar borçlunun yasal temsilcisine yapılmalıdır. İhtarın nerede ve ne zaman 

yapılacağına dair bir hüküm yoksada iyiniyet kurallarına göre hareket etmek gerekir. 

Meselâ bir baloda veya düğünde yapılan ihtarı kabulden muhatap kaçınabilir. İhtar 
                                                 
88Barlas, s.34-35. 
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şekle bağlı değildir. Türk Borçlar Kanununu ihtarın şeklini belirlememiştir. Sözle, 

yazılı şekilde veya ihtarı gösteren bir fiille yapılabilir. Fakat alacaklının borcu talep 

ettiği açıkça anlaşılmalıdır. Postaya para yatırmaya mahsus kâğıt gönderilmesi irade 

gösteren fiil ile ihtar mahiyetindedir. Fakat faturanın ibrazı ihtar demek değildir, 

çünkü bu ibraz kural olarak ancak ibraz edenin alacağının tutarını ibraz olunana 

bildirmek anlamına gelir, yoksa borcun hemen yerine getirilmesini istemek anlamına 

gelmez. İbrazı lâzım gelen bir senede bağlanmış bulunan bir alacak hakkındaki 

ihtarın geçerli olması için senedin ibrazı zorunludur. Şarta bağlı bir ihtar ifa 

zamanının kesin olarak tayinine imkân verdiği taktirde hüküm ifade eder. Meselâ 

borçlu bir malını sattığı veya onun bir alacağı kendisine ödendiği taktirde ifanın 

yapılması lüzumuna dair ihtar şarta bağlıdır. Bu gibi hallerde temerrüt şartın 

gerçekleştiğini borçlunun bilmesi ile başlar. İhtar mahiyeti itibariyle alacağa tekabül 

etmelidir. Eğer alacaktan eksik bir talep yapılmışsa, sadece o miktara inhisar eder ve 

ancak alacaklının kısmî bir ödemeyi talebe hakkı olması halinde geçerlidir. Alacaktan 

daha fazlası için yapılmış olan bir ihtardan eğer o sırada mevcut olan asıl borç 

ödendiği takdirde alacaklının bunu kabul edebileceği anlaşılabiliyorsa bu ihtar 

geçerli olacaktır. Borçlunun nerede olduğunun bilinmemesi veya akıl hastası olması 

gibi imkânsızlık halleri ihtar yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yerine göre ilanla 

veya borçluya kayyım tayin ettirmek suretiyle ihtar yapılabilir.89 

İhtar, muacceliyet gibi, temerrüdün olmazsa olmaz bir koşulu değildir. Zira 

amacı sonuç  itibariyle borçluya ifa zamanının geldiğini bildirmek ve onu borcunu 

yerine getirmeye davet etmektir. 

                                                 
89Barlas, s.35-36, Buz, s.101-102. 
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Bu bakımdan bazı hallerde ihtara gerek olmayacaktır:  

-Borcun ne zaman ifası edileceğinin alacaklının bilmeyip borçlunun bilmesi 

halinde ihtara gerek yoktur. 

-Borçlunun ihtara gerek olmadığını kabul etmesi ve alacaklıyı bundan muaf 

tutması halinde ihtara gerek yoktur. 

-Muaccel bir yükümlülüğün borçlusu açıkça borcunu ifa etmeyeceğini beyan 

ederse ihtara gerek yoktur. Fakat borçlunun borç muaccel olmadan önce onu yerine 

getiremeyeceğini söylemiş olması ihtarın sonuçsuz kalacağını kabule yetmez. Çünkü 

borç muaccel olduktan sonra borçlunun ilk defa ki düşüncesinden dönmüş olması 

mümkündür. 

-TBK’nın 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında kabul edildiği üzere borcun 

ifa edileceği gün belinlenmişse ihtara gerek yoktur. Bu hüküm vadenin sonu ihtar 

demektir kuralına dayanır. Ancak her vade ve tarih borcun yerine getirilmesi için 

kararlaştırılmış bir vade veya gün mahiyetinde değildir. 

-İfa zamanının tayini iki taraftan birine bırakılmış ve o da bunu usulen bir 

ihbar ile bildirmişse ihtara gerek yoktur. İhbar bir edanın hemen veya daha sonra 

muaccel olmasına yönelmiş bir irade beyanıdır ki, borç ilişkisi üzerinde bir yenilik 

doğurmaktadır. Bu bakımdan ihtardan farklı olarak, ihbar tam manasıyla tek taraflı 

alacaklıya ulaşmaya bağlı bir hukukî işlemdir. İhbar, muaccel olmayan alacağı 

muaccel hale koymak sonucu meydana getirmekle kalmamakta aynı zamanda ihtarın 
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hükmünü de meydana getirmektedir; o aynı zamanda borçluyu temerrüde 

düşürmektedir.90 

 Kusur temerrüdün şartı mıdır? Türk Hukukuna göre kusur temerrüdün bir 

koşulu değildir.91 Fakat kusursuz olduğunu ispat eden borçlunun temerrüdün 

sonuçlarından kısmen veya tamamen kurtulmak imkânı vardır. Kusur temerrüdün bir 

koşulu olmayınca borçlu parayı vaktinde ödemeyen sözleşmeden bir kusuru olmasa 

dahi faiz talebi mümkün olur. Bunun gibi borçlu yükümlülüğünü bir kusuru 

olmaksızın vaktinde yerine getirmemişse alacaklı o sözleşmeyi feshedebilir.92 

TBK’nın 106 ve devamı maddelerinin koşullarını tespit ettikten sonra, 

alacaklının söz konusu maddelerde kendisine tanınan haklardan yararlanabilmesi için 

ne gibi işlemler yapması gerektiği hususları incelenmelidir: 

TBK’nın 106 maddesinin birinci fıkrasında "karşılıklı taahhütleri havi olan 

akitlerde iki taraftan biri mütemerrit olduğu taktirde diğeri borcun ifa edilmesi için 

münasip bir mehil tayin veya münasip bir mehil tayinini hakimden isteyebilir." 

demek suretiyle ikinci fıkrasında tanıdığı hakların kullanılması için bir mehil tayini 

zorunluluğuna işaret etmiştir. Bu mehil vermenin muhtevası, zamanında 

gerçekleşmeyen ifanın yapılabilmesi için yeni bir zaman vermek, borcun ifasını 

istemektir. Temerrüt, yukarıda işaret edildiği gibi, ifanın henüz mümkün olduğu 

hallerde söz konusu olur. Şu halde mütemerrit olan borçlu ifa imkânına sahip olduğu 

halde borcunu yerine getirmemek suretiyle akde aykırılıkta bulunmuş ve sonuç 

                                                 
90Kılıçoğlu, s.513-515. 
91Ayrıntılı bilgi için bkz. Reisoğlu,Sefa, s.299 vd. 
92Kılıçoğlu, s.515, Barlas, s.35-36. 
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olarak kendini bu sözleşmede bağlı addetmemiştir. Bu durum karşısında sözleşme 

yükümlülüğünü yerine getirmiş veya getirmeye hazır olduğunu bildirmiş olan tarafın 

bu sözleşmeyle daha uzun bir müddet bağlı kalmasının hakkaniyet kurallarıyla 

açıklanması mümkün değildir. Dolayısıyla temerrüt gerçekleşir gerçekleşmez 

alacaklı aynen ifadan vazgeçip tazminat talep edebilmelidir. Ancak bu suretle 

hareketin borçluyu umulmayan ağır zararlara uğratacağını düşünen kanun koyucu, bu 

sonuçları onun lehine hafifletmek amacıyla kendisine son bir olanağın verilmesi 

zorunluluğunu ortaya koymuştur. Verilecek bu mehil içinde hazırlıklarına daha önce 

başlamış olan borçlu, borcunu yerine getirecektir. Görülüyor ki bu, tamamen 

borçlunun menfaati göz önünde tutularak alınmış bir tedbirdir.  Bu menfaatin icap 

ettirmediği durumlarda - ki bu hususlar TBK’nın 107 nci maddesinde 

düzenlenmiştir- böyle bir mehilin verilmesine gerek olmayacaktır. Mehil verme, ihtar 

gibi hukuk işlemine benzer usule bağlı bir beyandır ki onun hukukî sonucu yasa 

hükmü ile tayin edilmiştir. Mehil, alacaklı veya kanunî temsilcisi tarafından verilir 

veyahut da mahkeme vasıtasıyla tayin ettirilir. Ancak, mahkeme tarafından bu mehil 

tayininin ne gibi bir faydası olacağı açık değildir. Borçluya çok kısa bir müddet 

verilmesine mani olmak düşüncesi ileri sürülebilirse de; borçlu zaten bu hallerde ifa 

ile yükümlü olmayıp, mehil uygun bir miktar uzatılabilecektir. Mehilin mahkemece 

verilmesi bu hususun ispatını kolaylaştıracaktır, fakat taraflar bunu daha başka 

yollardan temin etmeyi daima tercih edeceklerdir. Örneğin Noter aracılığıyla mehil 

tayini daha kolay bir yol olacaktır. Mehil temerrüt halinde bulunan borçluya veya 

kanuni temsilcisine verilir. Borçluyu temerrüde düşürecek olan ihtarla birlikte mehlin 

tayin edilmesi de mümkündür.93 

                                                 
93Oğuzman - Öz, s.402-404, Kılıçoğlu, s.516-517,  Buz,  s.106. 
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Kanun mehil tayinini belirli bir şekle tabi tutmamıştır. Fakat ispat 

bakımından, örneğin taahhütlü mektupla yapılması faydalı olacaktır. Mehilin belli bir 

sınırı olmalıdır. Yani içeriğinden alacaklının hangi tarihe kadar ifayı kabul edeceği 

açıkça anlaşılmalıdır. Sadece "uygun mehil" içinde borcun ödenmesi gereğine dair 

olan ihtar kanunun mehle izafe ettiği sonuçları  meydana getirmez. Mehil kesinlik 

ifade etmelidir ve borçlu belirli sürenin sonundan sonra temerrüdün bütün 

sonuçlarına katlanmak zorunda olacağını bilmelidir. Türk Borçlar Kanunu mehilin 

"uygun" olması gereğine işaret etmiştir. Ne zaman mehil uygun olacaktır?94 Bu 

hususun takdirinde borç konusu olan şeyin mahiyetini, borçlu ve alacaklının 

menfaatlerini ayn derecede dikkate almak gerekir. Tayin edilen müddetin bir taraftan 

borçluya ifa imkânını vermesi diğer taraftan alacaklıyı zarara uğratacak kadar da 

uzun olmaması gerekir. Uygun mehil edanın başlanıp bitmesi için gerkli olan müddet 

demek değildir. Alacaklı borçlunun daha önceden edanın gerekli kıldığı şeyleri 

yapmaya başlamış ve fakat edanın bir kısmını henüz bitirmemiş olduğu esasından 

hareket edebilir. Verilen mehlin çok kısa olması onun hükümsüzlüğünü gerektirir mi? 

Yani borçlu mehlin kısalığı bahanesi ile ifadan kaçınabilecek midir? Kısa bir mehle 

karşı her zaman itiraz edilip uygun bir miktar uzatma imkânı mevcut olduğuna göre 

kendisine kısa bir mehil verilen borçlu bu mehle itiraz etmeli ve uygun sayılabilecek 

bir mehilde edada bulunabilmek için elinden geleni yapmalıdır. Eğer borçlu eli kolu 

bağlı alacaklısının kendisine münasip bir mehil vermesini sessizce beklerse kısa olsa 

dahi bu mehil hüküm ifade edecektir. Ses çıkarmama mehlin uygun olduğuna bir 

karinedir.95 

                                                 
94Bazı durumlarda mehil yasa tarafından tayin edilmiştir. Bkz. Kaplan, s. 9-10. 
95Oğuzman - Öz, s.402-404, Kılıçoğlu, s.516-517,  Buz, s.106. 
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Alacaklının borçluya verdiği bu mehlin doğurduğu sonuçlar şunlardır: 

-Borçlu bu müddet zarfında borcunu ifa edebilecek ve alacaklı bu edayı 

kabulle yükümlü olacaktır. Eğer kabulden kaçınırsa kendisi mütemerrit duruma 

düşecektir. 

-Bu müddet boş yere geçecek olursa alacaklının evvelce olduğu gibi aynen 

ifayı ve gecikme  tazminatı istemek hakkı bulunduğu gibi buna iki diğer hak daha 

eklenecektir. O artık isterse aynen ifadan vazgeçip tazminat isteyebilecek veyahut da 

sözleşmeden dönerek tazminat talep edebilecektir. Ancak alacaklı bu son sayılan 

olanakları tercih ettiğini borçluya derhal bildirmesi gerekir. Bu alacaklının 

borçlusuna hangi hareket tarzını seçeceğini bildirmesidir. Mehil tâyininin olduğu gibi 

bunun da amacı borçlunun menfaatini korumaktır. Boş yere geçen bir mehilden sonra 

borçlu için alacaklının seçimine bırakılmış üç olanaktan hangisini seçeceğini 

bilmesinde büyük yarar vardır. Aksi takdirde alacaklı piyasa değişikliklerinden 

istifade maksadı ile kendisi için en faydalı bir zamanda seçim hakkını kullanacak bu 

suretle borçlu aleyhine spekülâsyon yapacaktır. Eğer alacaklı hemen yapacağı bir 

beyanla hangi olanağı seçtiğini bildirecek olursa bu ihtimal önlenmiş olacaktır. 

Yukarıda işaret edildiği üzere bu beyanın amacı alacaklının borçlu karşısındaki 

durumunu aydınlatmak olduğuna göre bu hususu temin için içeriğinin kesin ve açık 

olması gerekir. Bu beyana vakıf olan borçlu alacaklısının ne yapacağını açıkça 

bilmelidir. "seni dâva edeceğim", "bütün zarardan sorumlu olacaksın', "eğer şu tarihte 

nakliyata başlamazsan sonuçtan hesap vereceksin"  tarzındaki ibareler 106 ıncı 

maddede tanınan haklar bakımından alacaklının durumunu açıkça ifade etmedikleri 

için bu mânada geçerli bir beyan teşkil etmeyecektir. İçeriği açık olmayan müphem 
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bir beyanı kabul mecburiyeti yoktur ve bu beyan yapılmamış sayılır. Ancak bu 

hususun takdirinde sadece beyanın metnine bağlı kalmamalı, iyiniyet kurallarını göz 

önünde tutarak beyan metnini amaçsal olarak yorumlamak gerekir. Alacağın sadece 

bir kısmına ilişkin beyanlar o kısım için hüküm ifade edecektir. Fakat burada da 

alacaklının arzusunu iyi ifade edemediği borcun bütünü hakkında beyanda bulunmak 

istediği açıkça anlaşılabiliyorsa, öylece kabul etmek gerecektir. Türk Borçlar Kanunu 

bu beyanın "derhal" yapılması zaruretine işaret etmektedir. Bu derhal ibaresi 

yukarıda açıklandığı üzere amacın teminini mümkün kılacak bir zaman ölçüsü ifade 

etmektedir, işin mahiyeti nazarı itibara alınarak iyiniyet kurallarına göre yorum 

yapılmalıdır. Alacaklının fiyat inip çıkmalarından istifade etmesine imkân 

vermeyecek bir süre içerisinde beyanda bulunması gerekir. Bu beyanın, yani seçimlik 

hakların tercihine ilişkin beyanın muhakkak mühletin geçmesinden sonramı 

yapılması gerekir? Genellikle kabul edildiği ve bizde pratik hayatta daima görüldüğü 

gibi mehille beraber alacaklıya bu husustaki kararın da bildirilmesi mümkündür ve 

alacaklı bu beyanı ile bağlı kalacaktır. Alacaklının sonradan dönmesi mümkün 

değildir.96 

Bu beyan ihtar ve mehil verme gibi alacaklıya varmaya bağlı yenilik doğuran 

bir işlem olmakla beraber onların aksine, hukukî bir işlemdir. Çünkü beyanda 

bulunanın iradesi meydana getirdiği hukuki sonuca  yönelmiştir. Bu sonuç onun 

tarafından istenilmiştir. Yenilik doğuran her işlem gibi bundan da tek taraflı olarak 

dönmek mümkün değildir ve alacaklı bu beyanı ile bağlı kalacak ve mütemerrit 

borçlusu karşısındaki farklı hakları bu beyanla seçmiş olduğu hakla sınırlanmış 

olacaktır. Hiçbir beyanda bulunmamak alacaklının aynen ifa ile gecikme tazminatı 
                                                 
96Oğuzman – Öz, s.402-404, Kılıçoğlu, s.516-517, Buz, s.106. 
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talep ettiğinin karinesi olarak kabul edilir. Zira yukarıda işaret edildiği gibi bu husus 

için beyana gerek  olmayıp, borçlunun menfaati diğer olanakların bildirilmesini 

gerektir. Eğer borçlu yükümlülüğünü ifa etmeyeceğini kesin bir beyanla bildirmişse, 

kendisi için bir zarar söz konusu olmayacağına göre alacaklının seçtiği seçeneği 

hemen bildirmesine gerek kalmayacaktır. Bunun aksine karar vermek iyiniyete aykırı 

olur. Borçlunun ifayı reddetmesi ile aynen ifayı talep hakkı tazminat isteme hakkına 

dönüşmüş olacaktır.97 

TBK’nın 107 nci maddesinde mehil verilmesine gerek olmayan haller şu 

şekilde sıralanmıştır: 

-Borçlunun hal ve durumundan bu mehil vermenin etkisiz olacağı 

anlaşılıyorsa mehil verilmesi gerekmez. Örneğin açıkça veya zımnen borçlu borcunu 

ifa etmeyeceğini alacaklıya bildirmişse,  bir mehil vermeye gerek olmayacaktır. 

Çünkü bu gibi hallerde alacaklının aynen ifadan vazgeçerek tazminat talep etmesi 

karşısında, borcun ifası için hiçbir hazırlıkta bulunmayan borçlunun umulmadık bir 

zarara uğraması söz konusu olmayacaktır. Mehil vermenin etkisiz olacağı borçlunun 

durumundan -edada bulunmayacağını ciddî bir şekilde bildirmesi suretiyle- 

anlaşılacağı gibi, örneğin konusu ferden tâyin edilmiş bir mal olan borçlarda malın 

borçlunun elinden çıkmış olması gibi hallerde de mehil verilmesi gerekmez. 

Borçlunun borç muaccel olmadan önce borcu ifa etmeyeceği hususundaki beyanı 

mehlin etkisiz sayılması için yetecek midir? Borçlu bu beyanından borcun muaccel 

olmasına kadar cayabileceği ve sonradan ifada bulunabileceğine göre bu beyan ancak 

                                                 
97Oğuzman - Öz, s.402-404, Kılıçoğlu, s.516-517,  Buz, s.106. 
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muacceliyet zamanına kadar borçlu tarafından geri alınmamışsa hüküm ifade 

edebilecektir.98 

-Borçlunun temerrüdü sonucu olarak borcun ifası alacaklı için yararsız kalmış 

ise, mehil verilmesi gerekmez. Önce, ifanın alacaklı için yararsız olması yani 

sözleşmenin amacına cevap vermemesi gerekir. Sözleşme yapan herkes belirli bir 

amaçla hareket etmektedir, bu gerçekleşmesi olanağı kalmadığı takdirde, temerrüt 

oluşur oluşmaz alacaklı hemen 106 ncı maddedeki hakları kullanabilmelidir. Burada 

ifanın, sözleşmenin amacına nazaran faydasız olması gerekir. Bu yapıldığı sırada 

sözleşmeyle takip olunan amaçtır. Yararsızlığın borcun bir kısmına ilişkin olması 

halinde, eğer bu kısım, borcun esasını teşkil ediyorsa alacaklının mehil vermesine 

lüzum olmayacak; aksi halde ise borcun esaslı kısmının ifasında alacaklının menfaati 

bulunacağından mehil vermesi gerekecektir. Bu yararsızlığın özellikle belirli bir 

sözleşmedeki alacaklıya nazaran değil aynı koşullar altında alacaklı konumunda 

bulunacak herkes için mevcut olması gerekir, yani söz konusu olan bir bakıma 

objektif yararsızlıktır. Alacaklının yarasızlığa dayanabilmesi için için temerrüt ile bu 

husus arasında bir illiyet bağı bulunması gerekir. Yararsızlığın nedeni temerrütten 

başka bir olay olmamalıdır. 99 

-Sözleşmenin hükümlerine göre borç tâyin ve tespit edilen bir zamanda veya 

belirli bir mehil içinde ifa edilmek gerekiyorsa mehil verilmesi gerekmez. Burada 

kesin vadeli işlemler söz konusudur. Bu gibi sözleşmelerde, kural olarak bağıtın 

ikinci derecede önemli bir unsuru olan ifa zamanı esaslı unsur derecesine 

                                                 
98Oğuzman – Öz, s.420. 
99Kılıçoğlu, s.519. 
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yükselmiştir. Bu bakımdan zamanında yapılmayan eda genellikle yararsız olacaktır. 

Burada belirli zamanda ifa zorunluluğu borç konusunun mahiyetinden değil 

sözleşmeden doğmaktadır. Bu sözleşmelerde zaman unsuru, ne zaman veya ne 

zamana kadar edada bulunulursa kabul edileceği yani bu eda ile sözleşmenin ifa 

edilmiş sayılacağı sorusuna cevap teşkil eder. Sözleşmenin kesin vadeli olduğu 

sözleşmenin metninden anlaşılabilir. Tarafların koyacakları "ancak iki ay içinde...." 

en geç 20 mart 2010 tarihinde teslim" gibi koşullar bu husustaki iradelerini 

gösterecektir. “Takriben bir ay zarfında...” tarzında bir şart kesin bir vade teşkil 

etmez. Sözleşmenin kesin vadeli olduğu borcun niteliğinden anlaşılabilir. Örneğin 

ticarî alım satımlarda olduğu gibi. Eğer eda müddetinin sonunda borçlu ifada 

bulunmamış ve alacaklı da derhal harekete geçmemiş veya ifa için yeni bir müddet 

vermiş veyahut da ifayı gene kabul edebileceğini bildirmişse kesin vadeli sözleşme 

bu vasfını kaybederek mehil verilmesi zorunlu olan sözleşme özelliğine. Böylece 

yeni bir sözleşme kurulmuş olmaz, sadece eski sözleşme kesin vadeli olma özelliğini 

kaybetmiştir.100 

                                                 
100Tandoğan, s.496, Serozan, Borçlar, s.141-142, Buz, s.107-108. 
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§2.TÜRK HUKUKUNDA SATICININ TEMERRÜDÜNÜN 

SONUÇLARI 

I. ADİ SATIMLARDA SATICININ TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI 

A. Genel Olarak Satıcının Temerrüdünün Sonuçları 

1.Kavram 

Adi satımlarda satıcının temerrüdü, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 

borçlunun temerrüdünü düzenleyen genel hükümlere tabi olduğundan tezin bu 

bölümünde genel hükümler incelenmiştir. 

Genel olarak borçlunun temerrüdü, borçlunun gecikme tazminatı ödenmesine 

ve temerrütten sonra kazara meydana gelecek zararlardan sorumlu olmasına neden 

olur. Bu husus TBK’nın 102/f. maddesinde şöyle açıklanmıştır: “mütemerrit olan 

borçlu borcun teehhürle ifasından dolayı zarar ve ziyan tediyesine mecbur olduğu 

gibi kazara vukua gelecek zararlardan da mes’uldür”. Bu iki sonuç dışında yasa 

burçlunun temerrüdüne başka bir sonuç yüklememiştir. Örneğin, alacaklı genel 

olarak, borçlunun temerrüdü nedeniyle ifadan vazgeçip ifa yerine tazminat istemek 

veya sözleşmeden dönme hakkına sahip değildir. Böyle bir olanak genel olarak değil, 

sadece iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdü halinde 

alacaklıya yasa tarafından verilmiş bir haktır.101 

                                                 
101 Barlas, s.115-116. 
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Alacaklının, mütemerrit borçludan gecikmiş ifayı ve gecikme tazminatını 

istemesi bakımından  da ifa talebinin bir özelliği yoktur. Alacaklının ifayı talep 

edebilmesi temerrüdün bir sonucu değil, muaccel alacağın normal hükmüdür. 

Alacaklının ifayı talep etmesi için borçlunun temerrüde düşmüş olması gerekmez. 

Temerrüdün bu konuda oynadığı rol ifa talebinden başka alacaklıya gecikme 

yüzünden uğradığı zararın tazminin isteme hakkı vermesidir.102 

Gerek gecikme tazminatı ödeme yükümlülüğü, gerekse sorumluluğun 

ağırlaşması sadece gecikmenin soncu değil temerrüdün sonucudur. Diğer bir deyişle 

borçlunun temerrüdünün koşulları gerçekleşmedikçe, yalnızca ifadaki gecikme bu 

sonuçları doğurmaz.103   

2.Aynen İfa ve Gecikme Tazminat 

TBK’nın  102/f-1. maddesinde düzenlenen gecikme tazminatı alacaklının 

borcun geç ifa edilmesinden uğradığı zararı karşılamak amacını taşır ve alacaklının 

borcun gecikmeden ifa edilmesindeki yararına karşılık gelir. Gecikme tazminatı ifa 

ile birlikte talep edilebileceği gibi ifa temerrütten sonra yerine getirilmiş olsa bile 

ifadan sonra talep  edilebilir. İfa davasında talep edilmemiş olsa bile gecikme 

tazminatı ayrıca talep edilebilir.104 

Tazmin edilecek zarar  bir çeşit olumlu zarardır ve alacaklının mal varlığının 

temerrüde düşülmeden borcun ifa edilmesi ile gecikmeyle ifa sonucunda arz ettiği 

                                                 
102 Barlas, s.116. 
103 Barlas, s.115-116. 
104 Zeytinoğlu,s.254. 
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durum farkı ifade eder. Bu zararın kapsamına gecikme yüzünden  alacaklının yaptığı 

masraflar (örneğin borçlunun bir otomobili teslimde gecikmesi yüzünden alacaklının 

başka bir kişiden  benzer bir otomobil kiralamak zorunda kalması halinde ödediği 

kira bedeli gibi ek masraflar veya malları depo etmek için alacaklının tuttuğu yerin 

kira bedeli gibi ek masraflar) ifanın gecikmesi yüzünden alacaklının başkalarına 

ödemek zorunda kaldığı tazminatlar (örneğin alacaklı borç konusu malı bir üçüncü 

kişiye teslim yükümlülüğü altında olup gecikme yüzünden bunu ifa edememiş ise bu 

yüzden ödeyeceği tazminat) temerrüt devresinde malın değerinin düşmesi yüzünden 

alacaklının uğradığı zarar (örneğin alacaklı malı başkasına satmak için almış olup da 

malın değeri azaldığı için düşük  bedelle satmak zorunda kalırsa aradaki fark) gibi 

alacaklının malvarlığının azalması sonucunu doğuran fiili zararlardan başka borcun 

ifasının gecikmesi yüzünden alacaklının mahrum kaldığı kar (örneğin kira getiren 

malın teslimindeki gecikmede temerrüt süresine ait kira bedelleri; temerrüt süresinde 

malı yüksek bedelle satma imkanı doğmuşken bunun kaybından dolayı mahrum 

kalınan kazanç) da girer.105 

Gecikmeden doğan zararın hesabında hangi sürenin nazara alınacağı 

konusunda yasada bir açıklık yoktur. Ancak gecikme tazminatının basit bir 

gecikmenin değil temerrüdün bir sonucu olduğu göz önünde olduğu tutulursa 

gecikme tazminatının hesabında ancak temerrütten sonraki gecikme süresinin nazara 

alınacağın da duraksama olmamalıdır. Muacceliyetten sonraki bütün sürenin dikkate 

alınması sözkonusu değildir. Gecikme tazminatı borcun gereği gibi ifa 

edilmemesinden doğan bir tazminat olduğundan borcun ifa edilmemesinin genel 

                                                 
105 Oğuzman - Öz, s.387, Buz, s.109-111. 
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sonuçlarını incelenirken açıklanan tazminat esasları temeddün gerektirdiği koşullar 

ve zararın özelliği dikkate alınmak suretiyle burada da uygulanacaktır.106 

Borçlu temerrüde düşmekte kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe 

alacaklının gecikme yüzünden  uğradığı  zararı karşılayacaktı. Dolayısıyla  burada 

temerrüdün kusura bağlı bir sonucu söz konusudur fakat borçlu karine olarak kusurlu 

sayılır ancak kusur bulunmadığını ispat ederek tazminat yükümlülüğünden 

kurtulabilir. Gecikme tazminatı yalnızca aynen ifanın istenebildiği süre için talep 

edilebilir. TBK’nın 96. maddesi uyarınca kusurlu imkansızlık sebebiyle tazminat 

istendiği veya borçlunun temerrüdünde TBK’nın 106. maddesi uyarınca ifadan 

vazgeçerek tazminat istendiği durumlarda ayrıca gecikme tazminatı istenemez ancak 

imkansızlık temerrütten sonra gerçekleşmişse arada geçen süre için uğranılan 

gecikme zararının TBK’nın 102/f-1 maddesi uyarınca tazmini imkansızlıktan 

sonrada istenebilir. Bu seçenekte ayrıca TBK’nın 96. maddesi uyarınca 

imkansızlaşan edimin değerine ilişkinin alacaklının zararının da tazmini 

istenebilecektir. Karşılıklı edimler içeren sözleşmelerde borçlu temerrüdünde alacaklı 

TBK’nın 106. maddesi  uyarınca ifadan vazgeçerek olumlu zararının tazmini 

istediğinde  bunu bildiği ana kadarki temerrüt süresine ait gecikme zararı ise esasen 

zamanında ifaya olan çıkar hesaplanırken göz önünde tutulacaktır.107 

                                                 
106 Oğuzman - Öz, s.388. 
107 Oğuzman - Öz, s.388-389, Kılıçoğlu, s.521-522. 
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3. Temerrüt Sonucunda Kazara Meydana Gelecek Zarardan Sorumluluk 

Türk Borçlar Kanununun 102. maddesinin 1. fıkrasına göre temerrüde düşen 

borçlu temerrüde düşerek borca aykırı davranmasının beklenmeyen sonuçlarından ve 

borcun ifasının kusuru bulunmadan imkansızlaşmasından sorumlu tutulmaktadır. Bu 

durum temerrütten itibaren hasarın borçluya ait olması şeklinde de açıklanabilir. 

Borçlu bu sorumluluktan ya sorumluluğa yol açan borca aykırı davranışta temerrüde 

düşmede kusuru bulunmadığını ya da borca aykırı davranışı(temerrüt) ile meydana 

gelen zarar arasında illiyet bağı bulunmadığını ispat ederek kurtulabilir. Borçlu 

edimin kazaya uğramasında (kaza anında bunu önlemek bakımından) kusuru 

bulunmadığını ispat ederek sorumluluktan kurtulamaz, temerrüde düşmekte 

kusursuzluğunu ispat etmelidir.108 

Borç temerrüde düşülmeden ifa edilseydi dahi kazanın alacaklı zararına 

gerçekleşeceğinin ispat edilmesi gerekir. Bu konu  Türk Borçlar Kanununun 102. 

maddesinin 2. fıkrasında borçlu kendisi tarafından bir güna kusur olmaksızın 

teehhürde bulunmuş olduğunu veya borç vakti zamanıyla ifa edilmiş olsa bile 

kazanın alacaklının zararına olarak tediye olunacak şeye ise isabet edeceğini ispat 

ederek bu mesuliyetten kurtulabilir, şeklindeki hüküm ile açıklanmıştır. Maddede yer 

alan “bir güna kusuru olmaksızın teehhürde bulunmuş olma” dan kastedilen 

borçlunun kusuru olmadan temerrüde düşmüş olmasıdır Borcun “ vaktü zamaniyle 

ifa edilmiş”  olması da vadede ifayı değil temerrüde düşmeden ifayı ifade eder. 

Çünkü borç muaccel olmakla beraber henüz temerrüt koşulları gerçekleşmeden 

                                                 
108 Kılıçoğlu, s.522. 
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meydana gelen kazadan borçlu sorumlu değildir. Borçlu, yukarıda belirtilen iki 

konudan birini ispat edemedikçe kazara meydana zarardan sorumlu olacaktır. Zarara 

yol açan kazanın olağanüstü hal veya mücbir sebep niteliği taşıması fark etmez. Yine 

zarara yol açan olayda borçlunun bir kusuru bulunup bulunmamasının veya 

kusurunun derecesinin bir önemi yoktur. Borçlunun hafif  kusurundan sorumlu 

olmayacağı yolunda sözleşmedeki bir kaydın da bu hususta rolü olmaz. Ancak 

temerrüde düşme bakımından borçlunun kusurunun varlığı ve derecesi önem taşır. 

Hiç kusuru bulunmaması sorumluluğu kaldırır. Mesela borçlu bir olağanüstü hal 

yüzünden temerrüde düşmüş olduğunu ispat ederse temerrütten sonra kazara  

meydana gelen zarardan sorumlu olmaz. Ayrıca borçlu temerrüde düşmekte kusursuz 

olduğunu ispat etmek zorunda değildir.109 

B. Para Borçlarında Satıcının Temerrüdünün Sonuçları 

1.Temerrüt Faizi 

Türk Borçlar Kanununun 103. maddesine göre para borçlarında temerrüde 

düşen borçlu, temerrüt faizi ödemek zorundadır. Diğer bir deyişle para borçlarında 

temerrüt halinde borçlu gecikme tazminatı olarak temerrüt faizi ödemek 

yükümlülüğü altındadır. Diğer borçlarda borçlu, temerrüde düşmede kusuru 

bulunmadığını ispat ederek gecikme tazminatı ödemekten kurtulabilirken aynı olanak 

temerrüt faizi için söz konusu değildir. Borçlu temerrüde düşmede kusuru bulunmasa 

                                                 
109 Kılıçoğlu, s.523. 
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da para borcu için temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca alacaklının temerrüt 

faizi istemesi için bir zararının bulunduğunu ispat etmesi de gerekmez.110 

Borçlunun para borcunda temerrüde düşmesi halinde temerrüt faizinin ne 

miktar olacağı hususu tarafların bu konuda anlaşma yapıp yapmadıklarına göre 

değişmektedir. Eğer temerrüt faizi hususunda taraflar bir anlaşma yapmışlarsa 

sözleşme özgürlüğü ilkesi gereğince anlaşılan oran üzerinden temerrüt faizi oranı 

tespit olunacaktır. Eğer temerrüt faizi hususunda taraflar bir anlaşma yapmamış 

iseler, bu durumda temerrüt faizine ilişkin olarak yasal faiz oranları esas alınacaktır. 

Temerrüt faizinin yasal oranlarına ilişkin 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt 

Faizine İlişkin Kanun bulunmakta olup, bu kanuna göre temerrüt faiz oranları 

kanunun yürürlüğe girdiği 1994 yılından itibaren farklılık arz etmektedir.111  3095 

sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2. maddesinde 5335 sayılı 

Kanun ile 2005 yılında yapılan değişiklik ile temerrüt faiz oranları yeniden 

düzenlenmiştir.112  3095 sayılı Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasına göre adi işlerde 

temerrüt faizi oranı yılık yüzde on iki oranındadır. Ancak Bakanlar Kurulu bu oranı 

yüzde on oranında artırma veya eksiltme yetkisine sahiptir. 3095 sayılı Kanunun 2. 

maddesinin 2. fıkrasına göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı avans işlemlerinde 

uygulanan faiz oranıdır. Temerrüdün devam ettiği süre içinde temerrüt faizi oranı 

değişmişse her oranın yürürlükte bulunduğu temerrüt süresi kısmı için ayrı faiz 

hesabı yapılmalıdır.113 

                                                 
110 Barlas, s.127. 
111 Ayrıntılı bilgi için bkz. Reisoğlu, Seza; s.143 vd. 
112 Yasaman, s.21,72 
113 Barlas, s.147-164. 
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Temerrüt faizi ilke olarak borçlunun temerrüde düştüğü günü takip eden 

günden itibaren işlemeye başlar ve borcunun ifası tarihine kadar devam eder. Ancak 

istisnai olarak faizlerin, işlemiş irat taksitlerinin ve bağışlanmış paranın ödenmesinde 

temerrütte, temerrüt faizi icraya veya mahkemeye müracaat gününden itibaren 

işlemeye başlar ( TBK m. 104 /f-1) bu hükmün aksine anlaşma yapılması yani söz 

konusu hallerde temerrüt faizinin temerrüt tarihinden itibaren işleyeceğinin taraflarca 

karalaştırılması mümkündür. Yalnız böyle bir anlaşma, cezai şart hükümleri uyarınca 

hakimin tenkis yetkisine ( TBK m. 161/f-3 ) tabi olur, ( TBK m. 104/f-2) faize 

temerrütten önceki bir tarihten faiz yürütülmesine ilişkin bir anlaşma ise 

hükümsüzdür. ( 3095 sayılı Kanun m. 3/f-1)114 

Temerrüt faizi kural olarak temerrütten ve istisnai olarak  mahkemeye veya 

icraya başvuru tarihinden itibaren işlerse de, alacaklı temerrüt faizi talep etmedikçe, 

hakim re’sen  borçluyu temerrüt faizi ödemeye mahkum edemez veya icra takibi 

temerrüt faizini kapsamaz. Fakat alacaklı temerrüt faizi talebinde bulunmuş ise, 

faizin yukarıda belirtilen esaslara göre hesap edilmesi gerekir. Buna mukabil 

11.12.1957 tarihli ve 17/20 sayılı Yargıtay İBK farklı bir çözüm kabul edilmiştir. Bu 

karara göre, alacaklının temerrüt faizinin karalaştırılan vade de (yani temerrüt 

tarihinden ) hesaplanmasını istediğini açıklamadan icra takibinde sadece faiz talep 

etmesi halinde, faizinini icra takibi tarihinden hesap edilmesi gerekir.115 

                                                 
114Barlas, s.171-175. 
115Barlas, s.174. 
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Temerrütte gecikme tazminatı ifa ile birlikte veya ifadan sonra talep 

edilebildiği halde alacaklı, itirazı kayıt ileri sürmeden ifayı kabul etmişse temerrüt 

faizi alacağı da bir feri alacak olduğu için asıl alacakla birlikte sona erer.116 

2. Munzam Zarar 

Temerrüde bağlanabilecek hükümler, borçlunun kusurlu olup olmamasına 

göre değişmektedir. Kusuru olmaksızın temerrüde düşen borçlu alacaklıya esas 

borcunu ödemenin yanı sıra temerrüt faizi ödemekle de yükümlü tutulmaktadır. Buna 

karsılık, borçlu kusurlu ise, alacaklı temerrütten oluşan tüm zararlarını isteme 

hakkına sahip olmaktadır. Bunların arasında gecikme nedeniyle yapılan giderler, kar 

kayıpları vb. giderler bulunmaktadır. Para borçlarında ise temerrüt faiziyle 

karşılanamayan zararlar TBK’nın 105. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde 

doğrultusunda, “borçlunun temerrüdü sonunda ödenmesinde gecikilen borca 

yürütülen temerrüt faizini aşan bir zarar doğmuş ise alacaklı bu zararın da 

ödetilmesini isteyebilir (Y.4.HD. 18.1.1969 tarih ve 1487/3775 sayılı kararı).117 

Kural olarak para borçları “değer borcu” olarak kabul edilen borçlardandır. 

Burada “değer” kelimesi nominal değeri göstermektedir. Yani kural olarak borçlu, 

yalnızca borçlandığı belirli bir meblağı öderse borcunu ödemiş kabul edilmektedir. 

Bu borç TBK m. 83/I’e göre memleket parası ile (Türk Lirası) ödenmektedir. 

Bununla beraber borç yabancı para üzerinden yapılmışsa, alacaklının, borçlanma ve 

ödeme tarihleri arasındaki kur farkından zarar görmemesi içim ödeme tarihindeki kur 

                                                 
116Barlas, s.182. 
117 Zeytinoğlu, s.254, Altaş, s.121. 
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üzerinden Türk Lirası olarak ödenebilmesi olanağı getirilmiştir. Bununla beraber kur 

farkı tersine işlemişse TBK m. 83/3’e göre vade tarihindeki kurdan TL olarak 

ödemek de  mümkündür. Söz konusu hükümle alacaklıya dilerse vade tarihindeki 

dilerse ödeme tarihindeki kur üzerinden hesap yapılmasını isteme hakkı tanınmıştır. 

Ancak, “Amerikan doları alacağının fiili ödeme günündeki TL karşılığını talep hakkı 

varken, yapılan icra takibinde, takip tarihindeki TL karşılığını istemeyi tercih eden 

alacaklının, fiili ödeme günündeki kur karşılığını isteme hakkını yitireceği” dikkatten 

uzak tutulmamalıdır (Y.13.HD. 15.11.1999 tarih ve 7192 E, 8302 K sayılı karar).118 

Alacaklının döviz kur farkından doğabilecek zararını bağımsız olarak da 

isteyebilmesi mümkündür. YHGK’nın 13.10.1999 tarih ve 99/19-832 E, 99/825 K 

sayılı kararında (kur farkından doğan hakların saklı tutulması kaydıyla) alacaklının 

kur farkı nedeniyle munzam zarar istemesinin doğru olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ancak YHGK’nın 17.11.1999 tarih ve 99/15-977 E, 99/976 K sayılı kararında haklı 

olarak belirtildiği gibi, alacaklı, yabancı para üzerinden istemde bulunmak yerine 

kesin olarak TL isteminde bulunursa artık TBK m. 83/2’deki tercih yetkisini TL 

yönünde kullandığından, yabancı para talep hakkını kaybetmektedir. Alacaklının 

TBK’nın 83 maddeden doğan tercih hakkını kullanırken dikkatli olması ve döviz 

hesabını iyi yapması gerekir. Çünkü yapılan tercihten dönüş imkanı 

bulunmamaktadır. Yabancı para ile borçlanmalarda temel alınan, “alacaklıya ödeme 

yerinde ve zamanında yabancı para alacağına eşdeğer bir ödemenin yapılması”dır 

(Y.3.HD. 9.4.1993 tarih ve 3056 E, 5972 K sayılı kararı). Yukarıdaki açıklama TBK 

m. 105 hükmüne uygun olarak yorumlandığında, esas amaçlananın, alacaklının 

                                                 
118 Zeytinoğlu, s.254-255. 
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zarara girmesinin önlenmesi olduğu açıkça görülmektedir.119 Döviz borçlanmasında 

kuru temel alarak alacaklıyı koruyan yasa, TL borçlanmalarında alacağını zamanında 

tahsil edemeyen alacaklıyı da çeşitli yollarla korumuştur. Burada borçlunun borcunu 

yerine getirmesinde kusurlu olup olmadığının saptanması önem kazanmaktadır. 3095 

sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 4489 sayılı yasa ile değişik 

1.maddesine göre, borçlu borcunu ödemediği hallerde (kusursuz olsa da), şayet borç 

Borçlar Kanunu veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden doğmakta ise, temerrüt 

faizi ödemekle yükümlüdür. Yani, alacaklı alacağını zamanında tahsil etmediğinden 

bir zarara girmemiş olsa, bunun yanında borçlu kusursuzluğunu ispat etmiş olsa dahi 

temerrüt faizi ödenir. Burada kanun, doğrudan doğruya alacaklıyı zarara girmiş kabul 

etmekte ve “kusursuz sorumluluk” ilkesine dayanarak, belirli bir tazminat alması 

gerektiğini belirtmektedir. Amaçlanan alacaklının zararının asgari ölçüde 

giderilmesidir.120 

Az yukarıda açıklandığı üzere temerrüt faizinin istenmesi için borçlunun 

temerrüde düşmesi gerekmektedir. Yani, borcun ödenme zamanı ya daha evvelce 

kanunda veya tarafların yaptıkları sözleşmede açıkça belirlenmiş olmalı veya alacaklı 

borçludan borcun ödenmesini istemelidir. TBK 101. maddede belirtilen alacaklının 

ihtarında, alacaklı kesin kelimeler kullanmalı, borç zamanında ödenilmediğinde 

temerrüde düşüleceği ve borçlunun bunun sonuçlarından sorumlu tutulacağı 

belirtilmelidir. Borçlu temerrüde düştüğü takdirde borcunu ödeme yükümlülüğünün 

yanı sıra temerrüt faizi ödemek zorunda kalmaktadır.121  

                                                 
119 Öçal, s.114-158. 
120 Zeytinoğlu,s.255, Altaş, s.123. 
121 Zeytinoğlu,s.256. 
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Borçlunun alacağını zamanında tahsil edememesinden doğan zararı anılan 

faiz oranından daha fazla ise Türk Borçlar Kanununun 105. maddesine göre borçlu 

bu aradaki farktan da sorumlu tutulabilmektedir. Buna, faizi aşan (munzam) zarar 

denilmektedir.122 Yani munzam zarar, “borçlu temerrüde düşmeden borcunu ödemiş 

olsaydı, alacaklının malvarlığının kazanacağı durum ile temerrüdün sonunda ortaya 

çıkan ve oluşan durum arasındaki farkın temerrüt faizi ile karşılanmayan, onu aşan 

bölüme tekabül eden zarardır”.123  

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 8.10.1999 tarih ve 

1997/2 – 1999/1 sayılı kararına göre munzam zarar, “….. yalnız ve sürekli olarak 

değer kaybettiği dönemlerde paranın değer yitirmesi hukuki nedenine dayanan, bu 

dönemde paranın sağlayacağı kazanç kaybından doğan zarar istemleri ile sınırlıdır. 

Zarar bu niteliği ile kaybedilen kazanç, mahrum kalınan kar niteliğindedir”. Yalnız 

temerrüt faizi ve munzam zarar istemlerinin arasında çok önemli fark bulunmaktadır. 

Temerrüt faizi istemek için borçlunun kusuru gerekmediği halde, munzam zararın 

karşılanması için borçlunun kusurlu olması gerekmektedir. Borçlu, ödemeyi 

zamanında yapmış olsaydı bile, alacaklının elinde iken yine paranın alım gücünde 

azalmanın meydana geleceğini, yani alacaklı parayı gereğince almış olsa idi, yine 

zarara uğrayacağını belirterek sorumluluktan kurtulabilir. Bunun yanı sıra HGK’nun 

10.11.1999 tarih ve 13-353 E, 929 K sayılı ilamında belirlendiği gibi, borçlunun, 

davacının paranın ödeme tarihindeki fiili tutumuna göre, parayı ödese dahi, bunu 

değeri düşmeyecek bir şekilde değerlendiremeyeceğini ispat etmesi, böylece 

munzam zarar talebini ödemekten kurtulması da mümkündür. Munzam zarar, Türk 
                                                 
122 Manevi zarar durumunda munzam zarar talep edilemeyeceğine ilişkin görüş için bkz. Ayrancı, 

s.122. 
123 Uygur, s.3427. 
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Borçlar Kanununun 105.maddesinde düzenlenmekte ise de, temel felsefesi 102. 

maddeye dayanmaktadır. Bu maddeye göre, borçlu mütemerrit duruma düştüğünde 

oluşan zarar ve ziyanı gidermek zorundadır. Şayet bu zarar ziyan temerrüt faizi ile 

giderilemiyorsa, artan miktarın ayrı bir dava yolu ile istenmesi mümkündür. Burada 

amaçlanan borçlunun temerrüde düşmeden borcunu ödeseydi, alacaklının malvarlığı 

ne duruma gelecek ise, bunun gerçekleştirilmesidir. Zarar malvarlığının zarara 

uğrayan bölümünün tam değerinden ibarettir. Temerrüt faizi ve ek (munzam zarar) 

ödenmesi, temerrütsüz ödeme sonucu oluşacak malvarlığını gerçekleştirmelidir. 

Paradan başka bir borcun ihlal edilmesi halinde alacaklı çeşitli yollarla gerçek 

zararını giderebilirken, para borçlarında temerrüt faizi ve munzam zarar ödenmesi ile 

zararını giderebilme imkanına sahip olmaktadır.124 

Munzam zararın gerçekleşmesi için aşağıdaki koşulların birarada bulunması 

gerekir. 

-Alacaklının temerrüt faizini aşan bir zararının gerçekleşmesi gerekir. 

Temerrüt sonucunda oluşan alacaklı malvarlığı ile temerrüde düşülmese idi oluşacak 

(farazi) malvarlığı arasında alacaklının aleyhine bir fark meydana gelmeli ve bu fark 

temerrüt faizi ile kapanmamalıdır. 

-Temerrütle munzam zarar arasında bir illiyet bağı olmalıdır. Yani temerrüt, 

olayların genel akışına ve özelliklerine göre zararı oluşturmalıdır. 

                                                 
124 Zeytinoğlu, s.256-257. 
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-Borçlu kusursuzluğunu ispatlayamamış olmalıdır. Yukarıda bahsedildiği 

üzere temerrüt faizi ile munzam zarar arasındaki en büyük fark kusur olgusundadır. 

Borçlu kusursuz dahi olsa temerrüt faizi ödediği halde, kusursuzluk munzam zarar 

istenmesi ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Alacaklının munzam zarar talebinde 

bulunması için bir zarar görmesi zorunludur. Bu zarar, malvarlığında azalma şeklinde 

oluşabileceği gibi, malvarlığında oluşabilecek artışların önlenmesi seklinde de 

olabilir. Örneğin; alacaklının alacağını elde edebilmek için yaptığı makul ve ölçülü 

giderler, parasını alamadığı için başka bir kişiye olan borcunu ödemek için bankadan 

kredi almak vb. yollarla para bulması ve buna yönelik yaptığı harcamalar ve ödediği 

faiz munzam zarar olarak istenebilir. Ancak bu zararın ispatlanması gerekmektedir. 

YHGK’nun 10.11.1999 tarih, 13-353 E, 929 K sayılı ilamında, munzam zarar 

davalarında, alacaklının ispat yükümlülüğünün çok sıkı kurallara bağlanmaması, bu 

konuda Medeni Kanunun 6,7,29; İcra ve İflas Kanunun madde 8/son fıkrası ve 

HUMK’nun 38/2. ve TBK 42 ve 43/2 fıkrasından yararlanabileceği belirtilmiştir. 

Ancak alacaklıya sağlanan bu ispat kolaylığının karsısında borçlunun da TBK 105. 

madde uyarınca kusursuzluğunu ispatlayıp munzam zarar ödemeden kurtulması 

imkanı vardır.125 

Yukarıda bahsedilen munzam zararın ispatı sorunu uygulamada değişik yargı 

kararlarına yol açmıştır. Kural olarak alacaklının, ileri sürdüğü teze göre, para 

kendisine düzgün olarak ödenmiş olsa idi bundan kazanç sağlayacağını ispat etmesi 

gerekmektedir. Yalnız bu iddiasının yaşam tarzı ile uyuşması gerekmektedir. Yani 

daha evvelki yaşam tarzında elindeki paranın gelir getirmesi için ne türlü çaba 

gösterdiği incelenmelidir. Örneğin; eline para geçtiği takdirde döviz alacağını iddia 
                                                 
125 Zeytinoğlu, s.257-258, Altaş, s.122-123. 
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eden kisinin, o tarihten evvelki ticari kazançlarını ne şekilde değerlendirdiği, devamlı 

döviz yatırımı yapıp yapmadığı, banka hesaplarından incelenmeli, soyut istemlere 

olanak tanınmamalıdır. Örneğin; Y.5.HD’nin 23.1.2001 tarih, 20207 E, 906 K sayılı 

kararına göre, “…. Munzam zararın istenebilmesi için, davacı temerrüt faizini aşan 

bir zararın mevcut olduğunu kanıtlamalıdır. Yoksa, yüksek enflasyon, dolar 

kurundaki artış, serbest piyasadaki faiz oranlarının yüksek oluşu davacıyı bu 

yükümlülükten kurtarmaz”. Bunun yanı sıra o güne kadar, ticari kazançlarının 

yatırım şekilleri incelenmeli, şayet para eline geçse de, hangi tür yatırıma yöneleceği 

belirlenmelidir. Bu inceleme, alacaklı olduğunu iddia eden kisinin kötüniyetli 

davranmasının önüne geçmeyi de amaçlamalıdır. Örneğin; günümüzde çok uzun 

zamandır döviz kuru yükselmemekte, tersine gerilemekte, buna karşın taşınmaz 

fiyatları nispeten yükselmektedir. Geçmişte bunun tersi görülmüş, bazı yatırım 

araçları çok yükselirken bazıları olduğu yerde kalmış, hatta gerilemiştir. Bugün 

alacaklı olan kişi, munzam zarar iddiasında bulunup, yatırımını sadece taşınmaza 

yatıracağını iddia etse, hakim bu soyut iddia ile yetinmeyip, alacaklının o güne 

kadarki yatırımlarını incelemeli, gelirini yalnız taşınmaza yatırıp yatırmadığını 

belirlemelidir. Bunların belirlenmesi ise bilirkişi incelemesi aracılığı ile 

yapılmaktadır. Bilirkişi temerrüt tarihini belirleyip, ödeme tarihi ile temerrüt tarihi 

arasındaki sürede davacının kazanç yoksunluğuna uğrayıp uğramadığını, varsa 

miktarını belirleyecektir. Hakimin istem konusunda karar verirken enflasyon olup 

olmadığı vb. koşul değişikliklerini bütün ayrıntısı ile dikkate alması 

gerekmektedir.126 

                                                 
126 Zeytinoğlu, s.258. 
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Temerrüt faizinden farklı olarak alacaklı, munzam zararını ispat etmek 

zorundadır. . Munzam zararın kanıtlanması yapılırken, “iddia edenin, geç ödemenin 

sonucunda zararın meydana geldiği, doğan zarar ile geç ödeme arasında uygun 

sebep-sonuç ilişkisi bulunduğunu” ortaya koyması gerekir. Soyut bir iddia, zararın 

varlığı için yeterli değildir. Alacaklının fiilen yaptığı işin ve faaliyet alanının, ileri 

sürdüğü zararın oluşabileceğine ilişkin iddia ile somut olarak örtüşmesi gerekir. 

Örneğin; bir banka, devamlı olarak kredi işlemleri ile ilgilendiği için döviz kuru 

kaybına ilişkin talepte bulunabileceği halde, o güne kadar döviz yatırımı yapmamış 

bir kisinin, soyut iddialar ileri sürmesi hukuk tarafından korunmaz. Yargıtay İçtihadı 

Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 8.10.1999 tarih ve 1997/2 E, 1999/1 K sayılı 

ilamında da, “…. Zararların kanıtlanması işleminin tek bir ispat vasıtasına 

bağlanması; hakimin, delilleri serbestçe takdir edip vicdani kanaatine göre hüküm 

kurmasını öneren yasal kuralı sınırlandıracağı gibi hukukun zaman içinde gelişimini 

de önleyebilecektir.” diyerek soyut tek bir noktada zarar oluşturulduğunun öne 

sürülmesini engellemiştir. Bu doğrultuda Yargıtay 13.Hukuk Dairesi, munzam 

zararın, her yıl itibari ile gerçekleşen yıllık enflasyon artış oranını, bu oranın eşya 

fiyatlarına yansıma durumunu, mevduat ve devlet tahvillerine verilen faiz oranlarını, 

TL karşısında döviz kurları vb. üzerinden inceleme yapılarak uğranılan zararın tespiti 

gerektiğini belirtmektedir.127 

Munzam zararın istenmesi için ayrıca borçlunun kusurlu olmasının 

zorunluluğuna yukarıda değinilmişti. Temerrüde düşülmesi için ya sabit bir borcun 

belirli bir tarihte ödeneceğinin daha önce taraflarça ortaklaşa belirlenmesi veya 

taraflardan birine verilen yetki gereği, onun tarafından belirlenmesi, eğer belirli bir 
                                                 
127 Zeytinoğlu, s.259, Altaş, s.125-129. 
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gün belirlenmemiş veya taraflara yetki verilmemişse ihtarname ile istenmesi 

gereklidir. TBK’nın 101. maddesine göre borçlunun mütemerrit olması için ihtar bir 

ön koşuldur. Türk Borçlar Kanununun 101. maddesine göre temerrüdün 

gerçekleşmesi için talep edilebilir, yani muaccel ve alacaklının istemini içeren bir 

ihtarın gönderilmesi gerekmektedir. Borçlunun belirli bir alacağı alacaklının 

istemesine karşın kusurlu olarak ödememesi halinde munzam zarara 

hükmedilebilmektedir. Her ne kadar YHGK’nun 25.4.2001 tarih ve 2001/4-355, 

2001/405 sayılı kararında ve müteaddit kararlarda belirtildiği üzere “paranın yüksek 

oranda değerini yitirdiği bir dönemde alacaklının alacağını geç alması halinde faizin 

üzerinde (munzam) zararın doğduğu kabul edilmekte ise de”, munzam zararın oluşup 

oluşmadığı konusunda TBK’nın 42. maddesine göre hakimin geniş bir takdir hakkı 

bulunmaktadır. Maddeye göre hakim fiili karinelere göre karar verebilmektedir. Fiili 

karinelere dayanarak zararın gerçekleştiğinin ve ispat edildiğinin kabulünü sakıncalı 

olduğu teoride belirtilen görüşlerdendir. Burada ispat yükümlülüğü zorunluluğu 

ortadan kalkmakta, yüksek enflasyon, doğrudan doğruya zararı isteme hakkını 

doğurmaktadır. Paranın değer kaybı nedeniyle zarara uğranıldığının iddiası soyut bir 

varsayımdır. Para zamanında ve gereği gibi alacaklıya ödense dahi yine değer 

kaybedecektir. Bu nedenle soyut iddianın somut bir şekilde ortaya konması, hakimin 

zararın oluştuğuna inanması gereklidir. Bunun için de alacaklının daha evvel 

birikimlerini yatırdığı alanlar dikkate alınmalıdır. Alacaklı yatırımlarını nasıl 

yaptığını, hangi tür banka hesapları olduğunu mahkemeye bildirip, hakimin şayet 

para alınmış olsa idi onu hangi yatırıma dönüştürebileceği konusunda karara 

varmasını kolaylaştırmalıdır. 128 

                                                 
128 Zeytinoğlu, s.260-261.   
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Alman içtihatlarına bakıldığında, devlete bu tür bildirim yapmayan alacaklıya 

sadece banka faizi verildiği görülmektedir. Örneğin; Alman Federal Mahkemesi 

11.10.1994 tarihli kararında soyut olarak yapılan munzam zarar talebinin reddi 

gerektiğini belirtmektedir. Burada ortada kesin delil olmasa dahi hakimin zarar 

konusunda fikir sahibi olması yeterli görülmekte, ancak tamamen soyut iddialar, 

davacının iddiasının kabulü için yeterli görülmemektedir. Y.18.HD’nin 22.3.1994 

tarih ve 2060 E, 3571 K sayılı ilamında belirtildiği gibi, “mücerret, enflasyonun ya 

da bankalarda mevduat için ödenen faizin, temerrüt faizinden yüksek oranda olması, 

munzam zararın gerçekleştirdiği ve kanıtlandığı anlamına gelmez. Burada davacının 

kanıtlaması gereken husus enflasyon ve mevduat faizinin yüksekliği gibi genel 

olgular değil, kendisinin şahsen ve somut olarak geç ödemeden dolayı zarar gördüğü 

keyfiyetidir”. Bunun yanı sıra hakim, farklı yargı kararlarında da belirtildiği üzere, 

gerçekleşmiş olgulara dayanan ve HUMK’nın 238. maddede belirlenmiş olan “maruf 

ve meşhur durumlar”dan da kararında yararlanabilir. Ancak burada “muhtemel 

davranışlar” değil, o güne kadar kişinin gerçekleştirdiği somut yaşam tarzı öne 

alınacaktır.129 

TBK’nın 42. maddesinde zararın ispatını iddiacıya vermekte, kapsamının 

belirlenmesini ise hakime bırakmaktadır. Y.4.HD 25.9.1986 tarih ve E.5934, K.6538 

sayılı ilamında belirlendiği üzere, “zararın hakiki miktarını ispat mümkün olmadığı 

takdirde, hakim, halin mutat cereyanını ve mutazarrır olan tarafın yaptığı tedbirleri 

nazara alarak onu adalete tevfikan tayin etmekle mükelleftir”. Hakim kararını 

verirken karinelerden yararlanabilir. Yani varolan bir durumdan bilinmeyen bir 

durumu çıkarabilir. Ancak bunun için geçmişteki davranışları incelemeli, yani 
                                                 
129 Zeytinoğlu,s.261. 
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“eylemli karine”yi göz önünde tutmalıdır. Örneğin; Y. 19.HD 2.10.1997 tarih ve 

4815 E, 7979K sayılı ilamına göre, “Somut olayda davacının alacağının geç 

ödenmesi nedeniyle bu parayı ihracata kullanacağını, kullanamadığı için zarara 

uğradığını iddia ettiğine göre öncelikle geç tahsil ettiği parayı ihracatta kullanacağını 

kanıtlaması gerekir”.Munzam zararın belirlenmesinden sonra hakim TBK 43. 

maddesinde kendisine verilen takdir yetkisine dayanarak kusurun ağırlığına ve 

durumun özelliklerine göre tazminatı belirleyebilecektir. Bu belirleme yapılırken 

TBK’nın 44. maddesi hükümleri de dikkate alınacaktır. TBK 44. maddeye göre, zarar 

kasten veya ağır ihmal ile yapılmamışsa veya borçluyu zor duruma düşürecekse 

hakim tazminatı azaltma, hatta YHGK’nun 20.6.1979 tarih ve E 15-1124, K 849 

sayılı kararında belirlendiği gibi tamamen reddetme hakkına sahiptir. Hakim 

tazminatı belirlerken, şayet ödenmemişse, temerrüt faizi miktarını bu miktardan 

düşecektir. Munzam zarara ilişkin istem TBK 125.maddede belirlenen on yıllık 

zaman asımı süresine tabidir. Bu sürenin başlangıcı TBK 128. maddeye göre alacağın 

muaccel olduğu tarihtir.130 

Yukarıda ayrıntısı ile açıklandığı üzere munzam zarar istenmesi için ortada 

somut bir zarar olması zorunludur. Her ne kadar enflasyon yüksekliği ve paranın alım 

gücünün düşmesi doğrudan doğruya parasını süresinde gereği gibi alamayan kisinin 

zararını oluşturmakta ise de, yasa iddia edenin somut zararını ispatlaması gereğini ön 

koşul olarak belirtmektedir. Bu zarara borçlu temerrüdü nedeniyle sebebiyet vermeli, 

temerrüde de kusuru nedeniyle düşmelidir. Bu aranılan hususların bir araya gelmesi 

alacaklıya munzam zararın istenmesi imkanını vermektedir. Bu durumda hakim 

temerrütten sonra, her yıl itibariyle gerçeklesen yıllık enflasyon artış oranını, bu 
                                                 
130Zeytinoğlu, s.261-262. 
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oranın eşya fiyatlarına yansıma durumunu, mevduat ve devlet tahvillerine verilen 

faiz oranlarını, TL karsısındaki döviz kurlarını isteyip, gerekirse ilgili, resmi kurum 

ve kuruluşlardan araştırıp, bilirkişiye de sorduktan sonra, bu süre içinde para 

değerinin düşmesi, alım gücünün azalması nedeniyle alacaklının uğradığı zarar 

miktarını TBK 43. maddeyi de dikkate alarak belirleyecek, bulduğu miktardan, eğer 

daha evvelce tahsil edilmiş temerrüt faizi varsa, onu indirerek, bakiyeye munzam 

zarar olarak hükmedecektir.131 

Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere, para borçlarında temerrüde düşme 

durumunda hukuk sisteminin amaçladığı, adalet duygularına uygun olarak, borç 

zamanında ve gereği gibi ifa edilse idi, alacaklının malvarlığına nasıl etki edecek 

idiyse, bu sonucun munzam ödemelerle sağlanmasıdır. Alacaklının zararı 

hesaplanırken istem tarihine kadar oluşmuş bulunan zararın yanı sıra, hayat 

tecrübelerine ve olayların normal akışına göre, gelecekte meydana geleceği belli olan 

veya ispatlanabilen zararlar da dikkate alınacaktır. Yukarıda çeşitli Yargıtay kararları 

ile ortaya konulduğu gibi burada kanıtlama yükümlülüğünün gereği gibi yerine 

getirilmesi sorunun çözümünde belkemiğini oluşturmaktadır.132 

C. Karşılıklı Sözleşmelerde Satıcının Temerrüdünün Sonuçları 

1.Genel Bakış 

Türk Borçlar Kanununun 106. maddesi tam iki tarafa borç yükleyen 

sözleşmelerde borçlunun temerrüdüne düşmesi halinde  alacaklıya  temerrüdün genel 
                                                 
131Zeytinoğlu, s.262. 
132 Zeytinoğlu, s.262-263. 
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sonuçlarına nazaran ek olanaklar tanımaktadır. Bu hükme göre karşılıklı 

sözleşmelerde iki taraftan biri mütemerrit  olduğu takdirde diğeri borcun ifa edilmesi 

için uygun bir mehil tayini veya uygun bir mehlin tayinini hakimden isteyebilir. Bu 

mehil süresinde borç ifa edilmemiş bulunduğu takdirde alacaklı her zaman onun 

ifasını talep etme ve gecikme nedeniyle tazminat davası açma hakkına sahiptir. Birde 

sözleşmenin ifasından ve  gecikme nedeniyle tazminat isteminden vazgeçtiğini 

derhal beyan ederek borcun ifa edilmemesinden kaynaklanan zarar ve ziyanı talep 

ederek sözleşmeden dönebilir. TBK m. 106 alacaklıya ifa ve gecikme tazminatı 

isteme dışında borcun ifasından vazgeçip, ifa etmeme sebebiyle tazminat istemek 

veya sözleşmeden dönme hakkı tanımaktır. Fakat alacaklı bu ek olanaklardan 

yaralanabilmek için ilke olarak borçluya bir mehil vermek zorundadır. Mehilin 

sonunda alacaklı, halen ifa ve gecikme tazminatı isteme hakkına sahiptir. Bu 

bakımdan mehil verilmiş olmasının bir rolü yoktur. Melih verilmesinin önemi, 

mehilin sonunda alacaklıya, ifa isteme hakkından vazgeçerek, borcun ifa edilmemesi 

sebebiyle tazminat isteme veya sözleşmeden  dönme haklarını kullanma olanağı 

sağlamasıdır. Alacaklı bu seçimi ancak derhal yapacağı bir beyanla kullanabilir. Yasa 

bazı hallerde mehil verilmesine gerek kalmadan alacaklıya borcun ifa edilmemesi 

nedeniyle tazminat isteme veya sözleşmeden dönme hakkı tanımıştır.133 

Yukarıda temerrüdün koşulları incelenirken karşılıklı sözleşmelerde 

temerrüdün koşulları açıklanmış, bu arada ne zaman mehil verilmesi gerektiği, ne 

zaman mehil verilmeden yasa tarafından tanınan hakların kullanılabileceğine 

yeterince değinilmişti. Bu nedenle tekrara düşmemek için yeniden aynı husus 

incelenmeyecektir. 
                                                 
133 Oğuzman - Öz, s.402-403, Kılıçoğlu, s.515-520,  Buz, s.106-111. 
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2.Aynen İfa ve Gecikme Tazminat 

Mehilin içinde borcun ifa edilmesi ile veya diğer bir sebeple temerrüt sona 

ermiş olmadıkça alacaklı sürenin bitmesi üzerine eskiden beri mevcut ifa ve gecikme 

tazminatı isteme hakkından başka yeni iki hakkı kullanma olanağına sahip olur. 

Böylece alacaklı sürenin sonunda üç olanağa sahiptir. Bunlar: 

-Aynen ifa ve gecikme tazminatı isteminde bulunmak. 

-Aynen ifa kabul edilmeyerek olumlu zararın tazmini isteminde bulunmak. 

-Sözleşmeden dönülerek olumsuz zararın tazmini isteminde bulunmak.134 

TBK m. 106 hükmünde seçimlik haklar yukarıdaki gibi belirtilmişse de eğer 

borçlu temerrüde düşmekten sorumlu tutulamayacağını ispat ederse, durum değişir. 

Çünkü bu takdirde, ifa yerine olumlu zararın tazmini istenemeyeceği gibi, diğer iki 

seçenekteki tazminat talepleri de söz konusu olmayacaktır. Böylece, temerrütten 

sorumlu olmayan borçluya karşı alacaklı süre sonunda yalnızca iki olanağa sahip 

olur. Bunlar aynen ifa isteminde bulunmak ve  sözleşmeden dönmek. Alacaklı halen 

ifa ve gecikme tazminatı istemek niyetinde ise herhangi bir beyanda bulunmasına 

ihtiyaç yoktur. Ancak ifa edilmeme sebebiyle tazminat istemek veya sözleşmeden 

dönmek niyetinde ise, mehlin sonunda hangi hakkını kullandığını derhal borçluya 

beyan etmek zorundadır.135 

                                                 
134 Oğuzman - Öz, s.405. 
135 Tunçomağ, s.934. 
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Türk Borçlar Kanununun 106. maddesinin sözü, alacaklının sadece ifa ve 

gecikme tazminatından vazgeçme hususunu derhal  beyan etmek zorunda olduğu 

ancak ifa yerine tazminatı mı yoksa sözleşmeden dönmeyi mi seçtiğini derhal beyan 

etmesinin gerekli bulunmadığını anlamaya uygun ise de, alacaklı ifa ve gecikme 

tazminatından vazgeçtiğini beyan ederken diğer haklarından hangisini kullandığını 

da bildirmek zorundadır. Çünkü yasanın alacaklı için hangi yolu seçtiğini derhal 

bildirmesini koşul haline getirmesinin nedeni, borçlu aleyhine spekülasyon 

yapılmasını önlemektir. Eğer alacaklı dilediği zaman dilediği yolu seçmek imkanına 

sahip olursa kendisini riske sokmadan spekülasyon yapmak imkanına sahip olurdu. 

Örneğin edimin değeri yükselecek diye bekleyip tazminat talep etmeyi düşünürken 

edimin değeri düşerse sözleşmeden dönmek isteyebilecektir. Böylece borçlu da 

belirsiz bir durum içinde kalacaktır. Aynı belirsizliğin mehil süresince de mevcut 

olduğu söylenemez. Çünkü borçlu bu süre içinde borcu ifa etmek suretiyle borçtan 

kurtulmak imkanına sahiptir. Buna karşılık alacaklı mehil geçtikten sonra ifadan 

vazgeçip sözleşmeden döndüğünü veya ifa yerine tazminat istediğini beyan edebilir. 

Alacaklı ifadan vazgeçmiş olmakla beraber seçim imkanının devamı kararsızlık 

oluşturur. Halbuki mehilin sonunda alacaklı hangi yolu seçtiğini beyan ederse, borçlu 

için kararsızlık söz konusu olmayacağı gibi alacaklının spekülasyon yapma imkanı 

da bulunmayacaktır. Çünkü alacaklı bir kere bir yolu seçince artık bundan sonra 

edimin değerinin artması veya azalması sonucu değiştirmeyecektir. Dolayısıyla  

alacaklı, seçtiği yoldan dönemeyeceğini göz önünde tutarak, mehilin sonunda 

yararına  uygun yolu seçmeye dikkat etmelidir. Alacaklı kendisi için ifayı elde etmek 

halen önem taşıyorsa ifa ve gecikme tazminatı talep etme yolunu seçmelidir. Bunun 

için beyanda bulunmasına ihtiyaç yoktur. Çünkü ifa yerine tazminat istediğini veya 
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sözleşmeden döndüğünü beyan etmemişse, ifa ve gecikme tazminatı isteme hakkı 

devam eder.136 

Eğer ifayı elde etmek artık kendisi için önem taşımıyorsa diğer iki yoldan 

birini seçmelidir. Bu bakımdan da olumlu zararı olumsuz zararından faza ise, ifa 

yerine tazminatı istemeli, olumsuz zararı olumlu zararından fazla ise sözleşmeden 

dönmeyi tercih etmelidir. Eğer verdiğini geri almak alacaklı için tazminat tutarından 

önemli ise olumlu zarar olumsuz zarardan fazla olsa bile yine sözleşmeden dönmeyi 

tercih etmelidir.137 Alacaklının hangi yolu seçtiğini beyan etmesi yenilik doğrucu bir 

işlemdir. Beyan en geç mehilin sonunda derhal yapılmalıdır. Derhal sözünden 

anlaşılması gereken beyanın duruma göre zaman geçirmeksizin yapılmasıdır. Ancak 

beyan önceden daha mehil verilirken de yapılabilir. Örneğin ‘eğer 15 gün içinde 

borcu yerine getirmezseniz sözleşmeden dönüyorum’ şeklindeki beyan bir taraftan 

mehil tayini teşkil eder, diğer taraftan da, mehil içinde borç  ifa edilmezse, sürenin 

sonunda sözleşmeden dönme beyanı olarak kabul edilebilir.138 

Alacaklı ifayı tercih ettiği için veya diğer hakları kullandığını zamanında 

beyan etmeyi ihmal etiği için sadece ifa ve gecikme tazminatını talep ile yetinmek 

zorunda ise borçluya yeniden mehil verip sürenin sonunda diğer hakları kullanma 

olanağına tekrar kavuşabilir. Alacaklının ifayı tercih etmesi, hatta ifayı dava etmiş 

olması bu seçeneğe etki yapamaz, ancak borçlu da yeni mehilin sonuna kadar borcu 

ifa ederek borçtan kurtulmak olanağını kazanır.139 

                                                 
136 Oğuzman - Öz, s.405-406. 
137 Öz, Eser, s.179. 
138 Oğuzman - Öz, s.407. 
139 Oğuzman - Öz, s.408, Öz, Eser, s.178. 
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Alacaklı ifa yerine tazminatı istemiş fakat borçlu kusuru olmadığını ispat 

ederek tazminat borcu doğmadığını ortaya koymuşsa, alacaklı doğmayan bir hakkı 

seçmiş duruma düşer. Bu durumda alacaklı hiçbir hakkını henüz kullanmamış gibi 

halen aynen ifayı isteme durumunda sayılmalı eğer sözleşmeden dönmek isterse 

yeniden ek süre vererek bu sürenin sonunda sözleşmeden dönebilmelidir.140 

Sözleşmede gecikme süresi boyunca işleyecek yüksek cezai şart 

kararlaştırılmışsa borçlunun temerrüdü üzerine, ceza tutarı iyice artsın diye 

alacaklının seçimlik hakkını kullanmadan beklemesi, iyi niyet kurallarına 

aykırıdır.141 

3.Aynen İfadan Vazgeçerek Olumlu Zararın Tazmini 

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdü durumunda 

alacaklı tarafından borçluya verilen uygun mehil içerisinde borçlu edimini yerine 

getirmezse alacaklı derhal bir beyanda bulunarak aynen ifadan vazgeçip olumlu 

zararın tazminini talep edebilir. Tazmin yükümlülüğü borçlunun borcu ifa etmemede 

kurulu olmasına bağlıdır. Ancak alacaklı borçlunun kusurunu ispatla yükümlü 

değildir. Borçlu sorumlu olmaktan kurtulmak için kusuru bulunmadığını ispat etmek 

zorundadır. Aynen ifadan vazgeçip tazminat istenildiği ana kadar devam eden 

temerrüt süresi için varsa gecikme zararının tazmini de istenebilecektir. Çünkü 

bildirim anına kadar doğmuş temerrüt sonuçları bundan sonra da saklıdır.142 

                                                 
140 Öz, s.181. 
141 Karahasan, Mülkiyet, s.1208 
142 Kılıçoğlu, s.552, Buz, s.109. 
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Alacaklı sözleşmeden dönmeyerek, gecikmiş ifayı da kabul etmez ise bu 

durumda olumlu zararının karşılanmasını talep edebilir. Bu durumda alacaklı 

sözleşmeden dönmediğinden taraflar edimini yerine getirecektir. Alıcı semeni 

ödeyecek, ancak satıcının malı teslim yükümlülüğünün yerini olumlu zarar karşılığı 

tazminat yükümlülüğü alacaktır. Borçlu borcunu sözleşmeye uygun olarak ifa etmiş 

olsa idi, alacaklının uğramayacağı tüm zararlar olumlu zarar kalemlerini oluşturur.143 

Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 14.10.2005 tarihli, 2005/5335 esas ve 2005/5448 

karar sayılı kararında şu şekilde içtihat edilmiştir: “Borçlar Kanunu'nun 106/II. 

maddesi uyarınca ifa yerine olumlu zararın istenmesi durumunda da yanlar 

arasındaki sözleşme yürürlükte kalır; ancak vazgeçilen asıl borcun yerini olumlu 

zararın tazmini alır. Kusuru ile temerrüde düşen borçlu, Borçlar Kanunu'nun 96. 

maddesi ve izleyen maddeleri çerçevesinde alacaklının olumlu zararını tazminle 

sorumlu tutulur. Borçlunun, tazmin sorumluluğundan kurtulabilmesi için borçlu 

temerrüdüne düşmesinde kusursuzluğunu kanıtlaması gerekir. Alacaklının 

isteyebileceği olumlu zararr tazminatının konusu, ‘ifadaki çıkarıdır’ yani sözleşmede 

yüklenilen edimin tümüyle yerine getirilmesi durumunda alacaklının elde edecek 

olduğu çıkardır. Olumlu zararın tutarının belirlenmesinde, yüklenilen edimin yerine 

getirilmesi gereken tarih esas tutulur. Başka bir anlatımla, zarar, borçlunun temerrüde 

düşmüş olduğu güne göre hesaplanır.......Aynen ifadan vazgeçip olumlu zararın 

tazmini istendiğinde, ayrıca gecikme-kira tazminatı istenip istenemeyeceği öğretide 

tartışmalıdır. Borçlar Kanununun 106/11. maddesinde düzenlenen ‘... akdin 

icrasından ve teehhürü sebebiyle zarar ve ziyan talebinden vazgeçtiğini beyan ederek 

borcun ifa edilmemesinden mütevellit zarar ve ziyanı talep...’ etmeye ilişkin hakkın 

                                                 
143 Olumlu zarar kalemleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Havutçu, s.101 vd. 
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kullanılması demek, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, arsa sahibi davacılarına 

düşen bağımsız bölümlere ait arsa paylarının davalı yükleniciye temliki karşılığında 

o bağımsız bölümlerin teslimi gereken tarihteki bitmiş haldeki rayiç bedellerinin 

olumlu zarar olarak istenmesi demektir. Arsa sahibine ya da sahiplerine teslimi 

gereken bağımsız bölümler ve ortak yerler için eksik ve ayıplı işler bedeli, kira 

tazminatı, cezai şart ve taşınmazın yahut paylarının tescili istenemez.” 

4.Sözleşmeden Dönme ve Olumsuz Zararın Tazmini 

Alacaklı ifadan vazgeçip sözleşmeden döndüğünü beyan ederse, borç ilişkisi 

geriye etkili olarak ortadan kalkmış olur. Böylece her iki tarafın borcu da sona erer. 

Dolayısıyla artık borçlu için borcun ifası ve alacaklı için ifayı kabul zorunluluğu söz 

konusu olmadığı gibi alacaklı da kendi karşı borcundan kurtulur.144 

Sözleşmeden dönme, yenilik doğuran bir hak olması nedeniyle, bir defa 

kullanıldıktan sonra geri alınamaz; dönme hakkı sahibi, bu hakkını kullandıktan 

sonra beyanı ile bağlıdır; ancak beyanında bir iptal sebebi bulunursa alacaklı bu 

beyanla bağlı olmayabilir. Ancak son zamanlarda doktrinde, borçlunun (yenilik 

doğuran hakkın muhatabının) korunmasına gerek olmayan hâllerde, daha önceden 

kullanılmış olan yenilik doğuran hakkın geri alınabileceği ve seçimlik hakkını 

kullanmış alacaklıya, bir değiştirme hakkının tanınabileceği kabul edilmektedir. 

Özellikle sözleşmeden dönme hakkı bakımından, dönme yoluyla sözleşmenin sona 

ermesi yerine, ifa ile sona ermesinde borçlunun da menfaatinin olabileceği; bu  

durumlarda, borçlunun, sözleşmeden dönme hakkının geri alınamaması kuralıyla 

                                                 
144 Oğuzman - Öz, s.411. 
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korunmasına ihtiyaç bulunmadığı belirtilmekte ve alacaklıya bir değiştirme hakkı 

tanınmaktadır. Sözleşmeden dönen alacaklıya tanınan değiştirme hakkı, iade konusu 

edimin borçlunun kusuru olmadan ortadan kalkması ve böylece borçlunun iade 

sorumluluğundan kurtulması hâllerinde pratik bir faydaya sahiptir. Çünkü bu tarz bir 

durumda, sözleşmeden dönen alacaklı, borçludan herhangi bir şey geri alamayacak, 

fakat kendisi borçlu tarafından verilen edimleri iade etmekle sorumlu olacaktır. Yine 

alacaklının ifa yerine olumlu zararın tazminini talep ettiği, ancak borçlunun 

kusursuzluğunu ispat ettiği durumlarda da, alacaklıya bir değiştirme hakkının 

tanınması gerektiği ileri sürülmektedir. Böylece değiştirme hakkı, alacaklıyı yenilik 

doğuran hakkını kullandıktan sonra karşılaşabileceği bazı olaylara karşı 

korumaktadır. Bununla birlikte, alacaklıya tanınan değiştirme hakkının 

kullanılmasına bir takım sınırlamalar da getirilmiştir: Şöyle ki değiştirme hakkı, 

borçlunun, yenilik doğuran hakkın kullanılmasıyla ortaya çıkan hukukî durumun 

kesin olduğuna güvendiği ana kadar kullanılabilir; borçlunun, meydana gelen hukukî 

durumun varlığına güvenerek bazı tasarruflarda bulunmasından sonra artık 

alacaklının kullanabileceği bir değiştirme hakkı bulunmamaktadır. Yine değiştirme 

hakkı, sadece ifa yerine olumlu zarar ya da sözleşmeden dönme ve olumsuz zarar 

seçenekleri arasında bir defaya mahsus olmak üzere kullanılabilir; alacaklı, olumlu 

zararının veya sözleşmeden dönüp olumsuz zararının giderilmesini talep etmişse, 

yeniden aynen ifayı talep edebilmesini sağlayacak bir değiştirme hakkına sahip 

değildir. Zira borçlu, sözleşmeye aykırı davranmış olsa da, borçlandığı edimi hâlâ 

yerine getirmekle yükümlü olup olmadığını bilebilecek durumda olmalıdır; aksine bir 

çözüm, borçlunun menfaatlerinin ağır bir şekilde ihlali anlamına gelir. Bundan başka 

alacaklıya tanınan değiştirme hakkı, spekülatif kullanımlara engel olmak amacıyla 
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TMK m. 2’deki dürüstlük kuralı ışığında uygulanmalıdır. Buna göre alacaklı, 

sözleşmeden dönüp olumsuz zararının tazmin edilmesini istemişse, ara zamanda 

sözleşme konusu edimin değerinde meydana gelen artışlardan istifa etmek amacıyla 

olumlu zararının giderilmesini veya olumlu zararını talep etmişse, edimin 

değerindeki düşüşlerden ötürü sözleşmeden dönüp olumsuz zararının karşılanmasını 

isteyemez. Yani alacaklı, yenilik doğuran hakkını tükettiği anda hangisinin kendisi 

için daha uygun olduğunu tahmin edemediği durumlarla sınırlı olarak değiştirme 

hakkını kullanma imkânına sahiptir. Değiştirme hakkına ilişkin bu sınırlamalar, 

borçlunun, alacaklının kullandığı seçimlik hakkı geri almasına rıza gösterdiği 

durumlarda, hiç şüphe yok ki, uygulama alanı bulmaz. Çünkü yenilik doğuran hakkın 

kullanılmasıyla meydana gelen hukukî sonuçları ortadan kaldırmaya yönelik yeni 

sözleşmelerin yapılması mümkündür.145 

Zarar gören taraf, olumsuz zarar istemini ileri sürmekle, amaçlamış olduğu 

borç ilişkisinin hüküm ifade edeceği veya etmeye devam edeceği yönünde karşı 

tarafın kendisinde oluşturduğu güvenin boşa çıkarılmasından kaynaklanan malvarlığı 

kayıplarının giderilmesini arzu etmiş olmaktadır. Böylece olumsuz zarar tazminatı 

içeriği itibarıyla, zarar görende oluşan bu güven hiç uyandırılmasaydı, onun içinde 

bulunacağı farazî durumun tesis edilmesini hedeflemektedir. Somut bir olayda 

gerçekleşen olumsuz zarar miktarının belirlenmesi, uyandırılan güven olgusuyla 

uygun nedensellik bağı içinde bulunan malvarlığı kayıplarının tespitine bağlıdır. 

Güvenin ihlal edilmesi yüzünden meydana geldiği ispat edilen her zarar, olumsuz 

yararın içeriğine dâhildir. Amaçlanan sözleşmenin hüküm ifade edeceği yönünde 

                                                 
145 Serozan, Sözleşmeden Dönme, s. 500-502. 
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uyandırılan güvenle bağlantısı bulunmadığı anlaşılan malvarlığı azalmaları ise, 

olumsuz zararın kapsamında yer almaz. Çünkü bu  kayıpların karşılanması, olumsuz 

zararı tazmin yükümlülüğünün var oluş sebebine aykırıdır. Bu nedenle olumsuz 

zararın miktarını hesaplarken, tazminat yükümlüsünü, yol açmadığı zararlardan da 

sorumlu tutacak bir eğilimden kaçınmak gerekmektedir. Aksi hâlde olumsuz zarar, 

sorumluluk hukukumuza hâkim olan “zararı giderme” amacının çok ötesine giden 

ucu açık bir sorumluluk rejimine dönüşmüş olur.146 

Olumsuz zararı oluşturduğu kabul edilen malvarlığı kayıplarının hepsini en 

baştan tek tek saymak mümkün değildir. Bununla birlikte, uygulamadaki sorunların 

çözülmesinde kolaylık sağlamak adına, olumsuz zararı tazmin yükümlülüğü 

kapsamında sık sık karşılaşılan malvarlığı kayıplarının belirtilmesinde fayda 

bulunmaktadır. Bu sayede, uyandırılan güvenin ihlal edilmesi ile uygun nedensellik 

bağı içinde bulunan malvarlığı kayıpları hakkında genel bir portre çizilmiş olur.147 

Konunun sistematik olarak takdim edilebilmesi için, olumsuz zararı oluşturan fiilî 

zarar ve kâr mahrumiyeti kalemlerini ayrı ayrı ele almak, daha isabetli olacaktır: 

Fiilî Zararlar: 

Fiilî zarardan anlaşılması gereken, sözleşmenin hüküm ifade ettiği yönünde 

uyandırılan güvenin sonucunda meydana gelen ve malvarlığının aktiflerini azaltan 

yahut pasiflerini çoğaltan azalmalardır.148 

                                                 
146 Ergüne, s.292. 
147 Ergüne, s.293. 
148 Ergüne, s.293. 
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-Sözleşme kurma masrafları: Amaçlanan sözleşmeyi kurmaya yönelik olarak 

doğrudan doğruya yapılan masraflar, olumsuz zararın içeriğinde yer alan en tipik 

zarar kalemidir. Öyle ki, olumsuz zarar denilince ilk akla gelen, hükümsüz sözleşme 

için yapılan harcamalardır. Bu bağlamda, telefon ve seyahat masrafları, noter 

harçları, vergiler, sözleşmenin kurulmasına aracılık eden komisyoncuya, fikir 

danışılan hukuk danışmanına ödenen ücretler, burada örnek olarak sayılabilir.149 

-Sözleşmenin ifası için yapılan masraflar ve uğranılan diğer zararlar: 

Sözleşmenin hüküm ifade edeceğine güvenen taraf, amaçlanan sözleşmedeki ifa 

zamanını ve yerini dikkate alarak, kendi edimini yerine getirmek üzere bazı 

harcamalar ve tasarruf işlemleri yapmış olabilir. Taraflar arasındaki borç ilişkisinin 

hükümsüzlüğü yüzünden amacına ulaşamayan bu masraflar, olumsuz menfaatin fiilî 

zarar kısmında yer alır. Örneğin nakliye, devir, tescil masrafları, malın sigortası için 

ödenen primler, gümrük masrafları, sözleşme konusu malı başka yerden temin etmek 

için üstlenilen yükümlülükler, yapılan harcamalar veya sözleşmenin ifası için 

bankadan alınan kredinin faizleri yahut eser sözleşmesinde kullanılan malzemelerin 

değeri, araziyi düzeltme ve şantiye kurma masrafları, mimarî proje çizdirme, burada 

sayılabilecek başlıca zarar kalemleridir.150 

-Yerine getirilen edim ve ondan elde edilecek faydalar: Amaçlanan sözleşme 

uyarınca zarar görenin ifa etmiş olduğu edim, olumsuz zararın kapsamında yer alan 

bir diğer fiilî zarar türüdür. Zira zarar gören, sözleşmenin hüküm ifade ettiğine veya 

etmeye devam edeceğine dair duyduğu güvenden ötürü kendisine düşen edim 

                                                 
149 Ergüne, s.294-296. 
150 Ergüne, s.296-298. 
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yükümü yerine getirmiş bulunmaktadır. Karşı taraf, sözleşmenin geçerliliği hakkında 

güven uyandırmış olmasaydı, zarar gören kendi edimini ifa etmekten kaçınacak ve 

böylece malvarlığını eski hâliyle korumuş olacaktı. Dolayısıyla amaçlanan 

sözleşmenin hükümsüz olması, zarar görenin yerine getirmiş olduğu edimin 

değerinin, onun malvarlığında bir azalma olarak ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu 

hâliyle, yerine getirilmiş edimin iadesi, olumsuz zararın bir kısmını oluşturan fiilî 

zarar kalemidir.151 

-Hükümsüz sözleşmenin tasfiyesi nedeniyle uğranılan zararlar: Sözleşmenin 

hüküm ifade edeceğine güvenen tarafın, hükümsüz sözleşmenin tasfiyesi nedeniyle 

uğradığı kayıplar da, olumsuz menfaatin fiilî zarar kısmında yer almaktadır. Zarar 

görenin, daha önce yerine getirdiği edimini geri almak veya diğer tarafa edimini iade 

etmek için yaptığı masraflar ve bu esnada karşılaştığı diğer zararlar buraya 

girmektedir. Örnek olarak, ifa edilmiş edimin geri alınması veya iade edilmesi için 

yeni taşıma sözleşmesinin yapılması, taşıma sırasında eşyanın zarar görmesi vs.152 

-Usuli işlemlere ilişkin masraflar: Amaçlanan sözleşmenin neden olduğu usuli 

işlemlerden doğan zorunlu masraflar da, olumsuz zararın kapsamında yer almaktadır. 

Hükümsüz sözleşmeye dayanılarak açılan ancak yararsız kalan ifa davası 

masraflarının yanı sıra, temerrüt ihtarı çekme, ek süre verme, sözleşmeden dönme, 

sözleşmeyi iptal etme dolayısıyla yapılan harcamalar ile yargılama giderleri ve 

avukatlık ücreti, burada sayılabilecek zarar kalemleridir. Hiç şüphe yok ki, bu zarar 

kalemlerinden, yargılama giderleri başlığı altında HUMK’nın m. 413 vd. uyarınca 

                                                 
151 Ergüne, s.298-301. 
152 Ergüne, s.301. 
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tazmin edilenler, karşılandıkları ölçüde ayrıca olumsuz zarardan sorumluluğun 

kapsamında yer almaz.153 

-Üçüncü şahıslara ödenen tazminat ve cezaî şartlar: Sözleşmenin hüküm ifade 

edeceğine güvenen taraf, bu sözleşmeyi göz önünde bulundurarak üçüncü kişiler ile 

başka sözleşmeler yapmış olabilir. Amaçlanan sözleşmenin hükümsüzlüğü, onun 

üçüncü kişilerde yaptığı sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine 

getirememesine sebebiyet verebilir. İşte sözleşmenin hüküm ifade edeceğine güvenen 

taraf, üçüncü kişilere karşı üstlenmiş olduğu yükümlülüklerini yerine getiremediği 

için tazminat veya cezaî şart ödeme borcu altına girmişse, kısacası sorumluluk 

menfaati ortaya çıkmışsa, olumsuz zarardan sorumluluk çerçevesinde bunun da 

karşılanmasını zarar verenden talep edebilir.154 Zira zarar veren, sözleşmenin 

geçerliliği yönünde bir güven uyandırmış olmasaydı, zarar gören sorumluluk altına 

girdiği diğer sözleşmeleri üçüncü şahıslarla yapmayacaktı. Bir başka ifadeyle, 

amaçlanan sözleşme görüşmeleri hiç yaşanmasaydı, üçüncü şahıslarla olan 

sözleşmeler de yapılmayacak ve böylece tazminat ya da cezaî şart yükümlülüklerden 

(sorumluluk menfaatinden) bahsedilmeyecekti. Üçüncü şahıslara karşı borç altına 

girilen tazminat ya da cezaî şartlardan başka, bununla bağlantılı olarak zarar gören ile 

üçüncü şahıs arasındaki usuli işlemlerden doğan masraflar da (örneğin tazminat 

davasının yargılama giderleri), olumsuz zarardan sorumluluğun kapsamında yer alır. 

Yani sözleşmenin hüküm ifade edeceğine güvenen zarar gören, bunu dikkate alarak 

yaptığı diğer sözleşmelerden doğan borcunu yerine getiremediği için üçüncü 

                                                 
153 Ergüne, s.301-303. 
154 Kocayusufpaşaoğlu - Hatemi - Serozan - Arpacı,  s. 360 
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şahıslarca kendisine karşı yürütülen usuli işlemlerden doğan masrafların 

karşılanmasını, zarar verenden isteyebilir.155 

Yoksun Kalınan Kâr: 

Sözleşmenin hüküm ifade edeceği yönünde uyandırılan güveni boşa çıkarılan 

tarafın malvarlığında oluşacak artışların meydana gelmemesi, onun zarar verici olay 

sonucunda yoksun kaldığı kârı ifade eder. Olumsuz zarardan sorumluluğun 

kapsamının belirlenmesinde en çok düşülen yanılgılardan birisi, kâr mahrumiyetinin 

bu zarar türüyle birlikte istenemeyeceğidir. Türk Borçlar Kanununda bazı istisnai 

düzenlemeler bir kenara bırakılırsa, olumsuz zarar da, tıpkı diğer zarar türlerinde 

olduğu gibi malvarlığında meydana gelen fiilî zarar ve yoksun kalınan kârdan 

oluşmaktadır. Bu noktada onun diğerlerinden ve bu bağlamda olumlu zarardan 

ayrılan herhangi bir yönü bulunmamaktadır. Bununla birlikte olumsuz zararı tazmin 

yükümlülüğünün içeriğinde yer alan yoksun kalınan kârın hesaplanmasının, olumlu 

zarardan oldukça farklı olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Çünkü her iki zarar 

türünün de kapsamında kâr mahrumiyeti bulunsa da, bunların tespitinde birbirinden 

değişik olgular dikkate alınmaktadır. Olumlu zarar, bağlanılan sözleşmenin borçlu 

tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, alacaklının o borç ilişkisinden elde edeceği 

(elde etmeyi planladığı) ifa yararının tazminine yöneliktir. Yani sözleşme gereği gibi 

yerine getirilseydi alacaklının malvarlığının içinde bulunacağı farazî durum, olumlu 

zararın hesabında etkili olmaktadır. Hâlbuki olumsuz zararda, güven uyandıran 

sözleşme görüşmeleri hiç yapılmasaydı zarar görenin içinde bulunacağı farazî 

durumun sağlanması hedeflenmektedir. Sözleşme görüşmelerine hiç girişmeseydi 
                                                 
155 Ergüne, s.303-304. 
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içinde bulunacağı durumun tesis edilmesini olumsuz zarar yoluyla talep eden 

alacaklının, aynı zamanda o sözleşmeden elde edeceği kârın karşılanmasını talep 

etmesi, hukuken mümkün değildir. Örneğin sözleşme konusu mal teslim edilseydi, 

alıcının onu başkasına satarak elde edebileceği kazançtan yoksunluk veya sözleşme 

konusu malın daha elverişsiz koşullarla başka birisine satılmasından doğan zarar ifa 

menfaatine karşılık geldiğinden, olumsuz zararın kapsamında yer almaz. Bu tarzdaki 

kâr kayıplarının tazmini ancak olumlu zarar çerçevesinde düşünülebilir; zira 

güvenilen sözleşmeden elde edilecek ifa menfaatinin giderilmesi, o sözleşmenin 

geçerliymiş gibi ele alınmasına sebebiyet verir. Olumsuz zararı tazmin yükümlülüğü 

çerçevesinde ancak, hüküm ifade edeceğine güvenilen sözleşme yüzünden aynı 

şartlarla ya da daha elverişli koşullarla başka bir sözleşme yapma fırsatının 

kaçırılmasından kaynaklanan kâr mahrumiyeti talep edilebilir.156 

5.Sürekli Borç İlişkilerinde Sözleşmenin Feshi  

Sürekli borç ilişkilerinde geçmişe etkili olan sözleşmeden dönmenin değil 

ileriye etkili olan sözleşmenin feshinin söz konusu olur. Buna göre, fesih anına 

kadarki döneme ilişkin borçların varlığına dokunulmayacak, buradan sonrası için 

borç ilişkisi ortadan kalkacaktır. Karşılıklı iade talepleri de ancak, fesih sonrası 

dönmeme ait bir edim yerine getirilirmişse söz konusu olacaktır.  Kusuruyla 

temerrüde düşen borçludan fesih üzerine alacaklı olumlu zararının tazminini 

isteyecektir bu olumlu zarar sürekli borç ilişkisinin zamanından önce sona ermesi 

üzerine alacaklının uğradığı çıkar kaybıdır. Örnek olarak  kiracının temerrüdü 

                                                 
156 Tekinay -  Akman - Burcuoğlu -  Altop, s. 856-857, Karahasan, Borçlar, s. 89, Öz, İnşaat, s.37, 

Yavuz, s. 80, Ergüne, s.304-306. 
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üzerine alacaklının uğradığı çıkar kaybıdır. Örnek olarak kiracının temerrüdü üzerine 

vaktinden altı ay önce kira sözleşmesini fesihle sona erdiren kiraya veren, bu altı 

aylık süreyi kiracı bulmadan geçirmişse veya daha düşük bedel üzerinden kiralamak 

zorunda kalmışsa aradaki farkı kusurlu kiracıdan isteyebilir. Belirtelim ki sürekli 

borç ilişkisinin sora ermesinde çok kere ifanın gerçekleştiği süre için karşı edimi o 

oranda elde etmiş veya edecek olan fesih hakkı sahibinin ayrıca tazmine konu zarar 

tutarı, ani edimli sözleşmelerden büyük ihtimalle daha az olur. 157 

Eğer sürekli borç ilişkisinin ifasına henüz hiç başlamadan borçlu temerrüde 

düşmüşse, artık yorumla fesih sonucunun benimsenmesine gerek olmadığı bu 

aşamada alacaklının sözleşmeden geçmişe etkili dönerek olumsuz zararının tazminini 

isteyeceği kabul edilmelidir.158 

Sürekli borç ilişkilerinde borçlunun temerrüdü üzerine ileriye etkili feshin 

sonuçlarına uygulanması kabul edilmektedir ve ileriye etkili  feshin sonuçlarını 

doğması için de, sözleşmeden dönme hakkının doğması için aranan koşullar 

gerçekleşmiş olmalıdır. Borçlunun temerrüde düşmüş olması mehil vermeyi gereksiz 

kılan bir durum bulunmadıkça alacaklının TBK m. 106 uyarınca ifa için mehil 

vermesi ve süre sonundan derhal bildirimde bulunması gereklidir.159 

                                                 
157 Oğuzman - Öz, s.418-419, Seliçi, s.210. 
158 Oğuzman - Öz, s.419, Seliçi, s.223. 
159 Oğuzman - Öz, s.419-420. 
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II. TİCARİ SATIMLARDA SATICININ TEMERRÜDÜNÜN 

SONUÇLARI 

A. Genel Olarak Ticari Satımlarda Satıcının Temerrüdü 

Ticari satım, Borçlar Kanununda da Ticaret Kanununda da tanımlanmamıştır, 

ticari satım; satım konusunu tekrar satma ve kar etmeyi meslek edinen kişiyle 

(alıcıyla) yapılan satımdır. Alıcının tacir sıfatını taşıması ve işletmesinin ticaret 

siciline kayıtlı bulunması şart değildir. Ancak bu yapılan satımın ticari sayılmasına 

karine teşkil eder.160 

B. Vade Öngörülmeyen Satımlarda 

Satıcının satılana teslim borcu için belirli bir vade kararlaştırılmayan ticari 

satımlarda, temerrüdün sonuçları hakkında TBK’nın 106 ila 108. maddelerinde 

öngörülen genel hükümler uygulanır. Buna göre alıcı BK TBK’nın 106. maddesi 

gereğince, aynen ifa ve gecikme tazminatı talep edebileceği gibi aynen ifadan 

vazgeçip olumlu zararının tazminini veya sözleşmeden dönüp olumsuz zararının 

tazminini isteyebilir; alıcının bu üç seçimlik olanaklarından son ikisini 

kullanabilmesi için, satıcıya uygun bir mehil vermesi ve mehilin sonunda derhal 

seçim beyanında bulunması gerekir.161 
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C. Vadeli Satımlarda 

Yasa koyucu, TBK’nın 187. maddesinde vadeli ticari satımlarda satıcının 

temerrüdünün sonuçlarını iki hususta genel hükümlerden farklı bir biçimde 

düzenlemiş ve iki karine öngörmüştür. 

1. Kesin Vadeli Sözleşme Karinesi 

Yukarıda bahsedildiği üzere Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerinde 

borçlunun temerrüdü halinde, alıcının aynen ifadan vazgeçip olumlu zararının 

tazminini isteme ve sözleşmeden dönme imkanlarının birini kullabilmesi için, uygun 

bir mehil vermesi gerekir. Ancak TBK m. 107’ de öngörülen durumlarda, özelikle 3. 

bentte söz konusu olan kesin vadeli sözleşmelerde ise, mehil verilmesine gerek 

yoktur.162 TBK m. 107/b-3’de sözü edilen kesin vadeli işlemlerde karalaştırılan vade, 

taraf iradelerine göre borçlunun borcunu ifa edebileceği yegane zaman dilimidir. 

Başka bir deyişle kararlaştırılan vadenin geçmesinden sonra, borçlunun, alacaklının 

iradesine rağmen ifada bunamayacağı hususunda tarafların anlaşmaları vardır. Bu tür 

işlemlerde tarafların iradelerinden alacaklının kararlaştırılan  vadeden sonraki ifayı 

başlangıçtan itibaren istemediği  sonucu çıkmaktadır. TBK’nın 187. maddesi aynen 

“Ticari muamelelerde teslim için bir zaman tayin edilmiş olupta bayi temerrüt ederse 

müşterinin teslim talebinden vazgeçerek ademi ifa sebebi ile zarar ve ziyan 

isteyeceğini kabule cevaz vardır. Müşteri teslimini istemek niyetinde ise muayyen 

müddetin inkızasında bayii bundan haberdar etmesi lazımdır.” hükmünü getirmiştir. 

Buna göre teslim için kesin vade öngörülen ticari satımlarda TBK m.  107/b-3’teki 

                                                 
162 Kılıçoğlu, s.519-520. 
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düzenlemeden farklı olarak ticari satımlarda kesin vadenin söz konusu olduğu 

durumlarda satıcı temerrüde düşerse alıcının teslim talebinden vazgeçtiği ve tazminat 

talep edebileceğine ilişkin karine öngörülmüştür. Ancak bu husus mutlak olmayıp 

alıcı teslimi talep edebilir.163 

2. Alıcının Olumlu Zararının Tazminini Talep Ettiği Karinesi 

Belirli vadeli ticari satımlarda satıcı kararlaştırılan vadede teslim borcunu 

yerine getirmezse alıcının aynen ifadan vazgeçip olumlu zararının tazminini istediği 

kabul olunur. TBK m. 187/1 böylece TBK m. 106/I2’deki düzenlemeden farklı 

olarak, alıcının susması olgusuna onun teslimden vazgeçip olumlu zararın tazminini 

istediği karinesini düzenlemiştir. Alıcı, vadeninin geçmesine rağmen satılanın 

teslimini istiyorsa bunu hemen satıcıya bildirmek zorundadır. Buna göre alıcı 

vadenin sona erdiği veya onu takip eden günde bu bildirimi yapmalıdır; borsa 

işlemlerinde olduğu gibi zamanın çok önemli olduğu işlerde teleks, telefaks veya 

telgrafla aynı günde bildirimin yapılması gerektiği ifade olunmaktadır. İstisnai veya 

özel durumların gecikmeyi haklı kıldığı hallerde daha sonra normal haberleşme 

araçlarıyla bildirimde bulunulabilir.164 

TBK m. 187/2 anlamında bildirme açık veya örtülü varması gereken bir irade 

beyanıyla kullanılan bir yenilik doğuran hak niteliğini taşır. Bildirimin yapılmaması 

sonucu ortadan kalkan alıcının teslim veya aynen ifa talebi tarafların anlaşmaları 

halinde yeniden kurulabilir. TBK m. 187’de satıcının temerrüdü üzerine alıcının 

                                                 
163 Aral, s.93-94. 
164 Aral, s.94. 
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sözleşmeden dönme hakkı açıkça ifade edilmemiştir. TBK m. 187’nin anlam ve 

amacı alıcıya uygun bir mehil vermeden TBK m. 106/2 gereğince sözleşmeden 

dönme hakkının tanınmasını gerektirmektedir.  Çünkü TBK m. 187’nin amacı genel 

hükümlere nazaran daha iyi bir durum sağlamaktır. Oysa dönme hakkından yoksun 

bir alıcı, genel hükümlerin tanığı durumdan daha kötü koşullara itilmiş olur. Diğer 

taraftan olumsuz zararın olumlu zarardan daha fazla olduğu hallerde alıcı, dönme 

sayesinde yararlarını diğer iki imkandan daha iyi bir şekilde koruyabilir. Özelikle 

satılanın fiyatının düşmesi ve alıcının ifa etmeden doğan bir zararının bulunmaması 

ihtimalinde alıcıyı dönme hakkından yoksun bırakmak için haklı bir neden 

bulunmamaktadır. Alıcı, dönme hakkını kullandığını kararlaştırılan vadenin sonunda 

satıcıya hemen bildirmek zorunda değildir. Çünkü bu durumda spekülasyon tehlikesi 

bulunmadığı için alıcının hemen karar vermesi istenemez. Bu itibarla alıcı uygun bir 

düşünme süresi içinden dönme hakkını kullanabilir.165 

D. Ticari Satımlarda Zararın Hesabı 

1.İkame Alım Halinde Zararın Hesaplanması 

TBK m. 188/I’e göre borcunu ifa etmeyen satıcı alıcının bu yüzden uğradığı 

zararı tazminle yükümlüdür. Bu fıkra hükmü, sorumluluk kuran bir norm değil, 

zararın hesabına ilişkin bir kural içermektedir. Bu durumda zararı ispat alıcıya ait 

olup, daha kötü koşullarla sözleşme kurduğunu, tekrar satımdan elde edeceği kardan 

                                                 
165 Aral, s.94-96 



 113

yoksun kaldığını veya kendi alıcısına tazminat ödemek zorunda kaldığını ispat 

edecektir. Burada zarardan anlaşılması gereken olumlu zarardır.166 

TBK m. 188 alıcıya, temerrüde düşen satıcının teslim etmediği satılanı başka 

yerden ikame alım suretiyle temin etmek ve ikame alım içine iyiniyetle ödediği para 

ile ifa edilen satım konusu için kararlaştırılan semen arasındaki farkı zarar olarak 

talep etmek yetkisi vermektedir. Bu fıkra hükmüne göre ikame alımın dürüstlük 

kuralına (TMK m. 2 ) uygun olarak yapılması gerekir. Bu itibarla alıcının zararı 

azaltacak şekilde elverişsiz şartlarla alım yapması gerekir. Bunun için ifanın 

imkansızlaşması belirlenen vadenin dolması (TBK m. 187) veya TBK m. 106/2 

anlamında aynen ifaden vazgeçmesi üzerine gecikmeden yeterli süre içinde ikame 

alımını yapmak zorundadır. Satılanın değeri bu alım için yapılan harcamalara göre 

belirlenir. Aynı şekilde dürüstlük kuralı ikame malın satıcının teslim etmesi gereken 

yerden ve bu mümkün değilse mümkün olduğu kadar elverişli şartlarla alınabilen 

başka bir yerden temin edilmesini gerektirir. Bu konuda alıcıdan uzun süre araştırma 

yapması beklenemez. Onun iş tecrübesine göre hareket etmesi yeterlidir. Yine ikame 

malın kural olarak borcunu ifa etmeyen satıcının edimi ile aynı tür ve kalitede olması 

gerekir. Alıcının daha iyi kalitede ikame mal alması halinde bunun fiyatından bir 

indirim yapılmalıdır. Alıcının ikame alımında dürüstlük kuralına hareket etmemesi 

halinde hakim iyi niyetli alımlarda ödenmesi gereken bedele göre tazminata 

hükmeder.167 

                                                 
166 Aral, s.97. 
167 Aral, s.98-99. 
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2. Zararın Soyut Olarak Hesaplanması 

TBK m. 188/3’e göre “satılan borsaya kayıt ve kabul edilmiş olan veya cari 

fiyatı bulunan mallardan ise alıcı yerine bir diğerine almaya muhtaç olmaksızın satın 

alınan semeni ile teslim için muayyen olan günün fiyatı arasındaki farkı zarar ve 

ziyan olmak üzere isteyebilir” bu fıkrada öngörülen zararın hesaplanma şekline 

“soyut metot” denilmesinin sebebi alıcının fiilen somut  bir ikame alımı yapmak 

zorunda olmamasıdır. Satıcı alıcının ikame alım yoluyla satılanın daha ucuza 

alınabileceğini ileri sürerek zararın soyut hesabına karşı çıkamaz. Cari fiyat belirli tür 

malın belirli bir ticari çevrede düzenli yapılan alışverişlerinde belirli zamanda 

ulaştığı belirli bir fiyattır. Buna karşılık alıcının veya satıcının şahsi durumlarına ve 

kişiliğine bağlı fiyatlar cari fiyat sayılmaz. Zararın hesabında ifa veya teslim 

zamanınındaki fiyat esas alınır.168 

E. Adi Satımlarda Zararın Hesabı 

Zararın somut ve soyut hesaplanmasını ön gören TBK m. 188/2 ve 3 

hükümlerinin adi satımlarda da uygulanıp uygulanamayacağı tartışmalıdır. TBK m. 

188/2 hükmü sözü itibariyle ticari satımlara ilişkin görülmekle beraber adi satımlarda 

da satıcının temerrüdü halinde alıcının zararının şartları gerçekleşmiş ise soyut ve 

somut metotlara göre belirlenebileceğini kabul etmek gerekir.169 

                                                 
168 Aral, s.99. 
169 Aral, s.99-100. 
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F. Satıcının Borcunu İfada Kısmi Temerrüdü 

Bir defada ifa olunması gereken teslim borcunun kısmen yerine getirilmiş 

olması durumunda alıcı, TBK m. 68 uyarınca kısmi ifayı reddedebilir ve satıcıyı 

borcun tamamı için temerrüde düşürebilir. Buna karşılık alıcı kısmi teslimi bir 

çekince ileri sürmeksizin kabul ederse TBK m.106 ve 187’deki hakları ancak ifa 

edilemeyen kısım için kullanabilir TBK m .25/b-1 de tacirler arasındaki ticari 

satımlar için öngörülen bu esas kıyasen adi satımlarda da uygulanır ancak bu esasın 

uygulanabilmesi için satılan şeyin bölünebilir olması ve teslim edilmeyen kısmın 

semenin hangi miktarının karşıladığını tespit edilebilmesi gerekir.170 

Art arda teslimli satımlarda satım konusu malın zaman içinde birbirini takip 

eden kısımlar halinde teslim edilmesi kararlaştırılmaktadır. Burada satıcı bir veya 

birkaç kısmın tesliminde gecikirse kural olarak sadece vadesinde teslim edilmeyen 

kısımlar için temerrüde düşer; alıcı TBK m. 106 ve 187’deki seçimlilik hakları ancak 

teslim edilmeyen kısımlar için kullanılabilir, bununla beraber birkaç teslimde 

temerrüt ilerideki teslimleri tehlikeye düşürüyor veyahut faydasız kılıyorsa ileride 

yapılacak teslimleri de kapsayacak şekilde sözleşmenin tamamı feshedilebilir ancak 

bunun için satıcıya uygun mehil tahin edilirken bu mehil içinde teslim yapılmazsa 

sözleşmenin tamamının feshedileceği ona bildirilmelidir. Ard arda satımların devamlı 

borç ilişkisi niteliği sebebi ile kural olarak dönme değil fesih söz konusu olur.171 

                                                 
170 Aral, s.100. 
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SONUÇ 

Bu tezde Roma hukukunda ve Türk hukukunda satıcının temerrüdünün 

sonuçları konusunda varılan sonuçlar şu şekilde ortaya konulabilir:  

Roma hukukunda temerrüde düşen borçlunun sorumluluk durumu 

ağırlaşmakta idi. Borcun konusu bir şeyin verilmesi (dare) ise, temerrüt durumuna 

düşen satıcı, o şeye gelen bütün zararlardan, hatta beklenmedik olaylardan(casus) 

bile sorumlu idi. Başka bir deyişle satıcı temerrüde düştüğü andan itibaren borcun 

konusunun kendi kusuru olmadan imkansız hale gelmesi durumunda da borçtan 

kurtulamazdı. Eski Romalı hukukçuların deyimiyle borç ifa edilmesi gerektiği 

durumundaki şekliyle devam ederdi. 

Temerrüde düşen borçlu gecikme müddeti içinde iyiniyete bağlı borç 

ilişkilerinde re’sen hakim tarafından tespit ve tayin edilecek temerrüt faizini 

ödemekle yükümlü olduğu gibi,  gerektiğinde alıcının bu gecikme yani temerrüt 

yüzünden uğradığı tüm zararları tazmine mecbur tutulurdu. Temerrüde ilişkin bu 

ilkeler günümüzde Türk hukukunda da geçerliğini korumaktadır. 

Satıcı borcun tamamını ödemeyi alıcıya teklif etmekle temerrüt durumundan 

kurtulurdu (purgatio morae), ancak alıcının ifayı reddetmesi haklı bir nedene 

dayanıyorsa (iusta causa) satıcı bu durumda borçtan kurtulamazdı. 

Türk hukukunda satıcının temerrüde düşmesi durumunda alıcının genel 

olarak aynen ifanın yanında gecikme tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu 
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genel sonuçların yanında para borçlarında alıcı temerrüt faizi talep edebilir ve 

temerrüt faiziyle karşılanamayan zararlarını munzam zarar adı altında karşılanmasını 

isteyebilir. Temerrüt faiziyle munzam zarar arasındaki en dikkat çekici fark kusur 

noktasında toplanmaktadır. Borçlunun kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın 

satıcının temerrüdü halinde alıcı temerrüt faizi talebinde bulunabilir. Ancak munzam 

zararın karşılanabilmesi için satıcının kusurlu olması gerekir. 

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde satıcının temerrüdü halinde kural 

olarak alıcı satıcıya uygun bir mehil vermek ve hangi seçimlik hakları seçtiğini 

derhal bildirmek koşuluyla bir takım yeni haklara sahip olabilir. Buna göre satıcı 

aynen ifa ile birlikte gecikme tazminatının yanında aynen ifayı kabul etmeyerek 

olumlu zararının tazminini isteyebileceği gibi, sözleşmeden dönerek olumsuz 

zararının tazminini de talep edebilir. 
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ÖZET 

Satıcının temerrüdü (mora debitoris) kurumunun temeli, borçlar hukukundaki 

birçok kurum gibi, Roma hukukuna dayanmaktadır. Roma hukukunda satıcının 

temerrüdü, alacaklının temerrüdü (mora creditoris) ile birlikte ele alınmıştı. Roma 

hukukunda her iki temerrüt türü de, kusur temeline dayandırılmış ve bir sözleşme 

ihlali olarak düzenlenmişti. Satıcının temerrüdü kurumu, Roma hukukunda kabul 

edilen biçimiyle,  kusur temeline dayandırılmış ve uygulanmıştı. 

Modern hukuk sistemlerinde kabul edilen şekliyle bu kurum, kusur şartı 

dışında, koşulları ve hukukî sonuçları itibariyle, Roma hukukunun genel bir 

tekrarından ibaret olarak varlığını sürdürmektedir. 

Bu çalışmanın birinci bölümünde, Roma Hukukunda ortaya çıkan satıcının 

temerrüdü kurumunun genel olarak koşulları irdelendikten sonra satıcının 

temerrüdünün sonuçları ayrıntılı olarak incelenecektir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde,  

Türk  hukuk sisteminde satıcının temerrüdünün varlığı için gerekli koşullara kısaca 

değinildikten sonra  ayrıntılı olarak satıcının temerrüdüne bağlanan sonuçlar 

incelenecektir.  

Bu çalışmada, satıcının temerrüdünün koşulları genel olarak,  hükümleri ise 

teferruatıyla incelenirken, Roma hukuku ve Türk hukuku ağırlıklı olarak ele 

alınacaktır. 
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SUMMARY 

The essence of the debtor’s default (mora debitoris) principle is based upon 

Roman law as many institutions in the law of obligations. In Roman law, the debtor’s 

default was discussed along with the creditor’s default (mora creditoris). In Roman 

law, both kinds of  defaults had been based upon the essence of imperfection and 

enacted as the violation of a contract. Debtor’s defaut institution as accepted in 

Roman law had been grounded and implemented on the basis of imperfection. 

In respect of provisions and legal consequences except for the the provision 

of imperfection, this institution as accepted in modern law systems survives as a 

general repetition of Roman law. 

In the first chapter of this study, the consequences of the debtor’s default will 

be analyzed after the provisions of the debtor’s default institution arising in Roman 

law are in general scrutinized. 

In the second chapter of the study, the consequences related to the debtor’s 

default will be investigated after briefly touching upon the provisions necessary for 

the presence of the debtor’s default in Turkish law system within the framework of 

present legal regulations  

In this study, Roman and Turkish laws will be mainly elaborated while the 

provisions of the debtor’s default are analysed in general and the clauses of that are 

investigated in detail  


