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1.DERS 

Merhaba arkadaşlar şimdi hiç zaman kaybetmeden bir başlıktan söz edeceğim. İktisadi ve İdari 
Bilimler bölümlerinde, siyasal bölümlerinde vs. çok fazla okutulmak üzere yazılmış Borçlar 
Hukuku kitapları var. Onların içerisinde yer almayan bir başlık. Yine bahsetmiş olduğum Hukuk 
Fakültesindeki Borçlar Hukuku kitaplarının bir kısmında var bir kısmında çok özet, dağınık 
olarak var. Toplu halde derlenmiş, toparlanmış bir halde her kitapta bulunması bazen mümkün 
olmayan bir başlık. Nedir bu? 
 

 Borç İlişkisini Sona Erdiren Sebepler ve Borcu Sona Erdiren Sebepler Ayrımı  
Şeklimiz üzerinden gidelim. O basit şeklimizi tekrar çizelim: 
 

 A ile B arasında bir edim konusunda oluşan ilişkiye borç ilişkisi adni vermiştik. Bu ilişkinin 
contractus'tan, delictum'dan ya da herhangi bir sebepsiz zenginleşme durumundan meydana 
geleceğini söyleşmiştik. Biz en son dersimizde borcu sona erdiren sebepleri ifade etmeye 
çalışmıştık. Bunun da en temel sebebinin solutio olduğunu söyledik. ifa dedik, zincirden 
bahsetmiştik. Zinciri çözünce işte oradaki "çözme" kelimesinden getirilen bir kavram olduğunu 
ifade ettik solutionun Daha sonra yenilemeden(novatio) bahsetmiştik. O da yine bir sözleşme 
ile eski bir sözleşmenin ortadan kaldırılmasıydı ama asıl amaç taraflar arasındaki borcun 
yenilenmesi amacıyla yapılan bir borç ilişkisi yenilemesi aslında. Yani özünde baktığınızda 
"yeni bir borç" meydana getiriyorsunuz ama "yeni bir borcu" meydana getirirken "yeni bir borç 
ilişkisiyle" bir borç meydana getiriyorsunuz. Mevcut borç ilişkisinden yeni bir borç doğmuyor, 
yeni bir ilişki.  
 

 Şöyle geniş pencereden baktığımızda borç ilişkisini sonra erdiren sebeplerle borcu sona 
erdiren sebepler birbirinden farklıdır. Bazen borç ilişkisi sona erer ama bu ilişkiden doğmuş 
olan borç, varlığını sürdürür. Bazen a borç ilişkisi, devam eder. Bunların hepsi farklı farklı 
durumlar. Mesela bir kira borcunu ödediğinizde borç sona ermiştir ama borç ilişkisi devam 
eder. Kira sözleşmesini borcun ödenmemesi sebebiyle feshettiğinizde borç ilişkisi sona erer 
ama borç devam de borç sona erer am eder, icra talebi vs. onu alırsınız.  
 

 Bir satış sözleşmesinin konusu bir kalemin teslim edilmesi ise siz bu sözleşmeden 
doğan; kalemi teslim etme borcunu ifa ettiğinizde başkaca yan edim yükümlülükleri vs. de 
yoksa bu borcun ifası, sona ermesi aynı zamanda borç ilişkisinin sona ermesi neticesini de 
doğurur ama bütün borçlar için bu sonuç meydana gelmek zorunda değildir. Dolayısıyla biri 
diğerinden farklıdır. 
 

  "Borcu sona erdiren sebepler" kanunumuzda da açıkça yazıldığı için ve biz de onları 
anlattığımız için kitaplarda açık net bir şekilde anlatılır ama "borç ilişkisini sona erdiren 
sebepler" her kitapta ayrıntılı bin şekilde anlatılmaz. O yüzden burada çok fazla vakit 
kaybetmeyeceğim ama dağınık dağınık olan o borç ilişkisini sona erdiren sebepleri de başlıklar 
halinde de olsa hatırlamakta fayda var.  
 

 Bu ilişkiyi sona erdiren sebeplerden bir tanesi fesihtir. Çoğunlukla sürekli borç ilişkilerinin 
ileriye yönelik olarak sona erdirilmesidir. Bir hizmet sözleşmesini feshedersiniz; bu geçmişte 
yapılmış olan ifalar, ödenen olan paralar yapılan hizmetler onlar bundan etkilenmez. Geleceğe 
yönelik olarak artık bu ilişkiye devam etmiyorum, demektir bu. 
 

  Yine borç ilişkisin sona erdirilmesine sebep olan gelen imkânlardan biri dönmedir. Roma 
Hukukundan gelen bir süreçte ortaya çıkıyor. İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde 
taraflardan bir tanesi, edimini yerine getirmiş olmasına rağmen diğer taraf edimini yerine 
getirmemiş ise belli bir prosedürün takip edilmesinden sonra dönme imkânı vardır  
 

 "Bedelini yerine getirdim ama sen hala borcunu ödemedin. Normalde borcunu ödemeni 
beklemek ve bu borcun tahsili için devam etmek gerekirken ben işten dönüyorum arkadaş. Al 
mektuplarını ver mektuplarımı. Sana verdiğim her şeyi geri istiyorum. Bana verdiğin ufak tefek 
şeylerin vardı, al bunları da sana iade ediyorum." Bu ilişkiye başladığınız andaki duruma 
dönecek şekilde tasfiye ediyoruz anlamında "dönme" diyoruz 
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  Medeni Hukuk dersinde gördünüz, Roma Hukuku dersinde de biz değindik biraz. Roma 
Hukukunda biraz uydu ama günümüz hukukuna daha netleşerek geldi irade sakatlıkları 
sebebiyle taraflardan bir tanesine tanınan bir imkânın kullanılması sonucunda borç ilişkisini 
geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılmasına iptal diyeceğiz. 
 

  Bozucu yenilik doğuran bir haktır ve iptal hakkı kullanılırsa bu borç ilişkisi ortadan kalkar. 
Borç ilişkisi ortadan kalkarsa kural olarak borçlar da ortadan kalkacak ve böyle bir "geriye doğru 
sarma tuşuyla" her şeyi eski haline geri getireceksiniz.  
 

 Bakın yine taraflar arasında bu borç ilişkisini ortadan kaldıran bir sözleşme de yapmış 
olabilirler. Taraflar kendi aralarındaki bir bozma sözleşmesiyle ya da hukuk literatüründeki 
adıyla bir ikale sözleşmesi ile ortadan kaldırılması da borç ilişkisini sona erdiren sebepler 
arasında yer edinmiş. İkale diyoruz buna. Çoğunlukla iş Hukuku terimi olarak kullanılır ama 
aslında bir Borçlar Hukuku terimidir. 
 

  Borç ilişkisinin karşılıklı, tarafların anlaşmasıyla sözleşmesiyle ortadan kaldırılmasına 
ikale denir ve borç ilişkisi ortadan kaldırılır. Bu borç ilişkisinin ortadan kalması çoğunlukla borcu 
da ortadan kaldırır ama her zaman borç ortadan kalmayabilir. Bazı borç ilişkileri geçmişe etkili 
olarak iki tarafın kontiradius konsentusu ile ortadan kaldırılabilir ama bazı borç ilişkilerinin 
tabiatı itibariyle geçmişe etkili olarak "geri sarma tuşu" olmadığından -özellikle yapma (facere) 
borçları- tekrar geri alınması mümkün olmayan edimler olduğundan bazılarının contractus 
konsensus ile ortadan kaldırılması mümkün olmaz. İleriye yönelik olarak bir borç ilişkisini 
sonlandırma söz konusu olur. O da haliyle feshe benzer ama fesih tek taraflıdır, mesi 
contractus konsensus olmak üzere iki taraflıdır. Çünkü iki taraflı rızaların uyuşmasını 
gerektiren bir işlemdir. 
 

 İfa, dediğimiz gibi kural olarak borcu sona erdirmekle birlikle borç ilişkisi “paketinin” içinde 
başka bir borç yoksa dolaylı olarak borç ilişkisini de sona erdiren bir sonuç meydana getirir. 
 

 İfadan bahsettik, novatiodan bahsettik yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu bahsettiğimiz 
ipso iure borcu sona erdiren sebeplerdir. ifa yapılmışsa borç sona erer. Yenileme yapılmışsa 
borç sona erer, bu kendiliğindendir Ancak bazı durumlar vardır ki bunlar borcu sona 
erdirmezler. Peki, borcu sona erdirmezlerse ne olur sonuç? Borç devam eder. Peki, karşıdaki 
kişi bu borcun devam etmesine rağmen bu borcun tahsili için dava açamıyorsa ne olacak?  
 

 Bakınız hatırlayın büyüterek incelemiştik; bir borç var demiştik, bir de actio var demiştik 
hatırlarsanız kendisinin içerisinde. Borç sona ererse actio da otomatik olarak sona erecektir 
zaten ama bazı durumlarda taraflar arasında işin borç kısmı değil actio kısmı etkilenir. Actio 
ortadan kalkar ama borç ortadan kalkmaz. Dolayısıyla böyle bir durumda borç hukuken 
varlığını devam ettirir ama borçlu olan tarafa bu borcun ödenmesi konusunda kendisine karşı 
açılan davayı geri püskürtme anlamında defetmek" anlamında bir defi imkânı tanınmış olur. Bu 
defi imkanını kullanırsa borç yine sona ermez. Sadede dava açma, hukuk nazarında bu borç 
devam etmekle birlikte actio imkânı ortadan kalkar. Buna da ipso iure borcu sona erdiren 
sebepler olmasına rağmen bahsetmiş olduğum defi imkânları, "ope exeptiois' olarak ifade 
edilen "exeptio" suretiyle, defi suretiyle borcu sona erdirmiş gibi sonuç doğuran sonuçlar 
diyebiliriz ama borcu sona erdiren sebepler diyemiyorum. Çünkü borç ope exeptionis 
hallerinde sona ermez, borç varlığını devam ettirir. Hem Türk Hukuku hem Roma Hukuku 
böyledir, ikisinin arasında bu durumda fark yok.  
 
 Bu bağlamda baktığımızda takastan ibradan bahsetmiş miydik?  
 

 Öğrenci: Acceptioydu sanırım  
 

 Hoca: Evet, Acceptio  
 
 İbradan bahsettik, ibra, mesela ipso iure borcu sona erdiren bir sebep olarak kabul 
edilecek. Yine takas dediğimiz hadise var. Bakınız eski dilde de kullandığımız bir kavramdı 
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bunu 12 Levha Kanunlarından bahsederken ifade ettiğimi hatırlıyorum. Orada kısas 
kelimesinden bahsetmiştik. Kısas neydi? 
 

Öğrenci: Birebir..  
 
Hoca: Evet, birebir yani size yapılan haksız filin aynısını sizin karşı tarafa yapmanız anlamına 
gelir. Dolayısıyla göze göz, dişe diş, kola kol ne derseniz. Sizin dişinizi kıran kişinin dişi yoksa 
kısas yapamazsınız, yani kuralın tabiatı böyle. Sizin sağ kolunuzu kesen kişinin sağ kolu yoksa 
kısas yapmazsınız. Çünkü sağ kol ile sol kol aynı fonksiyonda değildir. Bunun örneklerini 
çoğaltmak mümkün 
 

 Kısaslarda neredeyse tam bir "muadelet" aranır, eskilerin ifadesiyle. Yani denklik aranır. 
Eğer bu denklik şaşarsa kısasın mantığı yerine gelmez. O yüzden kemik kırma eyleminde 
kısas olmaz demiştim, neden? Çünkü kemiğinizi iki noktadan kırmıştır, 5 cm uzunluğunda 
arada bir parça meydana gelmiştir. Bunun aynısını karşıdakine yapacaksınız Çat! 3 yerden 
kırıldı. Öbür taraf bir kırma alacaklısı oldu. O bu sefer kısas için 2 yerden kıracak falan derken 
karşılıklı ne kol kalacak ne başka bir yer. Şimdi buna kapı açmamak için muadelet tam yer...  
Şimdi buna kapı açmamak için tam muadelet gerçekleşmeyeceği yerlerde kısasa kapı 
kapalıdır  
 

 Şimdi bu mantıkla düşündüğünüzde borçlar arasında birini diğerinden rahatlıkla çıkarma 
işlemi yapabileceğiniz oranda birbirinin aynısı olan borçların büyük olanından küçük olanının 
çıkarılmasına takas denir. Yani oradaki mantık Borçlar Hukukuna bu mantıkla aktarılmaktadır. 
Dolayısıyla eğer borçlar biraz önceki örnekte olduğu gibi sağ kol, sol kol ya da dişi olmayan 
birisinin dişini kıramayacağınız gibi bu şekil birbirinden farklıysa işin mantığı gereği çıkarma 
işlemi yapamazsınız. Dolayısıyla aynı türden olmayan borçların takası mümkün olmaz. Takas, 
amiyane tabiriyle, piyasadaki adıyla eşyanın eşyayla değişimidir ama hukuken bu yanlış bir 
kavramdır. Biz ona "trampa diyoruz. Mal değişim sözleşmesidir hukuktaki adı. 
 

 Arabanın üzerinde: "satılık ilanı 25.000 lira" altına yazmış "takas olur" hukuken o 
kavramı bir hukukçu kullanamaz. Kullanamaz çünkü o takas değildir trampadır. Takas 
dediğimizde borçların karşılıklı olarak aynı türden ve muaccel ödeme zamanı gelmiş, 
istenebilir bir borç olması lazım. Bunların arasında çıkarma işleminin yapılmasına ve 
kalan kısmının devam etmesine biz takas diyoruz.  
 

 Şimdi takasın mantığı bu olmakla birlikte takasın nasıl yapılacağı hususu hukuk 
sisteminin konuya yaklaşımına göre değişir. Hatırlarsanız daha önce 3 hukuk sisteminden 
bahsetmiştik: Anglo-Sakson Hukuk Sistemi, Roma Hukuk Sistemi ve İslam Hukuk Sistemi.  
 

 Anglo-Sakson Hukuk Sisteminin yapısı biraz farklı Bu konuyla ilgili düzenlemesini de tam 
bilmiyorum yaklaşımı nasıldır ama mesela Roma Hukuku takasın gerçekleşebilmesi için 
tarafların en azından bir conselsununun olmasını arıyor bir takas anlaşmasını arıyor. Diyor ki 
bir araya gelsinler şekilsiz de olsa bir anlaşsınlar, karşılıklı görüşsünler. Bu şekilde bir uzlaşım 
olsun diyor. 
 

 Türk Hukuku böyle bir uzlaşıya gerek kalmadan işi biraz kolaylaştırmış diyor ki: 
Taraflardan birisi tek taraflı bir irade beyanıyla bu şekildeki bir sonucu arzu ettiğinde, 
yaptığında, söylediğinde, bunu karşı tara bildirdiğinde takas işlemi gerçekleşmiş oluyor. 
Paraysa para, buğdaysa buğday, elmaysa elma, kumaşsa kumaş vs. bu karşılıklı aynı türden 
olan borçlardan; küçük olan sona erer, büyük olandan da bu oranda düştükten sonra kalan 
kasım da devam edecek diyor 
 

  Eski hukukumuz İslam Hukuku ise takasa kendiliğinden gerçekleşen bir sonuç olarak 
yaklaşmış. Herhangi bir irade beyanında bulunmaya gerek kalmaksızın karşılıklı olarak 
buluştuğu anda otomatik olarak takasa girer. Bunun hangisi doğru hangisi yanlıştır o tartışma 
boş bir tartışmadır. Yani bu hukuk sisteminin oraya yaklaşımıyla alakalı Roma Hukuku birazcık 
daha böyle hani "şekilci" olduğu için ilk dönemlerde ve bunu da tarafların iradesine sormadan 
yapmak istememesinden dolayı iki tarafın anlaşmasın kabul etmiş olabilir, sıkıntı yok ama Türk 
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Hukuku bunu tek taraflı beyanla meydana gelebilen bir sonuç olarak kabul etmiştir. Var mı 
takasta anlaşılmayan bir husus? Confusiodan bahsetmiş miydik?  
 

 Birleşme: Confusio  
 

 Confusio, “conf/konf” yine ne demekti hatırlayın? "consensus" kelimesini açıklarken 
bahsetmiştim. Birleşmeyi buluşmayı ifade eden bir ön ek Latincede. Bir kelimenin basında 
"kon" varsa ve on ek olarak varsa: "Konferans, consens" bunların hepsi birleşmeyi buluşmayı 
ifade eder. Tabi bir ön ekse bu  
 

 Zamanında İngilizce öğretmenliği yapıyorum bir okulda. 1. Sınıfta "continuous tense" den 
bahsedeceğim. Hatırlamıyorum ama karşıdakiler 1.sınıf olduğu için ve de ilk defa ders 
anlattığım bir ortam olunca o sene tecrübem de çok fazla yok. Sonunda "-ing" olan filler dedim 
continuous ifade eder. İşte söyledim orada swimming vs. Birisi kalktı: "hocam king nasıl" dedi. 
Şimdi tabi cevap veremedim. Yani şimdi öyle bir ifade kullandım ki hukuk mezunu olarak kalıba 
uyuyor, çocuk bunu sormakta haklı. Sonunda -ing var o nasıl "k" mi fiil nedir? Ondan sonra 
daha dikkatli ifadeler kullanmaya çalışıyorum. O yüzden "kon" bir ön ekse bu çoğunlukla 
birleşmeyi ifade edecek ama ön ek olmadan kelimenin orijinalinden ise o ifade etmeyecek. 
Yanlış kullanırsanız sorumluluğu bende değil, onu da şimdiden söyleyeyim 
 

  "Consensus" dediğimiz husus alacaklı ve borçlu sıfatlarının bir kişide birleşmesini ifade 
eder. Hm eski hukukumuzda hem Roma Hukukunda şekle bağlı işlemler daha yoğun 
olduğundan; "iki taraf olmasının yanında, aynı zamanda "iki kişi" de olacak. Bakın borç 
ilişkisinde iki taraf olması başkadır bir işlemi iki kişinin yapması başkadır, nasıl mı?  
 

 Borç işleminde iki tane taraf vardır. A bir kişiye temsil yetkisi vermiştir bir eşyasını 
satması için. B de aynı kişiye o türden bir eşyanın satın alınması hususunda bir temsil yetkisi 
vermiştir. Şimdi bakın temsilci -tek kişi olarak- bir taraftan alıcının bir taraftan satıcının 
temsilcisi olarak tek başına bu işlemi iki taraf adına yapabilir. Kişi tek ama taraf iki tane.  
 

 İki tane taraf var, iki de kişi olacak. Hukukun diğer metotları kullanıldığında bazen bu 
kişilerin kişilik sıfatları bir araya gelir: Birleşir ve bu bahsetmiş olduğumuz iki kişi olma iki tarafın 
iki kişide tecessüm etmesi özelliği gerçekleşmez ya da ortadan kaybolur. Mesela B ile A 
arasında bir borç ilişkisi vardır. Baba oğlundan alacaklıdır, oğlan borçludur. Tek mirasçısı 
oğludur, baba ölür. Atlar yatlar katlar vs. hani tamam oğlana kalıyor ama borç da kalacak, 
alacaklar da kalacak. Dolayısıyla oğlan mirasçısı olarak küllü halefiyet yoluyla babanın tüm 
mal varlığına sahip olduğu için onun içerisinde kendisinin borçlu olduğu alacak da kendisine 
intikal ediyor ve bir taraftan alacaklı bir taraftan borçlu olma sıfatı aynı kişide birleştiği için bu 
borç sona ermektedir  
  

 Karşılıklı ticari ilişki içerisinde olan iki şirketten bir diğerinden mal almış mal satmış vs. 
aralarında bir cari hesap var. Sonra işlerinin bir tanesi bozulmaya başlayınca büyük şirket diyor 
ki: Gel birleşelim, bana katıl, tamamen tüzel kişiliğin bitsin. Benim de sermayem bu şekilde 
devam etsin, istersen ortak ol. Prosedürler gerçekleştikten sonra bir ticari işletmenin bir başka 
ticari işletme tarafından devralınması suretiyle birleşmesi esasında bu şekilde ikisinin karşılıklı 
3. Kişilerin statüsü farklı olan o borçları tek kişide birleştiği için bu borç artık confusio olarak 
sonra erer. Bir kişi ayni zamanda hem alacaklı hem de borçlu olamaz. Borç ilişkisinde alacaklı-
borçlu taraflarının farklı kişilerde tecessüm etmesi belirmesi gerekecektir  
  

 Verdiğimiz klasik örnek burada biliyorsunuz yine eskilerden Orhan Abi'den bir örnek 
verirsek: "Hem çare hem dert" olur mu? "Hem yara hem yara bandı" ama şarkının devamı 
bunu da ifade ediyor. "Sen hem sensin hem bensin" yani orada belki aşki ifade ediyor ama 
sonuç itibariyle hukuken alacaklı borçlu tarafların birleşmesiyle borç ortadan kalkar hesap var. 
Sonra işlerinin bir tanesi bozulmaya başlayınca büyük şirket diyor ki: Gel birleşelim, bana katıl, 
tamamen tüzel kişiliğin bitsin. Benim de sermayem bu şekilde devam etsin, istersen ortak ol. 
Prosedürler gerçekleştikten sonra bir ticari işletmenin bir başka ticari işletme tarafından 
devralınması suretiyle birleşmesi esasında bu şekilde ikisinin karşılıklı -3 Kişilerin statüsü 
farklı- olan o borçları tek kişide birleştiği için bu borç artık confusio olarak sonra erer. Bir kişi 
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ayni zamanda hem alacaklı hem de borçlu olamaz. Borç ilişkisinde alacaklı-borçlu taraflarının 
farklı kişilerde tecessüm etmesi belirmesi gerekecektir. Verdiğimiz klasik örnek burada 
biliyorsunuz yine eskilerden Orhan Abi'den bir örnek verirsek: "Hem çare hem dert" olur mu? 
"Hem yara hem yara bandı" ama şarkının devam bunu da ifade ediyor. "Sen hem sensin hem 
bensin" yani orada belki aşki ifade ediyor ama sonuç itibariyle hukuken alacaklı ve borçlu 
tarafların birleşmesiyle borç ortadan kalkar 
 

 Hatırlarsanız 1. Dönemde kölelerin başkalarının yapmış oldukları haksız filler nedeniyle 
aslında borcundan köle sorumlu. Çünkü kölelerin haksız filden doğan sorumlulukları tam borç 
ancak kölelerin dava ehliyeti olamadığı için ona karşı dava açabilme imkânına sahip değiliz. O 
zaman ne yapacağız?  
  

 Sahip S'nin bir kölesi var. Bu köle X'e karşı haksız fil işlemiş. Normalde X'in bu davayı 
köleye karşı açması gerekir ama bekleyecek. Malvarlığı yok, zaten kişilik yok. Özgür 
olmayabilir, özgür olduktan sonra malvarlığı olmayabilir. Roma Hukukunun kuralı "nimetinden 
yararlanan külfetine de katlansın" genel prensibi olarak diyor ki X: Ben davayı köleye 
açıyormuş gibi olup şemsiye dava" niteliğinde sahibi S'ye açıyor, dava yöneliyor. Ne diyorduk 
bu davaya? "actio noxalis" diyorduk. Aslında actio noxalis bir şemsiye dava bir genel dava idi. 
Dolayısıyla mesela eğer bir hırsızlık yapmışsa köle, X kişisi bu hırsızlıktan dolayı tazminat 
davasını köleye karşı açması durumunda "actio furti' ama köleye karşı dava açmasının anlamı 
yok. Bunu sahibine karşı açtığında "actio furti noxalis". Actio furti ama "noxalis" demek suretiyle 
aslında: "Bu hırsızlığı sen yapmadın biliyorum, kölen yaptı ama kölenin eyleminden sen 
sorumlusun. Dolayısıyla bu borcu sen ödeyeceksin." anlamında bir dava anlamı da içeriyor. 
   

 Kölenin mülkiyetinin. Değişmesi durumunda yeni yönelir dava. S, köleyi S2'ye satmış 
haksız filinden sonra. X davayı kime açacak? S2'ye açacak. Çünkü borç köleyi takip eder. 
Buradaki asil muhatabımız köleydi. Köleye dava açıp pratik sonuç elde etmeyince dava açma 
zamanında malik kimse ona açıyor. S2 de bunu S3'e satmış. Bu sefer X kime dava açacak? 
Bu sefer S3'e açmak durumunda. Daha davayı açmadan S3, bunu X'e satmış. Kime açacak 
davayı? Kendisine açacak ama kendisi hem alacaklı hem borçlu fatları birleşince ne oldu? 
confusio oldu, borç sona erdi. Şimdi borcun ermesine ilişkin kafanızı biraz karıştıracağım ama 
biraz fikir jimnastiği yapmak adına karıştıracağım yoksa çok karışmayacak. Burada ilki prensip 
de geçerli olabilir hukukun genel ilkeleri çerçevesinde. Roma'da da vardı bunlar ama eski 
hukukumuz bunu daha iyi formüle etmiş daha geç olması sebebiyle. Bir kere ikisi birleşti bir 
kişide; X hem alacaklı hem borçlu olunca borç ne oldu? Sona erdi, düştü. Eskilerin ifadesiyle 
"sukut" etti. Borçların sona ermesi sebeplerine eski kanunumuz "borcun sukutu sebepleri" 
diyordu. Sükût" değil bakınız "sukut". Sükût: susmak demek, sukut düşmek demek, Birbirinden 
farklı kelimeler. Dolayısıyla eski hukuktaki günümüz hukukunda da geçerli bir kural olan şey 
diyor ki: Giden geri gelmez, sona eren borç tekrar doğmaz. Kuralın biri bu.  
 

 Başka bir kural, ikinci bir kural: Bir işlemin yapılmasında bir engel ortaya çıkınca hukuki 
statüde o engel ortadan kalkıncaya kadar borç, yükümlülük bekler. Engel ortadan kalkınca 
kaldığı yerden sorumluluk, yükümlülük devam eder. "Mani zail oldukta memnu avdet eder." 
 

 Acaba "alacaklı-borçlu sıfatının birleşmesiyle borç sukut eder. Bu köleyi bir başkasına 
sattığında bu borç düştüğü için, sona erdiği için tekrar dirilmez." mi diyelim yoksa "Alacaklı-
borçlu sıfatlarının bir kişide birleşmesiyle bu borçlu-alacaklı sıfatını birleştiren sebep uykuya 
dalar, bir engel ortaya çıkar, bu davanın açılması ve yürütülmesi için bir mani durum var o da 
alacaklı borçlu sıfatlarının birleşmesi. Alacaklı ve borçlu sıfatları birbirinden ayrılırsa yani o köle 
bir başkasına satılırsa mani ortadan kalkarsa, zali olursa memnu olan avdet eder (geri döner)." 
Hangisini uygulayalım?  
  

 Bu konuda Roma Hukukunda da tartışmışlar. Bugün değil bakin 2000 yıl önceden 
tartışıyorlar. Ağırlıklı görüş borcun sukut ettiği konusunda. Türk Hukukuna da bakalım. Hızlıca 
geldiğim için Borçlar Kanunu getiremedim varsa Borçlar Kanunu yanınızda hemen söyle hızlı 
bir okuyuverelim bakınız burada da ne diyecek 
 

  Birleşme 
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 "Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesiyle" (.)aynı kişide birleşirse sıfat 
olarak borç sona erer." Söyledim, anlattım Roma Hukukundakinin aynısı. "...Ancak, üçüncü 
kişilerin alacak üzerinde önceden mevcut olan hakları birleşmeden etkilenmez." 3. kişilerin 
haklarını karıştırmayın, kendi aranızdaki ilişkide sona erer. Bakın bahsetmiş olduğum tartışma 
aslında 2. Fıkrada çaktırmadan zikredilmiş burada, kapalı üstü örtük bir şekilde: "Birleşme 
geçmişe etkili olarak ortadan kalkarsa, borç varlığını sürdürtür." Alacaklı-borçlu sıfatlarının 
birleşmesi geçmişe etkili olarak kalkarsa; mezara koymuş olduğunuz kişiyi mezarlıktan sesler 
geliyor diye açıp baktınız -teorik konuşalım- ölmüştü, tekrar dirildi. o zaman kişiler tekrar ayrıldı, 
alacaklı borçlu sıfatları tekrar geldi, borç varlığımı sürdürecek. Peki, burada geçmişe etkili 
olarak satış işlemi de geçersiz kılındı. S2 ile S3 arasında bir satış işlemi yapılmıştı. Bunu iptal 
ettik, feshettik. Geçmişe etkili olarak bu sözleşmeyi ortadan kaldırdık, Ne olacak? Taraflar 
arasındaki o ilişkinin ayrılmasıyla alacaklı-borçlu sıfatları tekrar gündeme gelecek. Sona 
erdiğini beklediğiniz borç aslında sona ermemiş olacak. O zaman diğer kural geçerli, Bir mani 
durum ortaya çıkmıştı. Mani zail oldu memnu avdet etti. Eski hukukun prensiplerinden 
bahsetmiştik, yeri geldiği zaman değiniyorduk. Roma Hukukunda da aynılarının olduğunu 
söylemiştik. Boş vaktinizde birkaç kere eski hukukumuza ilişkin o Mecelle'nin 100 
Maddesi'ndeki hukukunun genel prensiplerini Türkçe açıklamaları da olan kitaplar var 
İnternetten de bulabilirsiniz. Alıp okumanızda tarifi mümkün olmayan bir fayda olduğunu 
söyleyebilirim. Litis contestatio dan bahsetmiş miydik? Çok kısa bahsedelim 
 

 Davanın Tespiti: Litis contestatio 
 

  Litis contestatio davanın tespiti demektir. Davada taraflar magistra önündeki aşama 
bitmekte ve hâkim önündeki aşama başlıyor Çünkü magistraya gidiyorsunuz alacağınızın 
olduğunu vs. orada izah ediyorsunuz. Tabiri caizse bir actio kapmaya çalışıyorsunuz. Actio 
elde ettikten sonra legis actiolar usulünde eski sistemde gidişat, süreç, hakemin yapacağı 
işlemler bunların hepsi borcun adı tür alacaklının aı borçlunun adı bunların hepsi litis 
contestatio dediğimiz davanın tespitinin yapıldığı tabiri caizse kıpırdamayın çekiyorum deyip 
resmi çektiği anda artık dava çekilen bu resim üzerinden yapılacaktır Bunun şöyle bir etkisi var 
bu aşamadan itibaren artık tarafların hakkı da borçları da hakemin vereceği karara bağlıdır. 
Hakemden önceki o magistraya gidilmesine, actionun alınmasına, istenmesine sebep olan 
hukuki ilişki; borç haksız fiil contrac onların hepsi devreden çıkar. Onlar sona erer yeni bir 
hukuki ilişki doğar tarafların arasında. Nedir? Hukuki ilişki hakemin vereceği karara uyma borcu 
litis contestatio dolayısıyla bu yönü itibariyle eski defterleri kapatır davanın tespit edildiği 
aşama eskiden ne vardı o sizi ilgilendirmez  
 

 Günümüz hukukunda litis contestatio tam olarak aynen söz konusu değil ama hukuk 
yargılamasında özellikle dava dilekçesi bu dava dilekçesini karşı tarafa bildirilip cevap bu 
cevabın davacıya tekrar bildirilip ona cevap vermesi bunu tekrar karşı tarafa bildirilip cevaba 
cevap verilmesi neyse 2. Cevabın verilmesi bu aşamada tanık bildirecekseniz tanık isimleri, 
başka ispatlar varsa onlar şunlar gelsin gitsin bu davadaki argümanla dayanacağınız 
argümanlarınızın ismini cismini listesini vs. mahkemeye sunarsınız. Mahkeme bakar 
sunulanlara yargılamaya geçiyorum tamam der. Bitti dediği anda yeni delil getiremezsiniz, 
yeni bir hukuki sebebe dayanamazsınız, yeni bir şey sunamazsınız, iddianızı 
değiştiremezsiniz. İddianızdan vazgeçip giderseniz davayı reddetmiş vazgeçmiş 
olursunuz ya onu deme istemedim ben şunu demek istemiştim diyemezsiniz.  
 

 Artık bitti karşı taraf muvafakat etmeden bunlarda değişiklik yapmak mümkün değil. 
Bizim hukukumuz açısından da bu aşamanın Roma Hukukundaki litis contestatio dediğimiz 
aşamaya çok benzediği ama tabi Artık birebir aynı olmadığı ifade edilebilir.  
  

 Şunu da söyleyeyim mesela etkisini söyleyeyim size. Roma Hukukunda hatırlarsanız 
alacağın naklinden bahsetmiştik, borcun naklinden bahsetmiştik alacağın devrinden geçen 
haftaki dersimizde değil mi? Hatırlamıyor musunuz? Şimdi alacağın devri ne ile yapıyordu 
Roma Hukukunda? Yenileme, yenileme ne ile yapılıyordu? Stipulatio. Dolayısıyla şekle bağlı 
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bir işlem Dolayısıyla şekle bağı işlem olması hasebiyle tarafların bir arada bulunması gibi belli 
kalıpların olması lazım   
  

 Şimdi alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiler alacaklı, alacağını devretmek istiyor 
ama borçluyla stipulatio yapmak, bir araya gelmek, buluşmak sıkıntı o dönemin şartlarında. Ne 
yapıyor kendi alacağını tahsil etmesi hususunda? Üçüncü bir kişi olan T'ye yetki veriyor. Diyor 
ki benim B den olan alçağımı git tahsil et. Aslında alacağı devretmek istiyor ama devir için B 
ile stipulatio yapılacak, buna imkân yok. T gidiyor magistraya A'nin temsilcisi olarak. Bir dava 
istiyor şartları sunuyor, argümanları sunuyor. En son litis contestatio aşamasına geldi dava 
tespit edilecek artık. Bir resim çekilecek ve davanın geri kalan kısmı bu tespit üstünden 
yapılacak. Davacı kim A mi T mi? kimin adı yazılacak? Eğer gerçekten temsilci derseniz A'nın 
ad yazılması lazım. Çünkü asil alacaklı A ama asıl amaç alacağı devretmek olduğundan 
davanın tespiti aşamasında davacı kısmına T'nin adı yazılırsa A'nın alacağı düşer. Dedik ya 
eskisini her şeyiyle geçmişi silen bir özelliğe sahip. Dolayısıyla litis constetatio da alacaklı 
olarak T'nin adı yazıldığı anda kim alacaklı konumuna geçmiş oluyor? T. Stipulatio yaptık mi 
yapmadık? Stipulatioya gerek kalmadı. Dolayısıyla o şekle ilişkin kuralları Usul Hukukunu 
kullanarak bertaraf etmiş oluyoruz dolayısıyla bu şekilde sonuca ulaşıyoruz.    
 

 Bugün de mesela bir çekiniz var. Bu çeki tahsil etmesi hususunda bir avukata 
vereceksiniz. Ayrıca ne yapmanız lazım? Vekâlet vereceksiniz, başka bir sözleşme 
yapacaksınız. Onun vergisi var, notere kadar gideceksiniz... Bunlardan kurtulmak için çeki 
avukata ciro ödeyip veriyorsunuz avukat kendi çekiymiş gibi takip ediyor. Kanun, hukuk diyor 
ki: Eğer bu amaçla yaptığınızı anlarsam bu muvazaadır, bana karşı ileri süremezsiniz. 
Alacağın devri yöntemini bu şekildeki prosedürü kuralları devre dışı bırakmak için kullanmayın 
diyor, kullanamazsınız diyor. Ama mümkün mü mümkün. Aksi ispatlanıncaya kadar bu varlığını 
sürdürecek. Yani bir avukatın bu çeki kendi adına tahsil etmesinde kimsenin dikkatini 
sekmezse, böyle bir şey olduğunu iddia etmezse tabiri caizse arada kaynar gider Ama Roma 
Hukukunun o kullandığı yöntemin günümüz hukukunda tersinden uygulanışını ifade 
etmektedir. Bu bahsetmiş olduğumuz hususlar Ipso lure yani hukuk ereği borcun sona erdiği 
sebepler burada borç gerçekten sona eriyor. 
 

 Kitabınızda var kendiniz de yazdınız notlarınızda exeptionis; pretor hukukuna göre borcu 
sona us civiléye göre borcu sona erdirme erdiren ama aslında sonucunu doğuran bazı işlemler 
var.  
 

 Praetor Hukuku davayı, actioyu veren ve yöneten olduğu için onun açısından pratikte 
borç sona ermiş gibi bir sonuç doğuruyor ama özel bir gözlükle, bir hukuk gözlüğüyle 
baktığınızda borç devam ediyor. Sadece işin actio kısmı sona ermiş oluyor. Bunlardan bir 
tanesi yine Roma Hukukunda da günümüz hukukunda da geçerli olan "pactum de non petendo 
2. Sınıf Borçlar Hukuku dersine geldiğinizde ibra sözleşmesinden bahsederken mutlaka 
Latincesiyle bu kurum da arada zikredilir Latincesiyle pactum de non petendo kitabınızda var. 
Bakınız ismi üstünde bu bir contractus değil ne? Pactum Pactum ile contractus arasindaki fark 
ne? Hatırlayın Pactum, şekilsiz ve bağlayıcı değil ama contractusta hukukun kabul ettiği tipte 
sözleşmeler olduğu için actioalar var. Pactumlarda actio yok. Ahde vefa ilkesi geçerli ama 
execptio imkânı da tanıyor. 
 

 Pactum de non petendo borcu sona erdiren, borcun özüne etki eden bir anlaşma değil. 
Borcun özünü sona erdiren bir anlaşma olsaydı ne olurdu? O sözleşmenin adı ne? Borcun 
bizzat kendisini hedef alan bir anlaşma olsaydı bir sözleşme olsaydı o sözleşmenin adı ne? 
acceptilato dedik ya ibra sözleşmesi, anlattık bunu bra sözleşmesinde/ benim hedefim 
doğrudan borcun kendisi. Anlaşarak sözleşerek bu borcu ortadan kaldırıyor ve borç, gidince 
dava "da otomatik olarak ortadan kalkacak zaten ibrada. Pactum de non petendoda 
muhatabım, hedefim borcun kendisi değil borcun davası. Karşı tarafla anlaşıyorum, bu borç 
için sana dava açmayacağım diyorum. Dava açmayacağım diyorum, ifa ettin, borç sona erdi 
demiyorum. Borç var mı var. Borcun nesi gidiyor? davası gidiyor. Dolayısıyla aslında bu borç 
nasıl bir borca dönüşüyor? Eksik borca dönüşüyor ama borç var mı? Evet, borç var. Bu borç 
takas edilebilir, kefil olunabilir vs. ödenebilir. Bunun ödenmesi sebepsiz zenginleşme 
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oluşturmaz ama dava açamazsınız, neden? Pactum petendo. Açarsa ne olur? Davayı ortadan 
kaldırırsınız. Mahkeme: ‘’Madem anlaşmışsınız bana bunu niye getiriyorsunuz, yıkık 
karşımdan!’’ der ama karşı tarafın borçsuz olduğuna karar vermez. Çünkü bu davanın konusu 
o değil. Anlaşmamız "Dava açmayacaktın neden buna aykırı davrandın?" şeklinde bir 
exeptiodur, def'idir. Sonuçta bakarsanız öderse öder ödemezse ödemez. Ödemediği taktirde 
borç sona ermiş gibi bir sonuç doğuracak ama özünde borç sona erdi mi? Hayır. ipso ure sona 
ermedi, ope exeptionis sona erdi. Roma Hukuku ile Türk Hukuku arasında bu açıdan bir fark 
yok. Bir ara verelim.  

 
 
 

 

 2. DERS  
 

 Evet, arkadaşlar şimdi diğer bir ope exeptionis yani exeptio tanınmış olmak suretiyle 
hukuken devam etmiş olsa bile mahkeme, yargılama önünde davanın sonuçsuz kalması 
durumunu doğuran hallerden bir tanesi de uzun zaman aşımı defi: 
 

 Uzun Zaman Aşımı Defi 
 

  Şimdi kural olarak zaman aşımı kurumu önce Eşya Hukuku'nda ortaya çıktı. Roma 
Hukukunda kısaca değineceğiz birkaç hafta belki işte bir ya da iki yıl, 3 yıl bazen, işte duruma 
göre 3 yıl olduğu, 10 yıl olduğu taraflar aynı şehirlerde, farklı şehirlerde vs. bu şekilde taşınırdı 
taşınmazdı. Ya da Roma Hukukundaki mal ayrımına dayalı olarak o mal ayrımlarından da 
onlara göre o malı kendisinin olduğuna inanarak, belli bir süre elinde bulundurmasının sonucu 
mülkiyettir dedi Roma Hukuku. Böyle bir kazanmayı aslen kazanma kabul edilir dedi ki aslen 
kazandırmaya göre önceki malik hakkı kaybetmiştir ve bunu bir hakkın kazanılması 
kaybedilmesi sebebi olarak kabul ediliyor. Ama bunun karşılığında, bir borcun uzunca bir süre 
ifa edilmemesini, sona erme sebebi olarak görmüyorlar. Çünkü borç ilişkisi şahsi bir ilişki 
kuruyor. Tamam borcun sona ermesi için özellikle o ius cilive tarafından şekle bağlı olan 
merasimli işlemlerin yapılması ya da en azından ifanın, solutionun ekleşmesi arandığından; 
bunlar yoksa borç devam ediyor. Peki, ne kadar süre devam eder? Eski hukukumuzdaki aynı 
prensibin ifade ediliş şekliyle "hak zail olmaz" borç sona ermez devam eder. Şimdi Roma'nın 
küçük bir kasaba devleti olduğu dönemde; insanların borçlu oldukları başkalar tarafından da 
bilindiği sürece, yabancıların sayısının çok fazla olmadığı, işte belli sayıdaki belli çevredeki 
kişilerin, bir arada olduğu dönemde; hem şahit bulmak kolaydır hem o sosyal baskı, mahalle 
baskısı dediğimiz kurum sizin borcunuzu ödemeye en azından, borcunuzu unutmamaya sevk 
eder. Ama devir değiştikçe, ülke geliştikçe ticaretin taraflarının ve mekânlarının değişmesi 
sonucunda; şahit bulma, yazılı belge bulma yeni akit tipleri, pek çok şey mahkeme önünde; 
borcun ispatlanması, borç ilişkisinin ispatlanması ya da borcun ifa edildiğinin ispatlanması gibi 
problemleri beraberinde getirdi. MS 424 lustinianusa doğru giden süreç içerisinde 100 vıl falan 
var aşağı yukarı ama hukuk mektepleri oluşmuş, klasik döneminden geçilmiş ve imparator 
emirnamesi çıkarıyor ve diyor ki; 30 yıl takip edilmemiş bir alacak için artık dava açılamaz.  
  

 Çooook uzun zaman geçti. Praescriptio longi temporis. Longi; long uzun demek, 
temporis süre tempus dolayısyla uzun zaman geçtiğine ilişkin bir defi dediğimiz bir durum 
ortaya çıkmış ve dava hakkının sona erdiği kabul edilmiş. Günümüz hukuku da bunu formüle 
etmiş ve aynı şekilde zaman aşımını konu olarak düzenlemiş. Ve diyor ki; takasın devamında 
zaman aşımın ayrı bir yerde ama borcun sona erdiren sebeplerin sonunda düzenlemiş Burada 
düzenlendiği için eski kanunda da borcun sukutu sebepleri yani borcu sona erdiren sebepler 
aynı şekilde düzenlenmişti. Sanki zaman aşımı işleyince, işte 5 yıl yıl 2 yıl neyse borç sona 
erermiş gibi bir sonuç çıktığı zannediliyor ama bu algı yanlıştır, Zaman aşımı 2 yıl da geçse 12 
yıl da geçse 22 yıl da geçse borcun kendisi sona ermez. Borç varlığını devam ettirir. Dava 
açma imkânınız da aslında devam eder - yine bir Usul Hukuku tartışması, buraya 
girmeyeceğim alanım değil - ama biraz önce bahsetmiş olduğu o aşama içerisinde Türk 
Hukukundaki o davanın tespiti; ön inceleme aşaması içerisinde siz zaman aşımına uğradığına 
ilişkin bu davayı -bakin borcu demiyorum- bertaraf etmek için beyanınızı sunmazsanız kural 
olarak sonraki bir zamanda artık ileri süremezsiniz. Zamanı geçmiştir zemini geçmiştir. Ha bazı 
durumlarda ıslahla ileri sürülebilir sonradan. Alanım değil Usul Hukuku dersinde ayrıca 
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tartışırsınız ama kural olarak baktığınızda Türk Hukukunda da benzer bir sonucun ortaya 
konduğunu ifade edebiliriz. Yine bakın Eşya Hukukuyla ilgili bir konu daha öncesine ait bir kural 
dedik ya Roma Hukukunda zaman aşımıyla bir malın kazanılması mümkündür. Bir kişi malı 
alır benimdir diye satın almıştır mülkiyetini de kazandığım düşünür belli bir süre kullanır o 
sürenin sonunda gerçekten satan kişi malik olmasa bile alıcı zamanaşımıyla malik olur. Eşya 
Hukuku kuralı ama Roma Hukukunda bir kural var.  
  

 Res purtiva ne demek? Hırsızlığa konu olmuş mal. O dönemde çok karşılaşıldığı 
için bugün de öyle ama o gün hukuk bir kural koymuş diyor ki res furtiva zaman aşımıyla 
da kazanılamaz. O gün seri üretim mallar çok fazla yok onun da etkisi var. Bir malın kimin 
olduğu küçük bir köyde kasabada bilinir. Af edersiniz bir eşeğin kimin eşeği olduğunu, bir 
koyunun kimin koyunu olduğunu, bir işte buzağının, ineğin, sığırın neyse kimin hayvanı 
olduğunu bilir. Ben köye gidip baktığımda hepsi böyle aynı gibi geliyor ama bir çobana 
bakıyorsunuz 40 tane koyunlu sürünün içerisinde bir tanesi eksik ve hangi koyunun eksik 
olduğunu biliyor. Yani şimdi bir tanesinin eksik olduğunu şöyle bir bakıyor falan koyun eksik 
diyor işte küçük toplumda bu mal tanındığı için kıyafetse elde dokuyorsunuz kılıçsa o köydeki 
demirci yapıyor işte marangozu ona göre. Bugün de öyledir aslında küçük yerlerde bir işçilik 
yapılmışsa böyle bir baktığında bu falan kişinin işçiliği der, oradan ustayı da söyler bugün de 
zor bir şey değil. Fabrikasyon ürünler çoğaldığı için bunu unutmaya başladık ama özünde böyle 
bir kimlik fonksiyonu da sosyolojik psikolojik olarak mevcut olduğunda hukuk buna uygun 
olarak res furtiva zaman aşımında da kazanılamaz demiş ama; toplum kalabalıklaşınca, 
dışarıdan ticaretle mal gelince sizin malınız dışarıya gidince vs. artık bunu takip edemez 
olmuşlar. Ve bir süre sonra üzerinden 40 yıl geçmişse zamanaşımıyla o da kazanılabilir diye 
bir kural getirmiş 40 yıl hani uzunca bir süre bizim Medeni Kanunumuzda 5 yıl bu süre. 
Sahibinin elinden rızasız şekilde çıkmış bir mal üzerinde bir kişi bi ayni hak kazanmışsa ve iyi 
niyetli olursa; o mal sahibinin elinden rızasız çıktığı için hemen malin mülkiyetini kazanmaz 
ama iyi niyetli olduğu için 5 yıl geçtikten sonra mülkiyeti kazanabilir. Bu 5 yılık süre Roma 
Hukukunda hırsızlık suçu için 40 yıldır. Şimdi o düştü düştü düştü neden toplum değişti işte 
yapı değişti .vs. dolayısıyla buradaki 30 yıllık süre bugün 20 yıla işte oradan 10 yıla düştü. 
Kural olarak 10 yıl olmakla birlikte kanun diyor ki; aksine hüküm bulunmadıkça genel zaman 
aşımı süresi 10 yıldır ama; şu şu şu şu kanunlardan kaynaklanan alacaklar 5 yıl diyor. Sebepsiz 
zenginleşmeye geliyorsunuz 2 yl diyor, haksız file geliyorsunuz 2 yıl diyor azami süreler 
koymuş işte genel 10 yıl buna göre bir genel çerçeve çizmişler. 
 

 Evet, borcun sona ermesine ilişkin kısım da anlaşıldığına göre şimdi kaldığımız yerden 
tekrar ediyorum. Stipulatiodan bahsetmiştik 2 hafta kadar önceki dersimizde oradan novatioya 
geçtim. Alacağın nakli borcun nakli onlardan bahsettik stipulatiovu kullandığımız için şimdi 
stipulatio yu kullanarak başka sözleşmeleri yapmaya devam edeceğim. Bunlardan bir tanesi 
yine çok kullanılan Roma Hukuku'nda hatta günümüz hukukunda a ok kullanılan kefalet 
sözleşmesi.  
 

 Kefalet Akti  
 

 Aslında Roma Hukuku kefalet sözleşmesi diye müstakil bir sözleşme bilmiyor. 
Stipulatioyu kefalet sözleşmesinin fonksiyonlarım ifa edecek şekilde.. Ondan önce kısaca bir 
bilgi verelim kefalet nedir mantığı kavramı çerçevesi vs. Şimdi eskiden eski hukuklarda 
şehadet kurumu chitlik kurumu yazılı belgeden sözleşmeden daha erlidir, neden? Dedik ya 
insanlarda etik değerler, güçlü ahlaki değerler, belki o günkü dinin de kendisi içerisinde hangi 
din olursa olsun burada katkısı var. Hukuk, din, etik ilişkisi, örf ve âdeti de bunun içerisine 
katınca yazılı belge olmasa bile; insanlar borçlu olduğunda borçluyum diyor. Suçlu olduğunda 
suçluyum diyor, idam edileceğini bilse de falan tarihte geleceğim teslim olacağım diyor oluyor 
ve geliyor zamanında borcunu ödüyor. Ama bu her zaman böyle olmayabiliyor. Bakin mal da 
tatlı can da tatlı. Mal konusunda; iki kişi arasındaki borç ilişkisinde, bu borcun ödenmemesi 
riskine göre duruma göre, alacaklının alacağını teminat altına almasını sağlayan çeşitli 
formüller geliştirilmiş. Bunlardan bir tanesi ayni teminattır mal üzerinde, diğeri şahsi teminat. 
Ayni teminat dediğinizde önceleri hypotheca olarak isimlendirilen bir kurum var. Hipoteka ne 
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demek? Bugün ipotek Dediğimiz kurumun atası, Roma Hukukundaki görünümü. O zaman 
taşınır taşınmaz vs. mallarda böyle bir ayrım yok. Dolayısıyla taşınır malda da taşınmaz malda 
da hipoteka kurmak mümkün. Şöyle kuruyorlar; diyorlar ki benim sana 1000 lira borcum var 
tamam ödeyeceğim. Stipulatiodan doğmuş, başka bir şeyden doğmuş; ödemezsem diyor şu 
saatim üzerinde, ceketim üzerinde, kılıç üzerinde, değerli bir eşya bir yüzük üzerinde, bir künye 
üzerinde ya da bir arazi bahçem üzerinde, tarlam üzerinde, teslim etmeden tapu kütüğü 
olmadığı için de tescil yapılmadan sözlü olarak size bir hipoteka hakkı tanıyor, ipotek hakkı, 
Anlaşmayla, sözleşmeyle bu hak otomatik olarak size geçiyor. Bu bir ayni hak, bakın ayni hak 
işte ayni hak olunca doğrudan eşya üzerinde hâkimiyet sağlıyor. Ben bu hipoteka dediğim 
hakkın vermiş olduğu eşyayı bir başkasına satsam da sizin aynı hakkınız eşyayı takip edecek    
. Dolayısıyla bu yüzüğü başkasına sattım. Sizin orada bana karşı değil, orada ayni hak olduğu 
için yüzük üzerinde hipotekaya sahip olduğunuzda yüzüğün alıcısına karşı bir dava hakkınız 
var. O da gitti bir başkasına satti Hakkınız yüzüğü takip eder. Simdi alic kişi diyor ki; ben bu 
yüzüğü aldığımda üzerinde hipoteka var mi nereden bileceğim. Arazi satıyorsunuz arazinin 
üzerinde hipoteka var mı yok mu nereden bileceğiz? Çünkü hipoteka hakkına sahip olan birisi 
ortaya çıktığında; ayni haklarda öncelik ilkesi geçerli olduğundan, sonradan mülkiyeti 
kazandığı iddia edilen kişinin elinden bu araziyi alacak.  
  

 O yüzden mesela eski Roma da Yunan'da bu şekildeki hakların göstergesi olması 
amacıyla arazilerin başlarına büyük ipotek taşları konur. Ve bu arazinin üzerinde falan kişinin 
mülkiyet hakkının olup olmadığı aleniyet göstergesi açısından bir tapu belgesi ama fonksiyonu 
ipotek var mi yok mu onun göstergesi. Bu riskleri tapu değil. Fonksiyonu 3. Kişilere bunu 
üzerinde bir bertaraf edebilmek için bakınız hipoteka dan vazgeçilmiş ve dersin sonunda veya 
haftaya bahsedeceğimiz rehin sözleşmesi ortaya çıkmış. Rehinde malı teslim ediyorsunuz 
artık sizde kalmıyor, o başkasına nakletme efendim ipotekli mi değil mi o riskler yok artık. Mal 
alacaklının elinde rehin, bunu paraya çevirmek artık usulüne göre onun hakkı olmuş oluyor. 
Bu ayni teminat. Bu ayni teminatlar bu gibi riskler sebebiyle; çok azla revaçta olamayınca, çok 
fazla sıkıntılar olunca bu sefer: şerefli, haysiyetli bir toplumda çıkış formülü olarak şahsi 
teminata yöneliyorlar. Şahsi teminat ne? Kefalet. Dolayısıyla bir kişi başka bir kişin borcuna 
kefil olduğunda bakınız stipulatio ile yapılıyor hatırlayın geri sarıyorum stipulatio; şahitsiz yazılı 
belgesi olmayan iki taraf arasında, tamamen o kültürün sonucunda ortaya çıkmış bir sözleşme 
ve ispat olmamasına rağmen yazı şekli olmamasına rağmen toplumda en çok kullanılan akit 
tipi, Benim hala kafam almıyor bugün noterde yaptığımız sözleşmeyi inkar eden bir toplumda 
şekil senedinin altında imzayı alt ay süre kazanmak için inkar eden bir toplumda, yazılı belge 
olmadan bu şekildeki bir sözleşme. Ha bir yerde kullanırsınız da her yerde karşımıza çıkıyor . 
İbrada karşımıza çıkıyor alacağın devrinde, borcun malikinde, kefalet her yerde karşımıza 
çıkıyor. Daha başka uygulama alanları da var. Gerçekten bu noktayı iyi düşünmemiz lazım. 
Günümüz toplumu olarak, başka şekilde izah etmek mümkün değil İşte bu ilişki içerisinde kefil 
olacak kişi ile alacaklı olan kişi bir araya gelerek stipualio ile bu borcun aynı da kefil olan kişi 
tarafından da taahhüt edilmesini zaman sağlıyorlar.  
 
 Alacaklı ile borçlu; A, B ve bu ikisinin arasında konusu edim olan bir borç ilişkisi var B'nin 
yanına kefil olabilecek kişi gelince A kefile diyor ki: Aynı şeyi sen de bana vermeyi taahhüt 
ediyor musun? Evet diyor. Taahhüt etmek, suretiyle bu borç ilişkisini stipulatio yaparak kefili 
bu ilişkiye dâhil ediyorlar. Şimdi burada tabi şöyle sorunlar var mesele stipulatio olunca tarafları 
kim olacak? Romalılar olacak. Romalı olmayanların stipulatio yapması mümkün değil Yazılı 
olarak yapamıyorsunuz, Sözlü taraflar bir araya gelecek diğer bir sıkıntı; bu şekildeki kefilin 
borcu şahsi bir borç olarak görünüyor mirasçıları da borca intikal etmiyor çok kullanışlı değil. 
Küçük bir toplumda kullanışlı. Yabancıların sayısı artmaya başladıkça, artık bu iş yabancıların 
da ticarete girişmesiyle birlikte sonuç vermiyor etkisiz kalıyor. Bu sefer yabancılar hukukunun 
temel felsefesini hedef alan bir yeni sözleşme türü tipi geliştiriyorlar stipulatio temeline dayalı 
ama yabancıların da yapabildiği nedir bu? Yabancılardaki hatırlayın lütfen Romalılar şekle 
sonuç yüklerken yabancıların o ilişkisinin temelinde gördükleri prensip neydi?  
 

Öğrenci: Actio değil miydi?  
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Hoca: Daha öncesi., actio Romalılar için ama bir Romalı olmayan bir kişinin actiosu olamaz ki 
çünkü şekle bağlı olan sözleşmeyi yapamıyorłar. Onlardaki o yükümlülük nereden doğuyor 
demiştik 
                                                                                                                                 

  Ahde vefa. Roma Hukukunda bunun şekilden doğduğunu ama yabancılar hukukunda 
us gentium da hatırlayın lütfen ahde vefa pacta sunt servanda prensibinden doğduğunu 
söylemiştik. Çünkü yabancının şeklin içerisine dahil olacak o dini kültür, örf-adet... O.nu 
almıyorlar ki? Dili farklı zaten o kelimeleri telaffuz edemediği için konuşamıyor. Ee 
konuşamayan birisi stipulatio yapamayacağına göre bu da yapamayacak. Dolayısıyla kendi 
aralarındaki borç ilişkilerinde taahhüdün bulunduğunu kabul ediyorlar ve ahde vefa 
yabancıların da yapabileceği türde bir tabiri caizse gönülden gelen bir söz, ahde vefa öyle değil 
midir? Bona fide demiştik hatırlarsanız dürüstlük kuralındaki. Hani ahde vefayı da içeren, bir 
borca sahip olmayı da içeren bir kavram aynı zamanda. Ama söz veriyorsunuz fide promisyo 
adı verilen bir tür geliştiriyorlar. Yabancılar da yapabiliyor. Ama yine bununun bir problemli 
tarafı var eskisi gibi bu borç mirasçılara da intikal etmiyor. Adam ölüverdi mi kefil gidiyor, kefil 
gidince borçludan da bir şey alamazsanız sıkıntı. Bir süre sonra yine şekilden arındırılmış 
yabancıların da yapabildiği ve Romalıların aynı şekilde yaptıkları mirasçılara da intikal edecek 
türden bir borç doğuran fiducia isimli bir akit ortaya çıkmış. Fiduciann bugünkü kefaletin 
atası olduğunu bugünkü kefaletin orijinal hali olduğunu ifade edebiliriz. Fiducia; fide 
kelimesinden türetilmiş. Artık hani borcun ödeneceğine duyulan o güvenin Roma'nın kabul 
ettiği o fıtrattan gelen borçların içerisine dahil olduğunun bir tezahürü şeklinde ifade edilebilir. 
Bu şekildeki borcun yabancıları da kapsayan, Romalıları da kapsayan mirasçılara da intikal 
eden ve genel prensiplerle ortaya çıkan bir borç olduğunu görüyoruz. Burada karşımıza şöyle 
bir sonuç çıkıyor aslında: Kefilin statüsü ne olacak? Kefil alacaklıya karşı borçluyla beraber 
aynı anda m sorumlu olacak yoksa alacaklı önce borçluyu, bir şey elde edemezse ondan sonra 
mı kefili takip etmek durumunda olacak? Sıralama nasıl olacak? Bu şekilde bir tereddüt ortaya 
çıkıyor Roma Hukukunda alacaklıyı korudukları için.  
 

 Modern hukukta çoğunlukla suçluyu, borçluyu koruyan hani cezalandırma amacıyla 
demeyelim ama özellikle Ceza Hukukunda "aksi ispatlanıncaya kadar herkesin masum 
olduğu" ilkesinin uygulaması, bu şeklide biraz toplumda da bu şekilde algılanması o gün daha 
böyle kati. Alacaklı tarafı koruyan düzenleme diyor ki: "Alacaklı ister borçluya ister kafile 
müracaat eder, aralarında bir sıralama ilişkisi yoktur." alacaklı hangisinden artık isterse ondan 
alır diyor. Bu şekildeki kefalet kurumuna biz bugünkü terminoloji ile "müteselsil kefalet" adını 
veriyoruz, zincirleme kefalet müteselsil kefil. Alacaklı ister borçluya isterse kefile müracaat 
edebiliyor. Bunun uygulamada müteselsil kefaletse zaten sıkıntı yok aynı şekilde geçerli ama 
adi kefaletse; mesela avukat önce kefili arar. Borçlunun durumu sıkıntılıdır. Hele bir de borcunu 
ödememeye alışmışsa, alacaklı sayısı birden fazlaysa alacaklının borçluyu. Aramasının pratik 
bir faydası olmaz. Rahatsa, tembelse/zaten etkisi olmayacaktır. Kefili aradığınızda kefil 
çoğunlukla 'alacaklıya karşı borçludan daha dürüst daha güvenilir biridir . İnsanlar kimi kefil 
olarak istiyorlar bugün? Bugünkü toplumda kefil dediğimiz kişiler kimler?  
 

Öğrenci: Düzenli çalışanlardan  
 

Hoca: Evet, çünkü kesin maaşı var garantisi var vs.  
 

 Ya da ona güvenmezse bu sefer ipotek istiyor, eşya istiyor. Alacaklı açısından alacağını 
tahsil etme konusunda daha bi net fikir veriyor. Siz kefili aradığınızda 1 kere arıyorsunuz, kefil 
asıl borçluyu 10 kere arar. Ya dostudur ya arkadaşıdır ya akrabasıdır ya tanıdığıdır neyse sizin 
yerinize o uğraşır zaten borçluyla. 
 

 Eğer sonuç elde edemezseniz borçludan sonra kefile müracaat edebilirsiniz. Biz buna 
"adi kefalet" diyoruz. Önce borçluya sonra kefile gidebilme sırasına adi kefalet, aynı andan 
ikisine birden gidebiliyorsanız müteselsil kefalet adını veriyoruz  
 

 Kefiller aynı zamanda birden fazlaysa yine birlikte kefalet durumu söz konusu, Birlikte 
kefalet durumunda da yine müteselsil kefillik söz konusuysa alacaklı, istediği kefile müracaat 
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etmek suretiyle alacağını elde edebilir. Şimdi ama Roma Hukukunda adi kefaleti önce kabul 
etmemişler lustinianus dönemine kadar. Kefalet müteselsil kefalet olarak uygulanmış, 
lustinianusun ilk döneminde de müteselsil kefalet olarak uygulanmış Sonra işte sosyolojik, 
ekonomik sebeplerle kefilin durumunu iyileştiren düzenlemeler yapılmış ve denmiş ki: "Asıl 
borçluya müracaat edip dava açıp o süreci tamamlamadan kefile müracaat edemezsin." ve 
bugünkü adi kefalet kurumu o zaman kabul edilmiş ve oradan bugüne kural olarak gelmiş. 
 

 Bizim şuandaki Borçlar Kanunumuzda da kefalet dendiğinde akla gelen kefalet türü adi 
kefalettir. Aksi belirtilmemiş ise açıkça yazılmamış ise kefalet, adi kefalettir. Bu da şu demektir: 
Önce borçluya gidip sonuçsuz kalmadıkça kefile müracaat edemezsiniz. Eğer kefile müracaat 
ederseniz. kefil: "Önce borçluya git elin boş kalırsa ondan sonra bana gel." şeklinde bir defi 
hakkına sahiptir. Buna "tartışma defi" adı verilir günümüz hukukunda. Yani önce asil borçluya 
git ondan sona - bana - gel anlamında . Borcu inkar etmiyorlar. Sıralamayı size sunuyor ve bu 
şekilde bir defi imkanına sahipler.  
 

 Bir ara Roma Hukukunda kefiller arasında bir sıralama getirilmiş. Bakın, kefili koruyan 
düzenlemeler zaman zaman yapılmış ama adi kefalete hemen geçilmemiş. Eğer kefil sayısı 
birden fazlaysa kefillerden birisi, diğer kefillerin de ödeme gücü olması ş Hepimiz aynı anda 
kefiliz. 100 lira alacak var 3 kişiyiz, diğerlerinin de ödeme gücü var. Dolayısıyla     ben kefil 
olarak sadece üçte birini öderim, geri kalanın git diğer kefillerden al. Şeklinde bir defi imkânı 
tanıyor, " beneficium divisionis" şeklinde bir bölme defi kefiller arasında isteme şekli. Bunu ileri 
süre kefillerin ödeme gücü varsa kendi hissesi dışındakilerden kurtulur ama diğer kefillerin 
ödeme gücü yoksa defiyi ileri süremez ve kefaletten dolayı bor can tamamını ödemek zorunda 
kalacaktır. 
 

 Rücu  
 

 Burada yine diğer bir husus önemli olan hususlardan bir tanesi rücu adını vermiş 
olduğum kurum. Nedir rücu? Hukukta çok kullandığınız kavramdan bir tanesi olacak. Bir 
başkasının, borcu ödeyen kişinin, o ödemiş olduğu fazlalık sebebiyle asıl borçluya veya 
diğer borçlulara müracaat etmesini, bunu onlardan istemesini ifade eden bir kavramdır 
rücu.   
Rücu, kelime anlamıyla "dönmek" demek. 
 

  Hiç unutmuyorum Konya' da çalıştığım dönemde bir Borçlar Genel sınavı. Sınavda 
gözetmenlik yapıyorum. Öğrencinin bir tanesi "hocam" dedi. Tabi diğerleri rahatsız olmasın 
diye yaklaştım "buyur" dedim. "Şu ne demek?" dedi. Baktım rücu kelimesini soruyor. Rücu ne 
demek diyor 2. Sınıf Borçlar Genel final sınavında.  "Bir soru soracağım." Dedim, şaşırdı. Tabii 
birazcık da yüksek sesle konuşuyorum ki kopya verdiğim falan sanılmasın, yanlış anlaşılmasın 
öğrenciler tarafından. Yanındakilerin duyacağı şekilde konuşuyorum. "Kaç kere girdin diye 
sormayacağım.". dedim. "Hiç derse girdin mi?" dedim. Böyle bir baktı "Hayır hocam ilk defa 
geldim." Dedi. Ben sana neyi, niye anlatayım şimdi. Rücu’nun neyini söyleyeyim. Burada yani 
bana sorunun doğru cevabını söylettirecek. "Kusura bakma yani bu çok geç sorulan bir soru. 
Bunu önce sormalıydın, zaten derse gelseydin bu soruyu da sormaya ihtiyaç kalmazdı. dedim. 
Eğer öğrenci rücu kelimesini, hiç duymadıysa, bilmiyorsa o dersten geçmesin 
arkadaşlar: Yani o rücuda katliam yapar eğer o dersten geçerse Allah korusun.  
 

 Birisinin tek kefil olduğunu düşünelim. Kefilin ya borcu ödedikten sonra asil borçluya olan 
rücusu. Rücu sadece bunu ifade etmez. Başka borç ilişkilerinde de benzer bir durum söz 
konusu olduğunda o başvurma işlemini de ifade eden bir kavramdır rücu. 
 

 Bakın öncelikli olarak o dönemin şekil şartlarının hakim olduğu bir sistemi ifade etmeye 
çalışacağım. lustinianus dönemi bundan çok söz etmiyor ama lustinianus'a gelinceye kadar 
özellikle o sponsio yani stipulationun ilk haliyle yapılan şekle bağlı olan kefalet türü sadece 
Romalıların yapabildiği kefalet Bütün bunlar şeklin bir göstergesi, kalıbın bir göstergesi. 
Dolayısıyla şekli yok sayamazsınız.  
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 Kefilin, alacaklıya borcu ödediğinde borçluya karşı dava açabilmesi için elinde bir actio 
olması lazım. Bir kere A ile B arasındaki borç ilişkisinde bir actio doğdu. Bu borca bağlı kefil 
bu borcu A'ya ödediğine göre ödemeden önce diyor ki: "Sen bana bu actioyu devret. 
Devrediyor musun?" diyor. "Evet, B'nin borcunu bana ödeme kaydıyla bu actioyu sana 
devrediyorum." Diyor. Bu şekilde bir devir anlaşması yapıp borcu ödediğin bu anlaşma 
çerçevesinde actioyu almış oluyor. Eğer böyle bir konuşma, böyle bir anlaşma yapmazsa: K 
bunsuz B'ye gidip borcu A'ya öderse ne olacak? B'yi ödedim, borcu ödedim ne oldu? Sona 
erdi. B gidince ne oldu? Borç gidince acito devam eder mi? Actio da sona ermiş olur. 

 

  Önce gideceksiniz diyeceksiniz ki: “bak bu actioyu bana devret ona göre 
ödeyeceğim.” “Evet devrediyorum diyecek” o. Ona gerek var mı bugünkü pencereden, 
rızai akitler penceresinden bakarsanız gerek yok ama o günkü şekil mantığıyla bunu 
yapmadan olmaz. Her şey şekil kalıp çünkü. Bu actioyu açıkça, ayrıca devralmadan 
borcu "ödeyemezsiniz. Öderseniz elinizde actio kalmaz ve dolayısıyla rücu etme 
imkânını kaybedersiniz.  
  

 Justinianus demiş ki: "Bunu ödediğinde otomatik olarak alacaklının haklarına halef olur. 
Buradaki actiolar, elindeki hangi imkanlar, neden varsa bunların hepsi ipso iure kefile geçer 
Dolayısıyla kefil buradaki davasını otomatik olarak kendine geçen davayı B'ye karşı açmak 
suretiyle rücu imkanını elde etmiş olur. Herhangi bir anlaşma yapılmasa da açıkça 
konuşulmasa da. Bugün bu bize çok basit geliyor ama o günkü şekil mantığı içerisinde bunun 
bu kadar basit olmadığını söyleyebiliriz. 
 

  Şimdi Türk Hukukunda eski Borçlar Kanunu ile yeni Borçlar Kanunu arasındaki farklılık 
oluşturan sözleşme tiplerinden bir tanesi de -hepsi değil tabii ki yani üzerinde değişiklik yapılan- 
kefalet sözleşmesidir. Kefalet sözleşmesiyle kanun değişirken biraz oynandı. Özellikle bu 
kefilin borcunun 2. Dereceden borç olmasına ilişkin güncellemeler düzenlemeler yapıldı. 
 

 Şahsi teminat diyor yani K olarak borcun ödenmemesinin sonuçlarından" Roma 
Hukukunda aynı borç, bakınız Türk Hukukunda aynı borç değil. Bu borcun ifa edilmemesinin 
sonuçlarından sorumlusunuz. Tazminatından, faizinden, borcun kendisinden duruma göre 
ama borcun aynısından sorumlu değilsiniz. 
 

 Bir kuyu kazma borcunu siz ifa etmekle sorumlu değilsiniz kefil olarak. Aynısı olsaydı bu 
sefer alacaklı sizden kuyu kazmanızı isterdi. Hayır, o kuyunun olmamasının alacaklıya vermiş 
olduğu zararlı sonucun giderilmesinden sorumlusunuz. Türk hukukunun demek istediği bu. 
Koşullara neler? Asil borç "kefalet sözleşmesi mevcut ve geçerli bir borç için yapabilir" 
devamını okumayacağım. Mevcut ve geçerli dolayısıyla geçersiz bir borç için kefalet 
sözleşmesi olmaz.  
 
 582. Madde:  
 

  Koşulları.  
 Asıl borç  
TBK Madde 582- Kefalet sözleşmesi, mevcut ve geçerli bir borç için yapılabilir., Ancak, 
gelecekte doğacak veya koşula bağlı bir borç için de bu borç doğduğunda veya koşul 
gerçekleştiğinde hüküm ifade etmek üzere kefalet sözleşmesi kurulabilir.  
 583. madde bizi asıl ilgilendiren anlattıklarımla bağlantı olan kısım burası bakin he diyor: 
11. Şekil TBK Madde 583- Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu 
olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu 
azami miktar, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama 
gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla 
belirtmesi şarttır. Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya 
bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır. Taraflar, 
yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı 
kararlaştırabilirler. Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran 
değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz  
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 Kefalet sözleşmesi Roma Hukukunda nasıl yapılıyordu? Stipulatio, yani sözlü şekil. 
Modern hukuk bunu değiştirmiş: "Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça..." bir kere 
yazılı yapacaksınız. Yazılı deyince nedir? Bir metin var yazılı, onun altı imzalanacak diyor. "..ve 
kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, 
sorumlu olduğu azami miktar 3000 liraya, 5000 liraya, 10000 liraya kefaletin miktarını virgül 
"..kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, ."yani kefile, borçludan önce müracaat 
edebilmesi konuşulmuşsa bu şekilde bir kefalet olduğunu veya ".bu sıfatla veya bu anlama 
gelen herhangi bir ifadeyle ister müteselsil kefil yazın isterseniz bu anlama gelen amiyane 
başka olmak zorunda değil diyor başka bir kelimeyi yazarsan bu anlama gelen o durumda da 
kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır. Kendi el yazısı bir tabir o yörede örf müteselsil kelimesinin 
aynisi. Onu yazarsan tartışmam ama yani Roma Hukukunda stipulatio yapan kişinin ağızdan 
kelimeyi çıkaran kişinin borç altına girmesi gibi el yazısıyla o meblağ yazan kişi borç altına 
girer. Onu alacaklı yazacak olursa geçerli olmaz, 3. Bir kişi yazacak olursa geçerli olmaz, 
bilgisayar çıktısında yazılmış olursa geçerli olmaz. O yüzden mesela bir bankayla yapılan kredi 
sözleşmesinde kefil imzalarken kefalet miktarı sözleşmede boş bırakılmıştır. Orayı da kendi el 
yazısıyla doldurur.  
 

 Mesela ben bir bakmış olduğum dosyada kefalet miktarını güncellemişler. Borcun 
miktarını da krediyi de güncellemişler Borcun miktarını da krediyi güncellemiş, kefile karşı dava 
açmışlar. Kredinin miktarı güncellenmiş, borç güncellenmiş kefile de dava açınca ilk baktığım 
şey sorumlu olduğu miktar güncellenmiş mi ve bu güncellemenin kefilin el yazısıyla mı 
yapılmış?  
 

 Evet, güncellenirken tekrar kefili çağırmışlar, üstü çizilmiş altına yeni güncellenen kredi 
sözleşmesinin miktarı kefalet sözleşmesinde yazılı olarak el yazısıyla tekrar tarihlendirilmişse 
yapacak bir şey yok işlerini düzgün yapmışlar. Ayrıntıya girmeyeceğim bir de şunu söyleyelim:  
 

 İçeriği 
  Türlerine göre 
 Adi kefalet  
TBK Madde 585- Adi kefalette alacaklı, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemez; 
ancak, aşağıdaki hallerde doğrudan doğruya kefile başvurabilir:  

 

1. Borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması. 
2. Borçlu aleyhine Türkiye'de takibatın imkânsız hâle gelmesi veya önemli ölçüde 

güçleşmesi  
3. Borçlunun iflasına karar verilmesi  
4. Borçluya konkordato mehli verilmis olması.                                                           

 

 Kefaletin türü içeriğine göre adi kefalet demiş bakınız 585. Madde "Adi kefalette alacaklı, 
borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemez. Ancak istisnalar var istisnaları da aşağıda 
sıralamış onları kafanızı karıştırmamak adına şimdi zikretmiyorum. Bir sonraki madde 
müteselsil kefalet  
 

586. Madde:  
Müteselsil kefalet  
 

TBK Madde 586- Kefil müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir 
ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip etmeden veya 
taşınmaz rehinini paraya çevirmeden kefili takip edebilir. Ancak, bunun için borçlunun, 
ifada gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde 
olması gerekir. 
 Alacak, teslime bağlı taşınırı rehni veya alacak rehni ile güvenceye alınmışsa, rehnin paraya 
çevrilmesinden önce kefil başvurulamaz. Ancak, salacağın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 
tamamen karşılanamayacağının önceden hâkim tarafından belirlenmesi veya borçlunun iflas 
etmesi ya da konkordato mehli verilmesi hallerinde rehnin paraya çevrilmesinden önce de 
kefile başvurulabilir.  
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 “Kefil, müteselsil kefil sıfatıyla." açıkça müteselsil yazılmışsa bakın bizim oradaki 
müteselsil kelimesi, adi kefil anlamına gelir diyemezsiniz. Müteselsil kelimesi yazılmışsa kanun 
diyor ki ‘’Ben buna bu anlamı yükledim buradan kurtuluş yok "..veya bu anlama gelen herhangi 
bir ifadeyle.." başka bir kelime cümle yazmış olabilirsiniz oraya bunun sonunca müteselsil 
sonucu çıkıyorsa’’ diyor. “…yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip 
etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden kefili takip edebilir. “  
  

 Evet, önümüzdeki hafta muhtemelen ayni akitleri bitiririm. Sadece sonraki 
derslerimizde her bir borç ilişkisinde bir davadan bahsedeceğiz. Ayrıca biraz böyle 
Latince literatürümüzü geliştirecek, yükümlülüğümüz artacak ama yapacak bir şey yok 
muhtemelen ayni akitleri bitiririz, ondan sonra stipulationun dava kısmı kaldı. Bundan 
devam ederiz.  
  

 Haftaya görüşürüz 
 
 
             Saim  BÖĞÜRCÜ 
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