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r. cinig
Siizlegme yaprlrken, bir tarafrn, sdzleqmenin diier tarafrmn iqinde buIunduiu maddi veya manevi bir zaafindan istifade ederek karqrhkh edimlerin deperleri arasrnda aqrn bir dengesizlik meydana getirmesi "gabin"i ifade eder. Gabin, moderrr hukuk sistemlerine Roma hukukundan intikal etmiq, stizlegmenin zayrf tarafim himaye etmeyi amag edinen hukuki bir kurumdur.
Roma hukukunda son imparatorluk ddneminde geqerli olan fahiq gabin
(laesio enorrnis) ilkesi, 18. asrrdan 19. asra gegiq srrasrnda yiirtirltif'e giren
kanunlar iizerinde gegitli gekillerde etkili olmuqturl.
XDL yiizyrhn liberal zihniyeti iginde daha sonraki bazr kanunlar bu arada bizim borglar kanunumuz da fahiq gabin (laesio enormis) ilkesini terk etmiqtir. Bundan doian anti-sosyal sonuglan iinlemek igin tedbir olarak Borglar Kanunumuzun 21. maddesindeki genel hiiktim uygulanmaktadrr2.
Siizleqme serbestisinin srmrlanmn kaldrrrldrfr liberalizm zihniyetinde
zamanla birtakrm tehlikeler ortaya grkmaya baqladr. Bu tehlikelerin bertaraf edilmesi toplumsal zorunluluk haline geldi. Siizleqme serbestisinin yeniden srmrlandrnlmasr gerektifi frkri ortaya grktr. Bu efiilim bugiinkti gabin
kurumunu ortaya grkardrS.Modern medeni kanunlarda, Roma hukukundaki fahig gabin kawamr yerine sadece"gabin" kawamr kullamlmaktadrr. Dolayrsryla biz de a5rmkawamr kullanacalrz. $imdi gabinin modern medeni
kanunlarda ne qekilde dtizenlendip'ini inceleyelim.
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Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi Roma HukukuAnabilim DahAragtrrma Giirevlisi.
SCHWARZ, A.B., Borglar Hukuku Dersleri, (gev.DAVRAN, B.), istanbul 1948, s.348.
TAI{iROGLU,8., Roma Borglar Hukuku, istanbul 2001, s.165; UMIIR, 2., Roma Hukuku
Ders Notlan, 3. Basr, Istanbul 1999, (Ders Notlan)s.359; SCHWARZ, s.348-349.
SCHWARZ, s.349.
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Qahqmamrzdaiincelikle modern hukuklarda gabin tizerinde durulacaktrr.
ZfuabuAvnrpa Birlifi ile miizakere stirecinin baqladrlr qu grinlerde bize, iinde
gelenAvmpa iilkelerinde gabinin nasrl dtizenlemealam buldu[u ve borglar hukukumuzda gabinin d{izenleniq bigimi ile mukayese imkAm verecektir. Daha
sonra yeri geldikge Borglar Kanunu Tasansr ile gabine getirilen yeni hukuki
imkan ile Avnrpa iilkelerindeki diizenlemeleri mukayese etme!'e gahqacafrz.
Ozellikle gabini Borglar Hukuku agrsrndan incelerken genel olarak bazr deferlendirmelerde bulunup Yargrtay'rn giiriiqlerine dipnotlarda afrrhk
vermeye gahgaca[rz. Ticaret hukukumuzda gabini deferlendirirken deniz ticaret hukuku ve krymetli ewak hukukuna deperlendirmelerde bulunulmayacaktrr. Son olarak Borglar Kanunu Tasansr ile gabine getirilen yeni hukuki imkdn ve Uluslararasr ficaret Hukukunda gabinle ilgili dtizenleme iizerinde durulup bu dt2enlemelerin Roma Hukuku baplamrnda deferlendirmesini yaparak gahqmamrzrbitirece[iz.
II. MODERN HT]I(IKLARDA GABIN
Fransrz Medeni Kanunu (CC.) tamamen ferdiyetgi bir zihniyetten hareket ederek, gabin kurumunu kabul etmekle beraber, gabin sebebiyle fesih
imkdmru bazr siizleqmelerdeve bazr qahrslar lehine kabul etmiqtira.
Fransrz Medeni Kanunu'nda, gabinin objektif unsurunu teqkil eden
karqrhkh edimlerin delerleri arasrndaki dengesizli[in tayini, hAkimin takdirine brrakrlmamrg, bu oran aritmetik bir gekilde tespit edilmiqtir 5. Genel
olarak denilebilir ki, Fransrz Medeni Kanunu gabinin, gayrimenkul ahm satrmlannda, qirket akdinde, mirasrn taksiminde ve reqit olmayanlann yaptr[r siizlegmelerde uygulanaca$m kabul etmiqtir (Code Civil, Art. 887, 1305,
t674, L681,)6.Fransrz hukuku gabini, siizleqmeyapma serbestisinin, ancak

gf,nin, U.X., "Fransrz Hukukunda Gabin", Samim GONENSAYaArmaian, istanbul 1955,
(FransrzHukukunda Gabin), s.513;SUNGUR, H.H., Gabin, istanbul 1953,s.16-17;FEYZiOGLU, F.N., Borglar Hukul<u Genel Hiikiimleg c.1,2.8., istanbul 1976, s.250; ARSEBUK,
E., Borglar Hukuku, 3. Basr, Ankara 1950, s.453; ELBIR, H.K.,Tiirk Pozitif Hukukunda Gabin,(Yayrnlanmamrg Doktora Tlezi),istanbul 1949, (Gabin), s.68.
ELBiR, Fransrz Hukukunda Gabin, s.513; ELBIR, Gabin, s.68; ATAMER, Y.M., Siizleqme
Ozgtirltiiiintin Srmrlandrnlmasr QergevesindeGenel iglem $artlanmn Denetlenmesi, istanbul 1999,s.163ve dn.L22.
c.I,
ELBIR, Fransrz Hukukunda Gabin, s.514;AKYOL, S., Borglar Hukuku Genel HiiLhiiLrnler,
istanbul 1995, s.1?9; oZ<nNf, A.H., "Ucret Mukavelesinde Gabin iddiasr, iSO., c.Zt, S.Z,
1947,s.50-51;DALAMANLI, L.,Akdin Feshive iptali Davalan,Ankara 19?1,s.4;BIRSEN,K.,
Borglar Hukuku Dersleri, 4. Basr, istanbul 1967, s.?9; FEYZiOGLU, s.250; ELBiR, Gabin,
s.69,?4;ozXaVa, E., Gabin Davalarr, Ankara 2000, s,16;ARSEBUK, s.453. Fransrz Medeni
KanunrJnun gayrimenkul ahm satrmrnda uyguladr[r gabinin temeli, Roma hukukunun laesio
enornzisilkesinden gelir. Gayrimenkul aLm satrmrndagabin sebebiylesiizlegmeninfeshedilmesi, Roma hukukunda oldulu gibi Fransrz Medeni Kanunu'nda da sadecesatrcrlehine tanrnmrg
ve Roma hukukundan farkh olarak edimlerin deferleri arasrndaki aqrn dengesizlikTlL2 gfti
bir oranla belirlenmigtir. ELBiR, Fransrz Hukukunda Gabin, s.515;ELBIR, Gabin, s.?1.
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bazr hallerde istisnasr olarak kabul etmigtir. Fransrz Medeni Kanunu'na g0re gabin, gayrimenkul ahm satrmr, mirasrn taksimi ve qirket akdinde uygulamr ve lehine gabin sebebi ile fesih davasr agma imkdm tamnanlar gayrimenkul satrcrsr, mirasgr ve reqit olmayanlardrr7. Reqit olmayamn gabin dolayrsr ile siizleqmeyi feshedebilmesi veya eski hale iade talebinde bulunabilmesi igin, bu hukuki muameleden dolayr zarar giirdtigtinii ispat etmesi gerekirS. Gayrimenkul ahm satrmrnda gabin uygulanma imkdm mevcut olmasrna raimenbazt durumlarda satrm gayr"imenkule iliqkin olsa dahi, gabin
iddiasrnda bulunulamaz. Buna grire; 1) Tesadiiff ahm satrmlar 2) Cebri satrqlar 3) Her ne kadar cebri satrg niteliiiinde olsalar da kamu menfaati sebebi ile yaprlan kamulaqtrrmalar gabin sebebi ile feshedilemeze.
Gabin sebebi ile fesih talebinde bulunabilmek igin uiramlan zararrr'
biiyi.ik olmasr gerekir. Zarar gerqek de!'erin 7ll2'sini geqmelidirlo. Yani satrcurn semen olarak gergek deperin 5/12'sinden az bfu miktar elde etmiq oImasr gerekirll. Ahcr eper gayrimenkulii muhafaza etmek isterse, satrcrya seELBIR, Fransrz Hukukunda Gabin, s.51?. Fransrz Medeni Kanununa giire mirasrn taksiminde miras hisselerinde egitlifii temin etmek gayesi ile bazr tedbirler almrqtrr. Buna gtire
mirasgrlardan biri kendi aleyhine Ll|'tenfazla bir zarann mevcudiyetini ispatlarsa taksimin gabin sebebiyleiptalini isteyebilir. ELBIR, Gabin, s.?9; BIRSEN, s.80. $irketin tasfiyesinden sonra ve qirket mallanmn taksiminde de mirasrn taksimine iliqkin hiikiimler uygulamr. ELBIR, Gabin, s.84.
Bu durum qu vecize ile ifade edilit:. Minor restituitor non tanquani minoti sed tanquarn Iaesus: "Fiil ehliyeti olmayan kimsenin (gabinden dolan), fril ehliyeti olmamasr srfatr ile de!{l fakat zarar giiren srfatr ile (yapt{,r hukuki muamele) eski hale getirilmelidir. Fransrz
Medeni Kangnu'nun reqit olmayanlar igin koydulu kural, Roma hukukunun 25 yaqrndan
kiigtikleri himaye eden hukuki kurumu in integrum restitutio (Eski hale iade) ile benzerlik
arz eder. Bugtin in integrurn restitutio baqh baqrna bir mtieyyide olmayrp, gabin sebebi ile
sdzleqmenin feshinin ve butlammn tabii neticesidir. Reqit olmayanlann gabin sebebi ile
siizleqmeyi feshetme imkAm l0 yrlhk zamanagrmrsiiresine tabidir. Zamanaqrmrmn baglangr9 tarihi riiqte erigme tarihidir. ELBIR, Fransrz Hukukunda Gabin, s.518-519. Fransrz
Medeni hukukunda bazr 6zel kanunlar, menkul ahm satrmrnda ahcr lehine gabinin uygulanacaSn kabul etmektedirler. Fakat bu kanunlar gabin sebebi ile sdzleqmeninfeshedilebilmesi imkAmm ahcrya tammamaktadu. Sadecesemenin tenzilini talep hakkrm ahcrya vermektedir. ELBiR, Fransrz Hukukunda Gabin, s.525; ELBiR, Gabin, s.87-88;AYIK, i.H.,
"Gabnin Mahiyeti ve Unsurlan", AD., Yil 43, S.2, 1952, s.253.
9

ELBiR, Fransrz Hukukunda Gabin, s.526; ELBiR, Gabin, s.88.

10 ELBIR, Fransrz Hukukunda Gabin, s.526; ELBIR, Gabin, s.88; BUZ,V., "Gabin Halinde

Edimler Arasrndaki Agn Oransrzh[rn Giderilerek SbzleqmeninAyakta T\rtulmasr", BATIDER., c.19, S.4, 1998, s.58; KANIK, T., "Gabin", HiD., Yil 6, S.81, 1951, s.4; SCHWARZ,
Borglar llukuku, s.348; DALAMANLI, s.4.
11 TAHiROGLU, s.165; UMUR, Ders Notlan, s.359; ELBIR, Fransrz Hukukunda

Gabin,
s.526. Mesela 120.000lirahk bir mal 50.000 lira veya daha aqalr bir fryatla satrlmrg ise gayrimenkul ahm satrmr iptal edilebilir. UMUR, Ders Notlan, s.359. Gabini belirlemek igin
gayrimenkuhin satrgr srrasrndaki de!'erini dikkate almak gerekir. Gabin sebebiyle fesih davasr ahm satrmrndan itibaren iki yrl igerisinde agrlmahdrr. Bu srire, hak duqtirticri sriredir.
Fesih talebinin mahkemece kabulU halinde sdzleqmegeriye etkili olarak ortadan kalkar.
Bu kararla ahcr dava tarihinden itibaren elde ettifii semereleri de satrcrya vermelidir. ELBiR, Fransrz Hukukunda Gabin, s.526-528;ELBiR, Gabin, s.88,91.
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menin geri kalan miktanm ddemelidir. Ayrrca, dava tarihine kadar gegen
stire boyunca iqleyen faizlei de tider. iptalin etkileyecef.iLflgiincii kiqiler de
satrcrya semenin geri kalan krsmrm vererek siizleqmeyi ayakta tutabilirIer12. Fransrz Medeni Kanunu'nda gabinin bazr diizenlemelerle uygulama
alam geniqletilmiqtir. Bazr menkul mallarrn satrmryla ilgili gabinin uygulamasr kabul edilmig ve ahcrya semenin tenzili ve zarar ziyamn tazmini hakh tamnmrqtrrls. Hizmet stizleqmesigabinin uygulama alam igine sokulmuqtur. Ama edimlerin deperleri arasrndaki ihtilaflar iizellikle bireysel hizmet
siizlegmelerinde ortaya grkmaktadrrl4. Fransrz Medeni Kanununun gayrimenkul ahm satrmrnda tatbik edilen kurallann esasr,Roma hukukunun loesio enormis ilkesinden geldiEi agrktrrls.
Alman Medeni Kanunu'nda (BGB.) gabin, genel bir dtizenleme olmakla
birlikte, siizleqme serbestisinin istisnasrm teqkil etmektedir. Alman hukuku, Roma hukukunun laesio enormis ilkesinden etkilenmemiqtir. Gabin iizel
cezai mevzuat ve vurgunculuk ile ilgili kanunlann medeni hukuka etkileri
sonucu do!-muqtur. Hatta BGB.'nin ilk projelerinde bile gabinden bahsedilmemektedir 16.BGB.'de gabin, ahlAk ve adaba iliqkin hiikiimde diizenlenmiqtir. Bunun sebebini, gabinde yer alan, bir kimsenin iizel bir durumunun
istismar edilerek fahiq bir menfaat temin etmekte aramak gerekir. Ztrabu
durum tamamen ahhk ve adaba ayl:rn bir durumdurl?.
Alman hukukunda gabinden bahsedebilmek igin bazr unsurlann gergekleqmesigerekir. Buna giirels:
- Objektif unsur, edimlerin deferleri arasrndaki aqrn dengesizliktir. Bu.
rada dengesizlipin takdiri hAkime brralulmrqtrr. Bu dengesizlik herhangi
ivazh bir stizleqmedekendini giisterebilir.
- Subjektif unsur, bu dengesizliiin, zarar gtirenin zor durumda bulunmasrndan, dtigiincesizlifinden veya tecriibesizlifinden istifade edilerek
oluqturulmasrdrr. Burada agrn yararlanan taraf, kendi lehine bir menfaat
elde edebileceli gibi, tiqiincti bir kigi lehine de menfaat elde edebilir. Subjektif unsurun bulunup bulunmadrprm h6kim takdir edecektir.
BGB.'de 1976 yrhnda yaprlan bir de!'igiklikle 138. maddeye bazr eklemeler yaprlmrgtrr. Buna gtire; edimlerin deferleri arasrndaki aqrn dengesizlik
taraflardan birinin zor durumundan, tecriibesizli$inden, temyrz kudretinde-

T2 ELBIR, Fransrz Hukukunda Gabin, s,527;ELBIR, Gabin, s.92.
1 3 BIRSEN, s.80; ELBIR, Gabin, s.93-97; ELBIR, Fransu Hukukunda Gabin, s.528.
t4

ELBIR, Fransrz Hukukunda Gabin, s.528.

15 ELBIR, Gabin, s.?1.
1 6 ELBIR, Gabin, s.100-101-,L04.
t 7 SUNGUR, s.L7;BTIZ, s.58;ELBIR, Gabin, s.105;SCHWARZ,s.349;OZIGYA, s.16.
18 ELBIR, Gabin, s.105,108.
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ki bir eksiklikten veya iinemli bir irade zayrflr[rndan yararlamlarak meydana getirilmiq olmahdrrle. Gabinin hukuki neticesi mutlak butlandrr. Gabin
ahlak ve adaba aylurr giiriildtilt ve buna iliqkin BGB. Art. 138'de dtizenlendi!'itne giire bu tiir muamelelerin mutlak butlan ile neticelenmesi normaldir2o.
Alman Medeni Kanunu, isvigre-Ttirk Borglar Kanunu'ndan farkh olarak gabine ba!'Ianan hukuki mtieyyideyi mutlak butlan olarak belirlemigtir
21.Gabinde edimlerin deperleri arasrndaki dengesizlilin, makul hadde getirilerek siizleqmenin ayakta tutulup tutulamayacaln ise tartrgmahdrr22.
Bugiin ytiriirliikte olan modern kodifrkasyonlar iginde Roma hukukundal<t laesio enormis ilkesine en fazla sadrk kalan kanun Avusturya Medeni
Kanunu'dur (ABGB.)z3. Bu kanunun 934. maddesine gtire karqrhkh bir stizlegmede taraflardan biri, diier tarafa verdi!"inin yansrndan azrm almrqsa,
az alan taraf siizlegmeyi sona erdirerek eski halin iadesini talep edebilir2a.
Siizlegmenin bu qekilde sona ermesi yenilik doiurucu bir haklan kullamlmasr iizerine defil, mahkeme kararr ile gergekleqmektedir.ABGB.'de dikkati geken bir nokta vardrr. $iiyle ki; gabin hiikiimlerinin uygulanabilmesi igin
objektif qartrn varhfr yeterli olup, aynca kendisinden agrn yararlamlamn
subjektif bir durumundan istifade edilmiq olmasr qartr aranmaz. Tataflardan birinin ediminin deperi, dif'erinin ediminin deperinin yansrndan az olmasr, gabinin uygulanmasr igin yeterlidir.
Gabinin qartlanmn oluqup olugmadrflmn tespitinde sdzlegmeninkurulduiu tarih esas ahmr25. ABGB.'da, Roma hukukunda oldu[u gibi aqrn yararlanan taraf, edimlerin deperleri arasrndaki dengesizlipi gidererek stizleqmenin sona erdirilmesine engel olabilir26. Gabin sebebi ile fesih tacir olmayan taraflar iqin dahi ticari stizleqmelerdecereyan etmez, tesadtifi stizleqme1e BUz,s.s8.
20 ELBIR, Gabin, s.109.
21 AKyoL, s.1?9; DALAMANLI, s.4; AYIK, s.2'L;BtJZ, s.58; TEKINAY /AKMAN / BrtRcuoGLU /ALToR s.464; 0ZKAYA, s.16; AR.SEBUK, s.455-456.
22 BVZ, s.59. Tartrgmalar ile ilgili genig bilgi igin bkz. BECKER, C., Die Lehre von der traesio
Enormis in der Sicht Der heutigen Wucherproblematik, Ausgewogenheit als Vertragsinhalt
und $ 138 BGB., Kdln / Berlin / Bonn / Miinchen 1993, s.188 vd.
23 Bvz,s.'7.
2l Sl,gin, Gabin, s.114; BIJZ, s.57; SCIIWARZ, Borglar Hukuku, s.348; SUNGUR, s.17.

25 Bvz, s.57.
26 Fakat bu imkAn Roma hukukunda sadece ahcr lehine tamnmrgtrr. Aynntrh bilgi igin bkz.
TOPUZ, Murat, "Roma Hukukunila Fahig Gabin (Laesio Enormis)" , Prof. Dr. Aydrn AYBAYa
Armapan, istanbul 2004, s.303-304. ELBiR, Gabin, s.114;BUZ, s.57. ABGB'deki gabine iligkin diizenleme; iizellikle edimlerin delerleri arasrndaki dengesizlifin giderilip ayakta tutulmasr ve Oir gtiriige gdre) laesio enormis'in uygulanmasr igin subjektif gartrn aranmamasr,
objektif gartrn gergeklegmigolmasrnrn kabulii igin yarr oranrmn kabul edilmesi ve eski hale
iade imkdmmn tamnmasr agrsrndanlaesio enormis ile benzerlik arz etmektedir.

748

Ar. GAr.Murat Tbpuz

Ier ve sulh siizleqmesindegabinin htiktimleri uygulanmaz. Aynca siizleqmeyi fesih imkdm S yrl iginde kullamlmasr gerekir27.Taraflardan birinin, dif'er
tarafrn zor durumda bulunmasrndan yararlanarak edimlerin deperleri arasrnda yandanfazla bir dengesizlik rrieydana getirmesi halinde, difer taraf
bir yrl iginde sdzlegmenin feshini talep edebilir2s.
italyan Medeni Kanunu m.1448'e giire; taraflardan biri di$er tarafrn zor
durumda bulunmasrndan faydalanarak edimler arasrnda yarrdan fazla bir
oransrzhk meydana getirirse diper taraf siizlegmeyi iptal edebilir. iptal hakkr 1 yrl igerisinde kullamlmahdrr (Art. L449). Ancak bu siizleqmede lehine
oransrzhk bulunan taraf siizleqmenin uyarlanmasrm dnererek siizleqmenin
sona erdirilmesine engel olma hakkr vardrr (Art. 1450)2e.
Edimler arasrndaki aqrrr oransrzhk sorunu "Milletlerarasr Ticari Srizleqmelerin Temel Kurallan"nda da diizenlenmiqtir (Art. 3.10). Buna g6re; sdzleqmede bir taraf lehine di!'er taraf aleyhine adil olmayan bir bigimde aqrn
yarar saplamasr durumunda zarara uirayan taraf siizleqmeyi iptal hakkrna
sahiptir. Hdkim siizleqmeyi iptal hakkrna sahip olan tarafrn talebi iizerine
srizleqmeyi veya sdzleqmenin ihtiva ettili bu kaydr makul hadde indirebilir
(Art. 3.10.2).Aqrrr yarar saplayan taraf iptal beyammn kendisine ulaqmasrnr miiteakip zarara uirayan tarafr derhal haberdar etmek sureti ile aqrn
oransrzhpr makul hadde indirilmesini talep etme hakkrna sahiptir
(Art.3.10.3). Bu durumda iptal hakkrm kullanan tarafin bu iptali etkisiz hale gelecektir. iptal hakkrmn kullamlabilmesi igin aqrrr oransrzhfrn zarara
uirayamn dzel bir durumundan yararlanarak meydana getirilmiq olmasr gerekmektedir. Htikmtin birinci fi.krasrmn a bendinde bu tizel durumlar qu qekilde belirtilmiqtir: -taraflardan birinin balrmh olmasr- ekonomik zaruret
hali -acil ihtiyaglar- iingiirti ve bilgi eksiklili -tecrtibesizlik- miizakere yetenef-inin tam olmamasrso.
rrr. TiiRK BORqT.AR HUKttTruNDA GABiN
A. Genel Olarak
isvigre-Trirk Borglar Kanunu, gabini iradeyi sakatlayan bir sebep ola27 ELBiR, Gabin, s.115.
28 BUZ, s.58; ELBIR, Gabin, s.115. Aqrn yararlanan taraf, siizlegmenin feshedilmesini 6nlemek igin, hakkaniyete uygun gelecek gekilde siizleqmenin deligtirilmesini iinerebilir. TEKiNAY/AKMAN/BURCUOGLU/ALTOR
s.466;ELBiR, Gabin, s.116;BUZ, s.58.Gabin, davamn agrldrfl tarihe kadar devam etmelidir. Tesadiifi siizlegmelerdegabin sebebi ile fesih
imkAnr yoktur. ELBiR, Gabin, s.115. Gabin nedeniyle sdzlegmeninsona erdirilmesini talep
hakkrndan feragat mtimkiin defildir. BUZ, s.58.
2e BUz. s.58.
30 BUZ, s.59 ve dn. 25. Milletlerarasr ficari SdzleqmelerinTemel Kurallan'nda aqrn yararlanmaya iliqkin dtizenlemelerin Roma hukukundaki Laesio Enormis (Fahiq Gabin) ilkesi ile
giisterdiii benzerlik dikkat gekicidir.
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rak de!'il, srizleqmenin zayrf,taraftm korumak iqin3r sdzleqme serbestisine
srmr koyan bir hukuki kurum olarak kabul etmigtir32. Siizleqme serbestisi,
taraflarrn yapacaklan stizleqmenin mahiyetini ve muhtevasrm diledikleri
gibi kararlaqtrrarak, hukuki iliqkilerini, arzu ettikleri bigimde diizenlemeleridir. Daha genig bir ifadeyle; stizlegme serbestisi, taraflann herhangi bir
siizleqmeyi yapmak zorunda bulunmamalan, stizleqmenin igeri[ini serbestge kararlaqtrrabilmeleri, sdzleqmeyapacaklan kimseyi serbestgesegebilmeleri, siizleqmenin tipini diledikleri gibi belirleyebilmeleri, siizleqmeyi anlaqarak ortadan kaldrrabilmeleri ve stizleqmenin muhtevasrm defigtirebilmeleri, hususundaki Ozgtirliikleridirss.
Siizleqme serbestisi prensibinin genel olarak iig anlamr vardrr. Bunlardan birincisi, bir kimsenin kendisine yiineltilen stizleqmeyapma teklifrni kabul edip etmeme serbestisidir (inikat serbestisi). ikincisi, taraflann yapmayr kararlaqtrrdrklan sdzleqmeyediledikleri gekli verebilme serbestisidir (tip
serbestisi). Ugiinciisii, siizlegmenin muhtevasrm serbestgekararlaqtrrabilme
serbestisidir (tanzim serbestisi)34.
Hukuk diizeninin kigilere, kendi hukuki iligkilerini yine kendi iradeleri ile kurma, defiqtirme ve ortadan kaldrrma iizgiirltiltinii tammasr qok doEal bir olaydrr. Siizleqme serbestisi, hukuk alarunda, irade serbestisinin en
iinemli kategorisini oluqtururss. Aym zamanda Borglar Hukukuna, bireylerin irade serbestisi hakimdir. irade serbestisi, siizlegmeler dikkate ahndrgnda, siizleqme serbestisi olarak ifade edilir36. Fakat irade serbestisi ile
stizlegmeserbestisi aym anlama gelmez. Siizleqmeserbestisi, kanunlar tarafindan kabul edilen bir prensip iken, irade serbestisi, bu prensibi agrklamaya yarar. Siizlegme serbestisi, irade serbestisi prensibinin, Borglar hukukunda bir neticesi ve uygulanma tarzrdrr. irade serbestisi prensibine gdre,
borcu meydana getiren, ortadan kaldrran, de$qtiren, devreden, insan irade31 Nitekim Yargrtay Hukuk Genel Kurulu 30.09.19?2tarih ve I-229 E/765 K. sayrh karannda
"...gabin, dar ve zor durumlarda kalmalanndan dolayr s6zleqmeyapmaya siiriiklenmiq olan
kigileri korumak ve zayrfr giigliiye ezdirmemek igin daha gok sosyal amaglarla kabul edilmig
hul<ul<ibir kurumdur." diyerek bu yiinde karar vermiqtir. Karar iqin bkz. OLGAQ, S. Kazai ve
ilmi igtihatlarla Tiirk Borglar Kanunu $erhi, Madde 1-60, c.I, Ankara 1976, s.289 vd.
3z Elnin, Gabin, s.147; SAYMEN, F.H. / ELBIR. H.K., Tiirk Borglar Hukuku, Umumi Hiikrimler, istanbul 1966. s.230; FEYZiOGLU, s.248; KARAHASAN, M.R., Tiirk Borqlar Hukuku, Genel Hiikiimler, c.I, istanbul L992,s.254-255;ARSEBUK, s.453;AI(YOL, s.478;AYBA! Borglar Hukuku Dersleri, Genel Biiltim, 11. Basr, istanbul 1995, s.65; TUNQOMAG,
K., Tiirk Borglar Hukuku, Genel Hiikiimler, c.I, 6. Basr, Istanbul 1976, s.380; SUNGUR,
s.15; GOKTURK, H.A., Borglar Hukuku, Umumi Krsrm, Ankara 1951, s.66; INAN, A.N.,
Borglar Hukuku Genel Htiktinrler, Ankara 1979, s.L52; EREN, F., Borglar Hukuku Genel
Hiikiimler, ?. Basr, istanbul 2001, s.388. Aksi goriiq igin bkz. BIRSEN, s.?8.
SE TEKINaYIAKI4AN / BURCUOGLU /ALTOP, s.362,

34 scHwARz, *sz6-827;FEyzioGLU,s.2ga;
oeuzMAN/ 6z,,s.rg.
35 tnxiNAY/AKMAN / BURCUOGLU
/ALTOP,s.363.
ee OGUZI,IAN
/OZ.s.tg.
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sidir. Bu prensip, liberal ekonomik anlayrqla giiglenmiq fakat zamanla sosyal e!'ilimler ve bireysel iradenin, mtqterek menfaatlere uymasr gerekti['i
fikrinden hareketle, zayrflamrqtrrsT.
Kanun ko5rucunun gabini diizenleme amacr farkh giirtiqlerle agrklanmrqtrr. "Gabin, siizleqme serbestisi karqrsrnda, ekonomik olarak zayrfr korumak maksadryla h6kime, siizleqmenin yaprlmasrndan sonra, zayf tarafrn
talebi iizerine stizleqmeyiinceleme yetkisi vermektedir. Gabin ahldkrn saf ve
dolru bir anlayrqr, zayrflan kuwetlilere karqr koruma efiliminin bir neticesidir"38 denmektedir. Aynca, "gabindeki edimlerin deferleri arasrndaki dengesizlik ve aqrn yarar saflama amacr, ayru zamanda TBK. md. 20'in uygulanmasrm gerektirecek iilgtide, siizleqmenin muhtevasrnda ahlAka aykrnhk
olugturmamaktadrr" denmiqtirS9.
Gabin iradeyi delil, siizle$meyr bozan bir sebep olarak diizenlenmiqtira0. Aynca qunu belirtmek gerekir ki Borglar Kanunu'ndaki gabinin kaynaS.nr Roma hukukundaki laesio enormis ilkesi oluqturur4l.
Bu hiikme benzer bir hiiktim eski isvigre Borglar Kanununda mevcut
deflildi. Eski Kanun ytiriirltikte oldu[u diinemde BK. m.2l hiikmiine benzer

37 SAYMEN / ELBIR, s.132 dn. 131; ERMAN, H. "Borglar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak Srnrrlamalan", iHFM., c.38, S.1-4, 1973, (Akit Serbestisi) s.602-603.
38 suNGUR, s.1?.
39 HATEMI, H., Hukuka ve Ahlaka Aylanhk Kavramr ve Sonuglan, Ozellikle BK. 65 Kurah,
istanbul L976, s.245. Fakat TBK. md.21 ile TBK. md.20'nin qartlanmn higbir zaman bir
arada bulunmayacafr sonucu grkanlmamahdrr. Gabinin bir siizleqme bagka bir niteligi dolayrsr ile hukuka ve ahldka aykrn olabilir. Alman hukuku gabine, ahlaka aykrrrhktan siiz
eden maddede yer verdiii igin, aqrn yararlananrn belirli bir nitelik kazanan ahlaka aykrn
kastrna, duqiinme bigimine, sAikine defer verilerek gabin durumunda ahlaka aykrrrhlrn
bulundu!.unu siiylemek daha kolaydrr. HATEMI, s.246 ve 246 dn. 149. Gabin hukukumuzda, sosyal amagh ba!.rmsrz bir hukuki kurum olmasrna raimen, ahldk ve dtirtisthik kurallarr da gabinin hukukumuza girmesinde rol oynamrqtrr. Sdzleqmeninbir tarafrmn, di!'er tarafin 6zel bir durumundan yararlanarak agrn yarar sailamasr ve onu istismar etmesi hem
ahldka hem de dtirristlii'k kurallarrna aykrn olacaktrr. Esasen hukuk dtizeninin koydufu
kurallara uygun dtigmeyen tiim stizlegmeler hukuka, go!'u zamanda ahldka aykrrr sayrlrr.
Fakat gabin ile hukuka ve ahldka aykrnhk arasrnda derece farkr bulunur. Zira gabin sonucunda siizlegme iptal edilir, hukuka ve ahlAka aykrnhkta sOzlegmemutlak butlanla batrldrr. OZKAYA. s.u.
40 ul,nin, Gabin, s.151.
41 RADO, T., "Ahm-satrm Bahsinde Roma Hukuku Prensiplerinin Hukukumuza Tesiri", Samim GONENSAYa Armaian, istanbul 1955, s.512. Roma Hukukunda fahiq gabinin ortaya grlugr, gok krymetli bir arazisini gok dtigtik bir fiyata satmak zorunda kalan bir sahcrnrn
imparatora soru sorup bu duruma bir gare aramasl ile olmuqtur. Bu hukuki kurumun en
gok uygulamasr da miizayaka haline dtiqen kimselerin tagrnmazlanm yok pahasrna satmalarr durumunda siiz konusu olmuqtur. Yargrtay verdiii bir karannda gabinin genellikle taSrnmazsatrglannda satrcrlann mtiracaat ettikleri bir hukuki kurum oldulu sonucuna ulaqmrqtrr. (Yarg. 1.HD.2699E., 3106 K., 22.03.1978T.) (YKD.c.5,s.168, 1979).Gabinin ilk ortaya gkrgr ile Yargrtay'rn karan arasrndaki benzerlik dikkat gekicidir.
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htikiimlere kantonal kanunlarda rastlanmakta idi. Bu htikmiin 1911 tarihIi isvigre Borglar Kanununa girmesi, kanunlagtrrma siirecinde tartrqmalara
yol agmrgve yaklagrk 20 metin tizerinde tartrqrldrktan sonra bugtinkti geklini almrgtr#2.
B. Gabinin Tammr
Gabin, ahg veriqte satrn ahnan mala iidenen karqrhSn, mahn de$erinden gok fazla olmasr, ahq verigte hile yapmak anlamrna gelir 43. Fakat gabin hukukta farkh bir durumu ifade eder. Gabine iliqkin birgok tamm verilmiqti#+. Kanunumuza gore, gabinin varh$mn kabul edilebilmesi igin,
edimlerin deperleri arasrndaki agrn dengesizli['in, bir kimsenin zor durumda bulunmasrndan, diiqiincesizlifinden veya tecriibesizli!'inden yararlanmak suretiyle yaprlmrq olduiunun ispatr gerekir4s.
Tam iki tarafh siizleqmelerde, taraflann birbirine sapladr[r karqrhkh
avantajlar, tizel olarak birbirlerine taahhtit ettikleri edimler belirli bir menfaat dengesi iginde olurlar. Siizleqme serbestisi doirultusunda taraflar birbirlerine verdikleri tidiinlerde ve birbirlerine sOzverdikleri edimlerde tilqiiyii korurlar. Ahcr satrn aldrlr orta kalitede mahn serbest piyasadaki ortalama bedelini, kiracr kullamlabilir diizgiin bir mal igin rayig kirayr, tidiing
alan serbest piyasada gegerli faizi iide#6. Siizlegmenin taraflan arasrndaki
42Bvz, s.56.
a3 TORK DiL KIIRUMU, Tiirkge Siizltik, c.1, 9.Baskr, Ankara 1998, "Gabin", s.80?.
44 Bu tammlardan birkag tanesi gdyledir: Gabin, edimlerin kargrhkh oldulu bir sdzleqmenin
kurulmasr zamamnda mevcut ve bir kimsenin zor durumda bulunmasrndan, dtigiincesizliiinden ve tecrtibesizliiinden kaynaklanrp, siizlegmenin kurulmasrndan itibaren bir sene
iginde beyan edildiEi takdirde siizlegmenin feshine sebep olan aqrn dengesizliktir. ELBIR,
Gabin, s.2?5.; Gabin, iki tarafa borg ytiLkleyensdzlegmelerde,tarallardan birinin di!'er tarafin zor durumundan, igi hafrfe ahgrndan veya tecrtibesizlifl'inden yararlamlarak ivazlat
arasrnda aqrn bir dengesizlik yaratmasr ve biiylece ondan agrn yararlanmrq olmasr halidir.
FEYZiOGLU, s.248. Gabin, bir sdzlegmedebir tarafin edimi ile diper tarafrn ediminin deferleri arasrnda aqrn bir dengesizlik bulunmasrdrr. OGUZMAN K. / OZ T.,Borglar Hukuku,
Genel Hiiktimler, 3. Basr, istanbul 2000. s.109. Edimlerin de[erleri arasrnda agrn bir dengesizlik bulunduiu ve bu dengesizlik, siizleqen taraflardan birinin diferinden aqrrr yararlanmasrnr ifade ettip{ takdirde gabinden bahsedilir. TEKINAY /AKMAN / BURCUOGLU /
ALTOR s.458.
45 YarB. 1. HD. 04.03.1969T., 391 E. 1133 K.; Yarg. 13. HD. 30.01.1989T., 1989/105 E.,
1989/440 K. (Kararlar igin bkz. OZKAYA, s.81,153). Gabin durumunda edimler arasrnda
iinemli ya da agrk bir fark bulunmakta, bu gekilde taraflardan biri di!'er tarafr zarara uiratmaktadrr. Thraflardan birinin sadece zarara uiramrq olmasr iinemli de!{ldir. Qiinkti stizlegme ddhilinde herkes diledifl siizleqmeyi yapabilir ve tiim siizleqmelerdetaraflardan biri
di!'erine oranla daha fazlakazang saflayabilir. ACAR, F., "Miiteselsil Alacak]rhkta Gabinin
Etkisi", Prof. Dr. Necip KOCAYUSUFPA$AOGLU iqin Armafian, Ankara 2004, s.3?9.
46 SEROZAN, R., "Karqrhkh Siizlegmelerde Baqtan Dayahlmrg veya Sonradan Oluqmug
Edimler Arasr Dengesizlifin Uyarlama Yoluyla Dtizeltilmesi", M. Kemal OGUZMAN'a Arma$an, istanbul 2000, s.1013.
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bu denge bir tarafrn subjektif durumundan istifade edilerek bozulursa gabinin uygulanmasr stiz konusu olabilifT.
TBK. md.21 gabini qu gekilde dtizenlemigtir: "Bir siizleqmede ivazlar
arasrnda agrk bir nispetsizlik bulunduiu takdirde, e$er gabin mutazarnnn
miizayaka halinde bulunmasrndan veya hiffetinden yahut tecriibesizliiinden istifade suretiyle vukua ise, mutazarnr bir sene zarfrnda akdi feshettipini beyan ederek verdipi qeyi geri alabilir.
Bu mtiddet akdin inikadrndan itibaren cereyan eder."
Gabinde dikkat edilecek nokta qudur: Kanun edimlerin de[erleri arasrnda daima tam bir eqitlik saplama gayesi gtitmemiqtir. Bu eqitlik bulunmasa bile srizleqmeninhtiktimsiiz oldupunu bildirmemiqtir. Gergekten de tacirler ve esnaflar, edim ile kargr edimin deperleri arasrndaki farkr alarak gegimlerini saflarlar. Buna "kdr" denir. Kanun buna karqr grkmaz. Ancak bu
kAnn gok fahig olmasrm, bir tarafrn zaafindan istifade edilerek diier tarafrn btiyiik yararlar saplamasrm ahldka, htisniiniyete aykrrr saymrq ve buna
engel olmak istemiqtiras.
C. Gabinin IJnsurlan
1. Objektif

Llnsur

Gabinden stiz edebilmek igin taraflann srizleqmedeilstlendikleri karqrhkh edimlerin deierleri arasrnda agrn bir dengesizlik bulunmahdr#e. Ka47 Yargftay bir karannda qu hiikme varmrqtrr: "BK. md. 21'de yer alan gabin, qafrmrz hukukuna hAkim olan ilkelere ve insan tabiatma qok uygun diiqen bir hukuki mriessesedir.insan yaradrhg gere!'i yaptrlr ahqveriglerde aldr[rmn verdiiine eqit olmasrnr ister. Kargrhkh
edimleri kapsayan sdzlegmelerde,ahnan ile verilen arasrnda hoggiirtiliik srmrlarrm agmayan ve bir taraftan agrn yararlanrldrlr kanaatini uyandrrmayan bir denge olmahdrr. Ahqveriqler rulet oyunu olmadrfirna giire, bir koy, iki al havasr iginde ytirtitiilemez. ideal ahgveriqlerde kargrhkh edimler birbirine eqit sayrlan deferlerden olugur. Normal ahgveriqlerde gdzebatmayan ve taraflardan birinin aldatrldrir kaygrsrm do$urmayan, olapan sayrlabiIecek bir deler farkr vardrr. Anormal ahqveriqlerde ise herkesin giiztine garpan bir aqrn yararlanma mevcuttur. Bu gibi hallerde ahgverig terazisinin bir kefesi havada, diferi yerdedir. Stizlegmeserbestisine raimen kanun ve ahlAkrn hoq karqrlamadr[r, taraflardan birinin
iitekinden agrn yararlandrpr bu g'ibi olafandrqr ahqveriglerdir. Yarg. 1. HD., 21.11.1974gtin
ve 102848745 sayrh karar igin bkz. YKD., Y1975, 5.6, s.50-51.
48 SAYMEN / ELBiR, s.281;BUZ, s.bs.
49 von TUHR, A.,Borglar Hukukunun Umumi Krsmr, c. 1-2, (gev.EDEGE, C.), 2. Baskr, Ankara 1983, s.311; TEKiNAY / AKMAN / BITRCUOGLU / ALTOR s.459; OGUZMAN / OZ,
s.109; ELBIR, Gabin, s.174; SAYMEN, F.H., "Gabinde ivazlar Arasrndaki Nispetsizlik ",
iHFM.,c.u,S.3-4,L945, s.152; SAyMEN / ELBIR, s.232; UyGUR, T., Agrklamah igtihath
Borglar Kanunu Genel Hiiktimler, c.I, Madde 1-60, Ankara 1990; OLGAQ, s.21; EREN,
s.288; DAI"AMANLI, s.7; AYIK, 5.245; ATAMER, s.163; ARSEBUK, s.aSa; fl.tNQOMAG,
s.383;KARAHASAN, s.25?;GoKTURK, s.66;KANIK, T., "Gabin ", HiD. y.6,S.31,1951,s.3;
FUNK, F., Borglar Kanunu gerhi, Genel Hiiktimler, (gev. VELiDEDEOGLU H.V. / SELEK,C.H.), Ankara 1938,s.36;iNeN, s.ts3; ELBiR, H.K., "Gabinin Unsurlan ",iBM.,c.Zs,
5.24,1951,(Gabinin Unsurlarr) s.208;VELiDEDEOGLU H.V. / OZDEMiR, R., Ttirk Borg-
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nunumuz bu unsuru belli bir iilgiiye baf'lamamrqtrr 50.Roma hukukunda laesio enormis'in objektif unsuru, TBK.'nun gabin igin dngiirdiif'ti rilgritten daha belirgindir. Zfua laesio enorm,is'in objektif unsurunda, yan oram yani semen ile mal arasrndaki de!'er farkrmn mahn gergek deferinin "yansrndan
az" olmasr iilgiitii kabul edilmiqtir. Yargrtay bir karannda Roma hukukunun
benimsediii tilgiite paralel bir igtihat oluqturmuqtursl. Yargrtay, edimlerin
deferleri arasrnda Vo50 oranrndaki de$er farkrnr aqrn dengesizlik olarak
giirmiigttir. Fakat son zamanlardaYargrtay'da bu konuda bir iilgti vermemeye baglamrqtrrs2.
Edimlerin deperi ile edimlerin deferleri arasrndaki dengesizlik birbirinden farkh kawamlardrr. Edimlerin deperlerini tespit etmek tamamen fiili
lar Kanunu $erhi, Ankara 1987, s.5?; OSER, H. / SCHONENBERGER, W., Borglar Hukuko, (gerr.SEQKIN, R.), Birinci Krsrm, Madde 1-40,Ankara 1947,s.L87;BECKER, H., s.116.
Yargrtay bir karanndaiu sonuca varmrqtrr: ".......objektif unsurun yokluiu halinde davamn
di['er yiinlerinin tahkikine liizum yoktur." Yarg. HGK. L12298.,765 K., 30.09.19?2 T.(Karar igin bkz. OZKAYA,s. 49-50).Bir baqka karannda ise qu sonucavarmrqtrr: "........gabinin
BK.m.2l'de bahsedilen objektif ve subjektif unsurlanmn kanaat verici gekilde oluqtuiunun
belirlenmesi durumunda gabin gergekleqmiqolur. Yarg. HGK.1/263 E., 90 K.,05.02.1969 T.
(Karar igin bkz. OZKAYA,s.58-59);Yarg.HGK.I/557
8.,637 K.,11.12.1991T.; (Karar igin bkz.

Ozxave.s. 88-40).
50 FEYZIOGLU, s.250; ELBIR, Gabin, s.1?4; TEKINAY / AKMAN / BTTRCUOGLU/ ALTOP,

s.459. Mesela karzda alacakh lehine fahig faizveya dig'er fahiq menfaatler, satrqta gok ytiksek veya gok az bir bedel, hizmet siizleqmesindegok ytiksek veya gok aqalr bir ticret, sulh
stizlegmesindeterk edilen hak ile dengeli olmayan bir tazminat tespit edildili durumlar.
von T'[JHR,s.311-312.
5 1 Yarg. 1. IJD., 27.L2.L976 T., L976/I0791 E., 19761L2757K. "Agrn dengesizlik daha gok "soyut" kapsamh bir terimdir. Yargrsal uygulamalarda bu terimin soyutlulu!'unun kolay bir
agrkhpa kavuqturulmasr gerekir. isvigre Federal Mahkemesine gdre "aqrrr dengesizlik" kargrhkh ivazlar arasrnda "gdze garpan" aqrn bir fark olmasr anlamrna gelir. Normal bir insann hayat bilgi ve giiri.iqtinegiire edimlerin deferleri arasrnda olafaniistti ve aqrrr bir farkrn
bulunmasr durumunda "agrn dengesizlik" olugtulu kabul edilir. Kanunumuzda ivazlar arasrnda iingiiriilen fark agrn dengesizlik yerine "belirli bir rakam ile ifade edilseydi 21. maddeyi uygulamak bu hukuki kurumdan beklenilen ve istenilen amaca ulaqmak olanaklan
briytik tilgtide ktsrtlanmrg ve smrrlandrnlmrg olurdu. HAkim her hadisede yasada gdsterilen
ve deiiqrneyen aritmetik oram aramak ve uygulamak zorunda oldu!'u cihetle, 6rne!.in 5/10
iizerinden 500/1000'lik bir farkm gergekleqtigi bir olaydan gabini kabul edecek501/1000'lik
bir farkta ise davayr reddedecektir. Iki olay arasrnda 1/1000gibi "laqey" sayrlabilecek iinemsiz bir fark mevcut olmasrna raimen akil ve adalet ile bafdaqmayan defigik sonuglarrn ortaya grkmasma engel olmak imkAm kalmazdr. TBK., bu konuda hakime geniq takdir yetkisi vermiqtir... A";rn dengesizlik unsuruna pratikte, uygulamada tereddiit ve yamlmalan dnleyen bir agrkhk getirilmesi gerekir. Ivazlar arasrnda hangi orandaki bir farkrn "aqrrr dengesizlik" sayrlaca$nr tespit ederken bazr nirengi noktalarrn konulmasrm ve defiqik y6ntemlerden yararlamlmasr gerekir. Buna giire 1) Dairenin siirekli uygulamasrna gdre ivazlar arasrnda 50/100 oramndaki bir fark aqrn dengesizlik sayrhr 2) EIde edilen ivazlar karqrlagtrnhnca rahathkla biri az, di[eri gok gibi kesin bii yargrya kolayca vanlabilmelidir.
Hal btiyle olunca olapan koqullar altrnda agrk nispetsizlikten stiz edebilmek igin ivazlar arasrnda en azVo 2i'tenfazla bir fark olmasr zorunluluiu vardrr." (Yarg.l.HD. 10791 E., 12751
K. 27.L2.L976)(Karar iqin bkz. YKD., c.3, S.5, 1977,s.618 vd.). LaesioEnormis'in objektif
unsuruyla ilgili genig bilgi igin bkz. TOPUZ, s.317-320.
52 OZKAYA.s.2Bdn.26.
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bir olaydr. Oysa edimlerin deperleri arasrndaki dengesizlilin tespiti hukuki bir olaydrr. Gabinin objektif unsurunu tespit edecek olan hikim, edimlerin deperini tespit ederken imkAndan faydalanabilir ama edimlerin deferleri arasrndaki dengesizlili tamamen kendisi belirlemelidirss.
Hdkim edimlerin deperleri arasrndaki dengesizlili tespit ederken, stizIeqmenin kuruldu!'u srrada edimlerin taqrdrlr objektif deierleri dikkate alacaktrr. Stizleqmenin kurulmasrndan sona edimlerin de!'erinde meydana gelecek deliqiklikler dikkate ahnmayacaCl gbi taraflarrn edime verdi$ subjektif de!'erde dikkate ahnmayacaktrr5a. Fakat edimle birlikte yan borglar
dikkate ahnarak de!'er tespitini yapmak gerekirss.
Taraflarrn, siizleqmenin yaprldrfr. srrada edimlerin deferleri arasrndaki
53 SAYMEN, s.lb3.Serbest piyasa ekonomisinde edimin de!'erinin ve buna bafh olarak edimler arasrnda mevcut dengenin olup olmadrfrnrn tespiti oldukqa giigttir. Bu ba[lamda edimin
objektif ve adil de!'erinin bulunmasr yerine, siizlegme yapanlann edime vermig olduklan
.ob3"ttif d"g"rlerin esas ahnmasr gerekir. Taraflar kargr tarafrn edimi ile kendi edimi arasrnda denge g6rOyorsayaprlacak bir qey yoktur. Adil bir mribadele iliqkisi bu qekilde kurulabilir. Burada hukuka dtigen subjektif iradelerin sakatlanmasrm iinlemek, bunu teminat
altrna almaktu. BIJZ, s.5'1-55.
54 von T(IHR, s.312; OGUZMAN / OZ, s.LO9;SAYMEN / ELBIR, s.234;.FEYZiOGLU, s.Zrt;
SAYMEN, s.151; ELB|R, Gabin, s'175; OLGAQ, s.2?4; SUNGURBEY, i., Medeni Hukuk Sorunlan, c.6, istanbul 1994; s.603 vd.Siizlegmenin yaprldrlr zamandaki objektif krymet olgusu siizlegmenin konusuna giire defiqir. Karqrhkh ivazlar para ise deperleri bellidir.Para deborsa ve piyasa deleri giiz
lil de herhangi bir menkul mal ise o geyin cari ve tayin edilmig
iintinde tutulur.Kargr[kh ivazlar yabancr para veya altrn ise siizleqme tarihindeki rayice 96re hesaplama yapilri. ivazlann deierlerinin taktirindearz ve talep kanunlanda giiz dniinde
tutulmahdu. DALAMANLI, L./ KAZANCI, F./KAZANCI, M., ilmi ve Kazai igtihatlarla
Agrklamalr Borglar Kanunu, c.1, 1-60, istanbul L990, s'25L-252'
55 O6UZMAN I OZ, s.IOg. Gabinde edimlerin de[erleri arasrndaki dengesizlifin tespitinde
s6zleqmenin yaprldrgr an nazara ahndrpr iqin gabinin emprevizyondan (uyarlama) ayrrt
edilrnesi gerekir. Emprevizyon, sinallagmatik siizlegmelerde, siizleqmenin kumlmasrndan
sonra, iinceden 6ngiiriilmesi miimkrin olmayan bir takrm yeni hadiselerle, borcun ifasrmn
imk6nsrz hale gelmesi veya ifanrn borglunun 5nlomrna sebep olabilecek bir hal almasrdrr.
Buna giire:
1) Sonradan ortaya grkmrq olan hadise taraflann iradesi drgrnda olugacak ve bu durum sdzlegme yapilrrken taraflarca iingdriilmeyecek.
2) Edimlerin de[erleri arasrnda olugan agrn dengesizlik ile sonradan olan olay arasrna illiyet bafl olacak.
B) Siizlegmede emprevizyon halinin dermeyamndan feragat edilmemig olunacak. Gabinin
objektifunsurunun varhlr igin edimlerin deferleri arasrndaki agrn dengesizlifin s6zlegmenin trurutdugu srrada mevcut olmasr, onu emprevizyondan ayrran en dnemli farktrr. Aynca
gabinin varhfr igin bu dengesizlik siizlegmenin diper tarafrnrn zor durumda bulunmasrndan, diigtincesizliflnden veya tecriibesizli$inden yararlanrlarak olugturulacak ama emprevarhpr .r"Irrrrrr. SAYMEN / ELBiR, s.875-881;ERMAN, H., isvizyon iiin b6yle bir qartrn
-Beklenilmeyen
Haller, (8K.365 / 2), istanbul 1979., s.35-56,(Bekleniltisna Stitleqmesinde
meyen Halier); THILO, 8., "Laesio Enormis ve Clausula Rebus Sic Stantibus ile Bir Para
Borcunda Miicbir sebep Hakkrnda Not", (gev.ESEN, B.), iIIFM., c.I, istanbul 1935, s.4454b0; SOMER, P., Roma Hukukundan istisna Akti (Locdtio Conductio Operis), Yayrnlanmamrq Dogentlik Tiezi,istanbul 2001 (istisnaAkti), s'158-159'
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dengesizlili bilmeleri zorunluluiu yoktur50. Dengesizliiin tespitine imkAn
verecek husus, siizleqmenin kurulduiu srrada edimin herkesgekabul ve takdir edilen objektif de$eridir5?. HAkim dengesizli!'i belirlerken, bunun objektif iilgtilere giire agikAr, ilk bakrgta giize garpan bir nitelikte bulunup bulunmadrprna bakmah, bilimsel esaslan, bu yiindeki belirli ilkeleri, devamhhk
arz eden uygulamalan, hak ve nesafet kurallanm g0z tiniinde tutmahdrrss.
Borglar Kanunu'muz, gabinde edimlerin de$erleri arasrnda aqrn dengesizlik bulunmasr iilgiitiinri benimsemekle, Fransa, Avusturya ve italya Medeni Kanunlanndan aynlmrqtrr. Zirabu iilkelerin medeni kanunlarr edimlerin de!'erleri arasrndaki aqrrr dengesizli[.i belirli aritmetik iilgtitlere baplamrgtrr. Borglar Kanunu'muz bu yiinii ile Alman Medeni Kanunu ile aym diizenlemeyi benimsemigtir. Objektif qart dikkate ahndr$nda Almanya ve isvigre-Ttirk Medeni Kanunlan Roma hukukundan diier tilkelere oranla daha az etkilenmiqtir.
2. Subjektif

Unsur

Gabinin subjektif unsurunu, edimlerin deferleri arasrndaki agur dengesizlifin, TBK. md.21'de tahdidi olarak sayrlmrq hallerden birisinden istifade
edilerek oluqturulmasrdrr. Kanunumuzda bu haller miizayaka (zor durumda bulunma), hiffet (dtiqtncesizlik) ve tecriibesizlik olarak belirtilmiqtir ss.
Bu sayrlanlarrn drgrnda kalan bir durumdan istifade ederek edimlerin de['erleri arasrnda aqrn bir dengesizlik olugturulmasr gabinin uygulanmasrm
gerektirmez. Zira kanun koyucu siizleqme serbestisini srrurlayan ve siizleqme serbestisinin bir istisnasr olan gabinin kapsamrm fazla geniqletmek istememigtirGo.
Ashnda taraflar stizleqmedeedim ve karqr edimin de[erini istedikleri gibi kararlagtrrabilirler. Kanun taraflann birbirine oranla aqrn bir yiikiimliiliik altrna girmelerine yasak koymamrgtrr. Edimler arasrnda dengede aramamrgtrr. Taraflarrn iizgiir iradeleri ile kararlagtrrdrklan fryat objektif olarak aqrnda olsa adil ve doiru fryattrr. Kanunun yasaklayrp yaptrnma bapladr$ husus aqrn oransrzhfrn meydana getirilig bigimidir. A6rn oransrzhk
56 oLGAQ, s.274;OGUZMAN, s.110;FEYZiOGLU, s.253;ARSEBVK, s.qZz.
57 von TUHR, s.312.
58 "Kanunumuzda belli bir miktar tizerinden oran giisterilmemig olmakla beraber, kargrhkh

ivazlar arasrnda agrn farkrn tayininde tilgti, sahlan mal igin ddenen parann norrnal olarak
piyasa deferinin gok altrnda olmasr ve agrkgagdzegarpacak bir dengesizlik gdstermesi, toplumdaki ekonomik defer Olgtilerini agan ve ticari ahl6k kurallanna aykrn dtigen fahig bir
dengesizlifrn mevcudiyeti aranmahdrr.n HGK. 24.01.1973 T., 1973lI-956/5, L973/1L46 K.
(Karar igin bkz. OZKAYA, s.26 ve s.26 dn. 30).
von TUIIR, s. 312; FEYZiOGLU, s.254; TEKiNAY / AKMAN / BURCUOdLU / ALTOP,
s.461; oduzMAN / 6z', s.tLo;AKYoL, s.lBB; INAN, s.lbs; KARAHASAN, s.261; oSER /
SCHONENBERGER, s.188; ELBiR, Gabnin Unsurlan, s.196-19?.
6ZKAYA,s.z7.
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kanunda belirtilen iizel durumlardan istifade ederek meydana getirilirse
stizleqme iptal edilebilir. Bu durum irade serbestisinin srmrlanmasr deiil,
garanti altrna ahnmasr siiz konusudur6l.
Sozlegmeyaprlrrken bir tarafrn iktisaden, ruhen, bilgi ve irade itibariyIe zayf bulunmasr ve diferinin bunu frrsat bilerek siizlegmeyi meydana getirmiq ve aqrrr bir fayda elde etmiq olmasr gerekir.62Bu zayrflrk, taraflardan
birinde bulunmasr gerektilinden buna subjektif qart adr verilmigtiros.
Gabinin bulunduiu stizleqmede,siizleqme yapma teklifinin kimin tarafrndan yaprldr$mn bir tinemi yoktur6+. Subjektif nitelikteki unsurlardan biri, aqrn edim ytiktimii altrnda bulunan tarafrn zayrf durumda bulunmasrdrr.
Kanun bu zayrflrlr zarar giiren tarafrn miizayaka durumu, tecriibesizlifi ve
diiqtincesizlipi qeklinde ortaya koymuqturGs. Kanunumuzun, edimlerin deperleri arasrndaki aqrn dengesizli$n, zarar gtirenin subjektif bir durumundan istifade edilerek olugturulmasr gerekti[ini belirtmiqtir. Bu subjektif durumlardan pratik de!'eri en fazla olan, zor durumda bulunma halidir.
Birisinin zor durumda olduiunun kabul edilmesi igin istismar edilenin
bizzat bu durumda olmasr gerekmez, bir yakrmn da zor durumda olmasr aym sonucu doiurur. Zor durumda kalmrq olmak igin mutlaka fakir olmak da
gerekmez. Zengln insanlar da zor durumda kalabilirler. S<izleqmeyaprlrrken
zor durumda, srkrntr iginde olmak bu halin varhfim kabul igin yeterli olup
devamh olmasr qartr aranmaz. Kiqinin kendi kusuru sonucu zor duruma
diiqmiiq olmasr da sonucu deiiqtirmez6G. Birisi zor durumunda kahnca, da6r BUz, s.59-60.
62 Yargrtay bir karannda gabinin unsurlanm gu qekilde belirlemiqtir: Gabinden siiz edebilmek igin objektif unsur olan edimler arasrndaki aqrrr nispetsizlilin yanmda bir tarafin darda kalma, tecriibesizlik ve diiqtiLncesizli$nbulunmasr ve difer tarafrn ise sOmtirme kastrm
taqrmasr bigiminde iki subjektif unsurun gergekleEmesigerekir. (Yarg. L. IJD. 2004/90 8.,
2004/3272K., 23.03.2004T.) (Karar igin bkz.YKD. c. 31, S.7. s.996-999,Temmuz 2005).
63 sayMpN / ELBiR, s.288; scrrwARZ, s.Bbl.
64 vELIDEDEoGLU / OzDEMiR. s.b8.
65 Mtzayaka hali ekonomik sebeplerdenkaynaklana bilecefi gibi, kigisel sebeplerdende kaynaklanabilir. Gergek kigilerin yarunda tiizel kiqilerinde bu duruma dtiqmesi miimkiindtir.gabine maruz kalan kimsenin kusurlu olmasr gabinin hriktimlerini do!'urmasrna engel
olmaz.von TUHR,A./PETER,H., Allgemainer Teils des Schweizerischen Obligationenrecht,
Erster Band,3.Auflage, Ztirich 1979.s.344.
66 ELBiR, Gabin, s.165-r6?; FEYZIoGLIJ, s.254-25Q ELBiR, Gabnin Unsurlan, s.204. DALAMANLI / KAZANCI / KAZANCI, s.253. Zorda bulunma halinde mtimktin ve muhtemel
bir zaruret halide dikkate ahnacaktrr. von TIIHR, s.312. Yargtay bir karannda Su sonuca
varmrshr: Yiiklenici edimini miizayaka nedeni ile gecikmelide olsa yerine getirme gabasr
ilerisinde iken pay dewinden itibaren edimini o ana kadar hig yerine getirmeyenmig sahipIeri lehine bir parsel ve 6 ba$msrz bdliim devrini iingdren ek sdzleqmeyiyiiklenicinin gabin
sonucu tapuda pay devrini temin igin yapmak zorunda kaldt$mn kabulti gerekir. Yaprlan
iqin hacmi yaprm stiresi iginde tilkede var olan ekonomik srkrntrlar dikkate ahndrprnda
ytiklenicinin frnans darh[rna diiqtiiitine dair iddiasr samimidir. Ozellikle maruf vakalardan olan enflasyon olgusu da miizayaka halinin varh!'rmn kabulti gerekir.(Yarg.15.HD.
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ha ktitii bir durumdan kurtulmak, bedeni, ahlAki veya ekonomik bir tehlikeden kendini kurtarmak istedili igin gabinin bulunduiu stizleqmeyiyapmayr
tercih eder67.
- Diigiincesizlik genelde temyiz kudretini kaldrrmayacak tilqiideki akrl
zaytflrfi. hallerinde Biiriiliir6s. Fakat diiqrincesizliiin o kiginin tabiatrnda olmasr qart delildir. Tabiaten bu qekilde olmayan bir kigi bile bazen gabinin
olduiu bir sdzleqmeyi yapabilmektedir. Onemli olan diiqtincesizlilin sdzleqme yaprlrrken bulunmuq olmasrdrr69.Diigtncesizce hareket eden, sadece o
anda elde ettifi menfaatlere ilgi duyar, sonradan ortaya grkan neticelerle ilgilenmez. Altrna Srdigr taahhiitlerin sonuglanm tilgmezTo.
Diiqiirrcesizlik, iq konusunda eksik kabiliyetli, ileriyi giirememe ve akrl,
zekA yiiniiyle menfaatlerini koruyabilecek derecede geliqmemiq olhn kiqilerin muhtemel sonuglan dtiqiirrememe halini de ifade eder. Bu durumdaki
kimseler temyrz kudretinden yoksun defillerdir, fakat akrl veya zekd ydniinden yeteri kadar geliqmemiqlerdir 71.
- Tecriibesizli!'in siizleqmenin yaprlmasr srrasrnda mevcut olmasr gerekir. Bu kimsenin mutlaka cahil biri olmasr gerekmez. Yaprlan o siizlegme
agrsrndantecriibesiz olmasr yeterlidirT2.
Diigiincesizlik bir irade zayrflrpr oldulu halde tecriibesizlik bilgi zayrflrveya
siiz konusu olan muameleye yabancrhktrr?3. Diiqiincesizlik daha gok
[r
A!us2001/30888.,200t15274K.,19.11.2001T.) (Karar igin bkz. YKD.c.28,S.8 s.121"8-1220,
tos 2002). Zorda bulunma hali sadeceekonomik sebeplerdenmeydana gelmez.Yargrtay verdiii kararlannda yalnrzhk, yaghhk, hastahk gibi durumlarda mflzayaka halinin manevi sebeplerden.kaynaklandrfr sonucuna varmrgtu. (Yarg. 1..HD.101658., 9251 K.,18.09.1987 T.)
(YKD.c.13, s.998, 1987). (Yarg. 1.HD.38248'5938 K., 03.05.1979T.) (YKD.c.5, s. 11191121,1979).(Yarg. l.HD. 13268E., 999 K., 30.01.1979T.) (YKD.c.5,s.779, 1979).
67 SCHWRRZ, Borglar Hukuku, s.352. Bir kimsenin miizayaka halini bertaraf etmesi ilgili
siizleqmeyi yapmadan da mtimktinse, ahnan karqrhk mrizayaka halinin bertaraf edilmesi
igin kullamlmadrysa, mtizayaka sebebi gok basitse, hileli iflas durumu sdz konusu ise bu
durumda mtizayaka halinin varh$ndan bahsedilemez. DAI"AMANLI / KAZANCI / KAZANCI, s.254.
68 von TUHR, s.312; OGUZMAN / 61-, s.LLo. Bir kimsenin sdzleqmeyekonu olan geye aqrn
zaafimn bulunmasr, kiginin higbir geye krymet vermemesi, yaptrlr muamelelerin sonuglannrn nereye varacafrm bilmemesi, herkesin stiziine inanmasr o kimsenin dtiqiincesiz olarak hareket etmeye miisait oldufunu gdsterir. DALAMANLI / KAZANCI / KAZANCI,
s.255.
69 SAYMEN / ELBIR, s.240; ELBIR, Gabin, s.170; ELBiR, Gabnin Unsurlan, s.205; INAN,
s.rbb.
?0 ELBiR, Gabin, s.171;FUNK, s.36;UYGUR, s.183-184.

7r oLGAO,s.zzo.
72 rLBiR, Gabin, s.1?2.
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qahsrn karakteri ile ilsilidir, fakat tecrtibesizlik kiginin bilgisine baphdrr.
Bir kimse yaptrpr bir muamelede tecriibeli olsaydr, diiqiitrcesizce hareket
edenin aksine, o muameleyi yapmayacaktrTa.Diiqiincesizlik ile tecrtibesizlik
arasrndaki fark gu qekilde ifade edilir. "Diiqtincesizce hareket eden gerge!'i
gdrmek istemez, tecrtibesiz ise gtirmez"?5.Gabin, diiqiince ve irade itibarr ile
hafif veya tecriibesiz olanlann istismar edilmelerinin iiniine gegip, frrsat
diigkiinlerine karqr koruma sa!'lamrqtrr76.
- Esasen gabinin ahlak ve diirtistliik prensiplerine aykrn sayrlmasr,
siizleqme taraflanndan birinin di!'erinden aqrrr yarar saflama niyetinden
gelmektedir??. istifade; zor durumda bulunma, diigiincesizlik, tecrtibesizlik
gibi hallerin hepsi ile beraber bulunabileceli gibi sadecebir tanesi ile de bulunabilir?8. istismar oldukga muildk bir kawamdrr ve goBuzaman hile kanqtrnlmaktadrrTe. Ozellikle bir kimsenin diiqiincesizlipinden istifade ederek
gabini meydana getirmek, hile ile birleqirso.
Gabinde istismann varh$ndan bahsedebilmek igin bir tarafin iginde
74 ELBiR, Gabin, s.173.
75 BECKER, H., isvigre Medeni Kanunu $erhi, Borglar Kanunu Genel Htiktimler, I. Krsrm,
(qev.oLCAY B. / REisoGLu K. / TozuN o. / OZI(OK, S.), Ankara 196?, s.119.
76
77
78
79

SAYMEN/ ELBIR, s.240.
FEYZIOGLU,s.25e;OLGAQ,s.277.
SCHWARZ,Borglar Hukuku, s.351;oGUZMAN / 6z', s.tto; ELBiR, Gabnin Unsurlan,
s.198.
gerechterPreis und die Arten der List", SZ.,c.94,1977,s.185WACI(E,:"Circumscribere,
186;KITTELMANN, s.4;SAYMEN/ ELBIR, s. 242dn. 43. Hile, hukuki muamelelerdebir
kimsenin zihninde yanhgbir kanaat uyandrrmak suretiyle onu aldatmak ve gergefi bilseydi yapmayacalr bir hukuki muameleyesevk ederek menfaat temin etmektir. Bir kimseyi
gafrl avlamak,kandrrmak,aldatmakigin kullamlan her tiirlti kumazhk, desise,dalavere
ve yolsuzluklardrr. Hilede daha iradenin olugmasrnda bir sakathk meydana gelir.UMUR,
Z.,Rnma Hukuku Liigati, istanbul 1983, s.60. irade hatah olarak oluqmakta, fakat buna
hukuki muameleyi yapan kiginin yamlgrsr, dikkatsizlifi, bilgisizligi deiil, bagkasrmn hileli hareketleri sebep olmaktadrr. Hileyi yapan kigi muamelenin diper tarafr olabileceli gibi
iigiincii bir kiqi de olabilir. Gabinde siizleqmeyi yaparken, sbzlegmenin bir tarafi, difer tarafrn zor durumda bulunmasrm, diiqiincesizliiini veya tecriibesizli[ini bilerek, bundan istifade etmiq olrnasr yeterlidir. Bu istifadenin hileli davramglarla yapilmasr gerekmez. Edimlerin deferleri arasrnda aqrn dengesizlik meydana gelmig olmasr, Gabin'in objektif unsuru
oldulu halde hilenin btiyle bir unsuru yoktur. Edimlerin deperleri arasrnda dengesizlik olmasr, hilenin varhfrna delil tegkil etmez. Gabinin uygulanmasr igin kendisinden aqrrr yarar saflanan tarafin diigtincesizlik veya tecriibesizlili sebebiyle aldanmrg olmasr yeterli
olup siizlegmenin kargr tarafrnca aldatrlmrg olmasr gerekmez. Hilenin varhirndan bahsedebilmek iqin sadeceaktif bazr davramqlar aranmaz. Bazr durumlarda konugmamak bile hi.
le sayrlabilir. Bu durumda kargr tarafin sahip oldulu yanhg bir kanaatin stirdtiriilmesine
seyirci kahnmaktadrr. Ancak kiginin susmasrnrn hile sayrlabilmesi igin, sdzleqmenin tarabulunmasr gerekir. SCHWARZ, Borgfirrn karqr tarafa agrklama yapma ydkiimliiliiftintin
lar Hukuku, s.322.
von TUHR, s.312.
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bulunduiu durumun, siizleqmenin diSer tarafinca bilinmesi yeterlidir. Burada istismar kastr zorunlu delildir8l. Zarar gdrenin kendisinden aqrn istifade edildilini bilmesinin iinemi yoktur. Bunu bilse bile bu durum onun siizleqmeyi iptal edebilmesi imkAmm ortadan kaldrrrnaz. istifadenin stizleqme
yaprhrken mevcut olmasr gerekirS2.
D. Gabinin Htiktimleri
Borglar Kanunu'muzun sistemine gtire bir sdzleqmedegabin varsa bu
siizleqmebatrl de[ildir.Zarar giiren taraf stizleqmeyiiptal ettilini bildirerek
verdi!'ini geri alabilir. Gabinin bulunduiu stizleqmeiptal edilebilir bir stizleqmedirss. Gabine maruz kalan taraf hakkrm tek tarafh ulaqmasr gereken
bir bildirimle yapacaktrr. Bu beyan usuli olmaktan ziyade medeni hukuk
alamnda bozucu yenilik doiuran bir beyan nitelifindedir 84.
Zarar gtiren taraf isterse siizleqmeyi iptal edebilir, isterse siiresi iginde
iptal beyamnda bulunmayarak sdzleqmenin geqerli hale gelmesini saflayabilir8s. Zarar giiren siizleqmeile baflr olmama beyamm siizlegmenin kuruluq
tarihinden itibaren bir yrl igerisinde yapmahdrr. Bu siire hak diigtirticti sii-

8 1 SIJNGIIR, s.34; SAYMEN / ELBIR, s.242. ELBIR, Gabnin Unsurlan, s.198.Aksi gtiriiq igin

bkz. EREN, s.391. FakatYargrtay vermig olduiu kararlarda istifade kastmrn varhSm aramaktadrr. "Davah taraf, subjektifunsuru teqkil eden hal ve qartlar iginde bulunan davacr
tarafrn, bu durumunu bilerek kendisine aqrn yarar saflamadrkga gabin iddiasr gergeklegmig sayrlmaz." (Yarg. 1. HD., 04.03.1969T., 391 E. 1133 K.) "Davah, davacrnrn akrabasr olmasr itibariyle sdz konusu edilen durumlardan bilerek ve isteyerek yararlanmak suretiyle
agrn yarar saflamrqtrr., (Yarg. 1. HD., 30.01.1999 T., 13268 E., 999 K.) (Kararlar igin bkz.
KARATIASAN, s.266); "Gabin vardrr diyebilmek igin '..aqrn dengesizlik gabinin tiim gartlannrn oluqtuiunu kabul igin yeterli de!ildir. Zira bu objektifqart ile beraber subjektifqartr
tegkil eden zor durumda bulunma, dtigtincesizlik, tecrtibesizlik hallerinden birisinin de bulunmasr, afucrmn bu durumu bilmesi ve ondan faydalanmasr yani satrcrmn durumunu istismar etmesi gerekir." (Yarg. HGK., 05.02.1969 T., 966/1-263 E.' 90 K'), Kararlar igin bkz.
RKD. Y.4, S.5, 1969, s.154 vd.; "Gabinden siiz edebilmek igin iincelikle objektif unsur olan
edimlerin delerleri arasmdaki agrn dengesizliSn saptanmasl ve bunun yanr srra zatar gorende darda kalma, tecriibesizlik, dtiqtincesizlik hallerinin bulunmasr, diler tarafin ise, aqrn yararlanma kastrm taqrmasr bigiminde iki subjektif unsurun daha gergeklegmiq olmasr
gerekir."Yarg. LHD.,2I.02.2000 T.,2000/13L48',2000/L739K. (Karar igin bkz' YKD. c.26'
S.10,2000,s.1507).
82 SUNGUR. s.34.
83 5AYMEN / ELB[p-, s.242-243; TEKiNAY /AKMAN / BURCUOGLU /ALTOP, s.264; OGUZ-

MAN / oZ. s.111.
84 vELiDEDEOGLU / OZDEMiR, S.58.
as FOVZiOGLU, s.262. Alman hukukunda gabin mutlak butlan ile mneyyidelendirildili igin
hAkim bu clurumu re'sen nazara alacak ve herkes bu stizlegmenin butlanmr talep edebileisvigre-Ttirk Borglar hukukunda sdzlegmenin kaderi zarar giirenin takdiricektir. Hdlbfi
ne kalmrgtrr. SCHWARZ, Borglar Hukuku, s.352; von TUHR' s.313.
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redir ve hdkimin re'sen rtazara almasr gerekir. Bu siire durmaz ve kesilmesi de s6z konusu olmaz86.
Zarar gttren siiresi iginde iptal hakkrm kullandr[rnda TBK. md.21 gerefince verdiklerini geri alrr. Fakat sadece siizleqmeyi iptal eden delil, di!'er
taraf da verdifini geri alabilir. Qtinkti iptal ile siizleqme her iki tarafr da
baplamaz hale gelir. Ep'er heniiz edimler ifa edilmemiq ise iki taraf da edimleri ifadan kagrnabilirler. Gabin sebebi ile siizlegmenin iptalini isteme hakkr sadece zarar gotene aittir 87.SiizleSmenin gabin sebebi ile iptali herhangi bir qekle tabi de['ildir 88.Gabin sebebiyle siizleqmenin iptalinin dava yolu
ile ileri siirtlmesine liizum yoktur8e.
Zarar giirenin iptal beyam kargrsrnda, diler tarafrn elinde bir hukuki
imkdn mevcut de!"ildir. Hdlbuki Roma hukukunda satrcrmn iptal talebi
kargrsrnda, ahcrmn elinde stizleqmeyi ayakta tutacak segimlik yetkisi (/acultas alternatiua) vardrr. Ahcr eper siizleqmeyi ayakta tutma istiyorsa (adil
iicrete oranla) eksik iidediii krsmr iidemesi gerekiyordu. Kanunda gabine
maruz kalana iptal drgrnda baqka bir hukuki imkan saflanmamrq olmasr
btyiik eksiklik sayrlrr. Ayrrca Roma hukukunda iptal talebi ancak dava yoIuyla miimkiinken, TBKya g6re tek taraflr bir irade beyam ile yaprlabilmektedir.

86 FEyzioGLU, s.262;SAyMEN / ELBIR, s.248;ocuzMAN

/ 02, s.111;DALAMANII, s.1617; QAGA, T., "Rrzadaki Fesat Sebeplerinden Biri veya Gabin ile Maltil StizleqmelerdeFesih Beyam Suresi, DEUHFD. Yrl 1, S.1, 1981, s.44; Gabin, hile veya tehdit ile birlikte olursa stizlegmeancak TBK.'nun 31..maddesinde belirtilen srirenin gegmesindensonra muteber
hale gelebilir. von T'[-IHR,s.313. Bir senelik hak diiqiiriicfl stire sdzlegmeyiyaprp gabine maruz kalan kimsenin akrl hastah$na dugar olmuq ise artrk 1 senelik hak dtiqririicti stireye
defil adi zamanaqrmrnatabidir. DALAMANLI / KAZANCI / KAZANCI, s.257. Yargrtay bir
karannda qu sonuca varmrqtrr:......taqrnmazmallara iliqkin temliki iglemlerde gabin iddiasrmn tapuda fera! takririnin ahndrlr giinden baqlamak tizere 1 senelik hak diiqiirticti siire
igerisindeileri siirrilmesi zorunludur.(Yarg.l.HD. 5926 E., 9781 K., 30.09.1987)(Karar igin
bkz. YKD. c.13, s.844, 1987) Ayrtca gunu belirtmek gerekir ki, Borglar Kanunun zarar 96renin gabinden dolayr siizleqmeyifeshedebilmesi igin tamnan 1yrlhk siirenin baglangrgam
olarak sbzleqmeninkurulug tarihini baz almasr Borglar Kanunu Tasansrnda da aynen muhafaza edilmiqtir.

87 FEYZiOGLU, s.262-263; OLGAQ, s.278. Thraflar edimlerini yerine getirmiq ise istihkak

davasryla veya sebepsizzenginleqme htikiimlerine dayanarak verdifini geri alabilir. Aynca
gabin zarara uprayan tarafrn zarar ve ziyamnrn talep edilmesine de mtisaade eder. von
TITHR/ PETER, s.346.
88 suNGUR, s.37; SAYMEN / ELBIR, s.243 dn. a6; OLGAQ, s.2?9; ELBiR, H.K., "Gabnin

Miiddeti ve Hrikiimleri, IHFM., c.1?,S.1-2, 1951,(Gabnin Hiiktimleri) s.200.
aXipnX, J., "Hiikiimsiizltik Nazariyesi Kargrsrnda Tiirk Medeni Kanunumuzun Sistemi",
Ankara 1953, s.209. Gabine upratrlan taraf heniiz kendi edimini yerine getirmemiq ise defi
yoluyla her zaman edimini yerine getirmekten kagrnabilir ve bir davada gabinin defi yolu
ile ileri siiriiLlmesine de engel olmamahdrr.
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E. Borglar Kanunu Tasarrsrmn GetirdiSi Yeni Diizenleme
$u anda yiiriirltikte bulunan Borglar Kanunundaki diizenlemeye giire
gabine maruz kalamn elinde siizleqmeyi iptal imkdmndan baqka bir olanak
bulunmamaktadrr. Borglar Kanunu Tasansrmn ilk halinde de gabine iliqkin
herhangi bir deligiklik siiz konusu deiilken, tasanmn son halinde yrllardrr
eksiklili hissedilen ve yazarlarca srkga eleqtirilen bu durum ortadan kaldrnlarak kendisinden aqrrr yararlamlan kiqiye oransrzhS.n giderilerek siizleqmeyi ayakta tutma imkdm sa!'Ianmrgtrr90.
Tasarrmn 2S.maddesinedenk gelen gabine iliqkin diizenleme artrk agrn
yararlanma baqhh altrnda qu qekilde diizenlenmiqtir: "Bir sdzleqmedekarqrhkh edimler arasrnda agrk bir oransrzhk varsa; bu oransrzhk, zarar g6renin darda kalmasrndan veya diigrincesizlilinden ya da deneyimsizlilinden
yararlamlmak suretiyle gergekleqtirildigi takdirde, zarar giiren, durumun
iizellifline gtire ya sdzleqmeile baph olmadrprm diler tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da s<izleqmeyebaflr kalarak edimler arasrndaki oransrzh$n giderilmesini isteyebilir.
Zarar giiren bu hakkrm, diiqtincesizlik ve deneyimsizlilini iilrendili; zor durumda kabmadaise, bu durumun ortadan kalktrfr tarihten baqlayarak bir yrl ve
her halde s6zleqmeninkuruldufu tarihten baqlayarak on yrl iginde kullanabilir."
Gabine maruz kalana iptal imkamndan baqka bir olanak saSlamak geqitli sakrncalarr giderecektir. Gabine maruz kalana iptal imkAmndan baqka
bir imkdn tammamak iizellikle mtizayaka durumunda aqrn edimi kabul etmesi durumunda ona yeterince koruma saflamaz. Qiinkii gabine maruz kalan kiqi siizleqmeyi yaparken kargr tarafin edimine muhtag durumdadrr. Sifzleqmenin tiimden gegersiz olmasr durumunda ihtiyag duydu!'u bu edimden
mahrum kalaca$r igin eski zor durumuna tekrar dtiqecektir ya da siizleqmeyi bu haliyle kabul etmek durumunda kalacaktrr. iqte bu durumda gabine
maruz kalan kiqiye bir bagka imkAmn da tamnmasr gerekir. Bu da aqrrr
oransrzhfr.n giderilerek sdzleqmenin ayakta tutulabilmesi imkdmdrr9l. Bu
hukuki imk6n tasarrda kabul edilmiqtir.
Doktrinde BUZ, siimtiriilen kiqinin elinde bulunan iptal ve oransrzhfrn giderilmesi imk6nrna karqrhk stizleqmedeaqrn yarar saplayan tarafa da agrn oransrzhfrn giderilerek siizlegmenin ayakta tutulmasr imkdmmn Borglar Kanununda da diizenlenmesi gerektiiini savunmaktadrr. BUZ'a g&e edim ve karqr edim miktanmn kural olarak taraflarca belirlenmesine izin veren Tiirk - isvigre Hukuku bakrmrndan buna bir engel bulunmamaktadrr ve
bu hukuki imkamn agrn yarar saflayana da tamnmasrmn modern geligmelere uygundur.
Aynca bu hukuki imkdnm Roma Hukukunda tamndr$m ayn hukuki imkamn Portekiz
Medeni Kanununda (Art.283/2), italyan Madeni Kanununda (Art. 1450) ve Milletlerarasr
Ticari Siizleqmelerin Genel Kurallannda (Art. 3.10.3) diizenlendifini dolayrsr ile BK'da da
diizenlenebileceiini belirtmektedir. BUZ, s.69-71.
9 1 ACAR, s.384. isvigre Federal Mahkemesi son diinemlerde verdifi bir karannda; gabin ile

malul bir sdzlegmetamamen iptal yerine krsmen gegersizsayrlmasr zamamn ruhuna uygun
dtisttiftinti, bu durumun kanunun sistemati!'ine de uygun olduiunu, zira temel hareket
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Bu diizenlemenin yamnda getirilen bir di!'er hukuki imkan ise, e[er
kendisinden aqrn yararlamlan kimse siizlegme ile baph olmak istemiyorsa,
mevcut diizenlemeden farkh olarak, beyamm siizleqmenin kurulmasrndan
itibaren 1 yrl iginde defil; dtigiincesizlik veya deneyimsizlifini iilrendipi ya
da zor durumda kalmada ise bu durumun ortadan kalktrpr tarihten itibaren
bir yrl iginde kargr tarafa bildirmesi gerekir. Bu hak her durumda on yrl iginde kullamlabilecektir.
IV. TtiRI{ TiCARET Iil]KT]KT'NDA GABiN
Roma hukukunda, Ticaret hukuku higbir zaman iizel hukuktan ayn bir
krsrm oluqturmamrqtrre2. Fakat Ttrk hukukunda, Ticaret Hukuku ayrr bir
krsrm olugturur ve Medeni Kanunu'muzun aynlmaz bir pargasrdrr. Dolayrsr
ile gabin, Borglar Kanunu'ndaki siizleqme tiplerine uygulandrlr gibi ficaret
Hukukuna iliqkin stizleqmelerdede uygulanacaktrr.
Gabinin ticari muamelelerde ve tacirler arasrnda yaprlan muamelelerde uygulamp uygulanmayaca$ konusunda iki farkh frkir mevcuttur.
Birincisi, gabinin Ticaret Hukuku'nda uygulanmamastn savunanlardrr:
Bu fikre giire; gabinin objektif ve subjektif unswlanmn ticari muamelelerde ve tacirler arasrndaki muamelelerde uygulanmama$ gerekir. Tacir, iqlerinde tecriibesizceveya diiqii,ncesizcehareket edemeyeceligibi tacirin zor durumda olmasrndan da bahsedilemez.Objektif unsur agrsrndanbalnldrprnda, tacirin iglerine hAkimi m{idahale ettirmek, ticari muamelelerde hakimi tacirden
daha yetkili hale getirmek olur. Btiylece iyi bir iq yapamadrlrm diiqiinen her
tacir, gabin iddiasrnda bulunacak ve stizleqmeyiortadan kaldrmaya gahqacak,
bunun sonucunda da ticari iqlerin yiiriittilmesi imkAnsrz hale gelecektir.
ikinci fikre giire, gabin ticari muamelelerde ve tacirler arasrnda uygulanmahdrr. Qiinkti uygulanmaz ise insanlar arasrnda eqitsizlikler ortaya grkacaktrr. Meselenin isvigre hukuku agrsrndan fazla tinemi yoktures. Qiinkii isviqre'de, bizden farkh olarak Borglar Kanunu ile Ticaret Kanunu birbirinden ayn delildir. Dolayrsr ile isvigre'de gabin higbir a)rnm yaprlmaksrzrn tacir olanlara da, olmayanlara da uygulanmaktadrr. Fakat tacirler iglerinde daha bilgiIi ve tecrtibeli kimseler olduklanndan gabinin subjektif unsurumrn tespitinde
daha titiz dawamlmaktadrrea. Trpkr hata, hile, tehdit sonucu yaprlan bir sdznoktasrnrn hukuki iglernin sadecebir krsmr hukuken caiz defil ise gegersizlik sadecebu krsrm ile srnrrh tutulmahdrr. BK.m.20/2 hukmiini.iLn uygulanmasr halinde krsmi gegersizlik
mtimktin iken gabinde biiyle bir geyin uygulanmayacalrn sdylemek mtimkiin de{ildir sonucuna vararak krsmi gegersizlik imkAmnrn gabinde de sijz konusu oldufu sonucuna varmrftrr. (BGE L23III292) (karar igin bkz. BUZ. 5.60 vd.)
sz tAHinOGLU, Borglar Hukuku, s.257.
93 nr,sin, H.K., -Iicaret Hukukunda Gabin iddiasr", iHD., $ubat 1950., (Ticaret Hukukunda
Gabin), s.891 vd.; ELBIR, Gabin, s.241-243.
9a plBiR, Gabin, s.244.
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leqme nasrl kanunen gegerli sayrlmryorsa,hata, hile, tehdide maruz kalan kigi, o stizlegmeister adi ister ticari olsun onunla bafh olmuyorsa, gabinin oldu!'u siizleqmeagrsrndanda aym sonug kabul edilmelidires. Fakat gabinin subjektif unsumnun belirlenmesinde tizellikle tecriibesizlik ve dtiqtincesizlilin
tespitinde dikkatli dawamlmahdr.
TTK'ya giire tacir olmaya baflanan bir takrm hiik{im ve sonuglar vardrr.
Bunlardan biri de tacirin basiretli iq adarm gibi dawanma yiikiimltilti[tidiir.
T'TK. md. 20/1'e giire tacirler, ticaretine ait faaliyetlerde basiretli bir iq adamr grbi hareket etmeleri gerekir. Bu yiikiimliiliik ashnda objektif bir 6zen dlgiisti gerektirir. Tacirin ticari igletmesiyle ilgili faaliyetlerde, kendi yetenek
ve imkAnlanna giire kendisinden beklenen iizeni de$I, aym ticaret dahnda
faaliyet gtisteren tedbirli, iingiiriilti bir tacirden beklenen dzeni gtistermesi
Berekire6. Bir kimse tacir olmakla subjektif iizen iilgtisiinde grkar, objektif
iizen tilgiilerine tabi olure7.
Tacir iizellikle ticari iqletmesiyle ilgili stizleqmeleri yaparken ve bu stizleqmelerden dofan borglanm yerine getirirken basiretli iq adamr gibi davranmak zorundadrres. Bu sebeple basiretli iq adamr gibi davranma yiikiim95 ELBiR, H.K.,'Gabne Miiteallik Umumi Htikiim MuvacehesindeFahig Faiz Meselesi", IBM.,
c. 23, S. L2, 1949 (Fahig Faiz). s.?32 dn. 32; Nasrl hata, hile ve tehdit sonucu yaprlan siizlegmeler ticari veya adi iq aynmr olmaksrzrn gegersiz hale getirile biliniyorsa gabinli muamelede de durum aym olmahdrr. ELBIR, Gabin, s.244-245. BK. m.21 ticari stizlegmelerdede uygulanmahdrr. Fakat tacirin ticari iglerinrle tecriibesi ve bilgisinin bulunmasr asrl olduiundan
tecriibesizlifinden istifade edildifi iddiasr ihtiyatla karqrlanmahdrr. Bir tacirin zor durumundan istifade edilmesi ihtimali nispeten daha fazladrr. Hakim iflasrn egi[inde bulunan tacirin normal durumda bulunan bir tacire giire daha alrr qartlan kabul edebileceklerini dtigiinmelidir.sermaye ne kadar biiytik bir tehlike ile kargr kargrya ise istifadenin de o oranda
biiytik olmasr normaldir. BELGESAY,M.R.,BorglarKanunu $erhi, C.l,Istanbul' 1942,s.33.
96 ARKAN, S., Ticari iqletme Hukuku, Giizden Gegirilmiq 6. Basr, Ankara 2001, s.130; DOMANiQ, H., Ticaret Hukukunun Genel Esaslan, Genigletilmiq 4. Basr, istanbul 1988, s.171; IMREGUN, O., Kara Ticareti Hukuku Dersleri, istanbul 1996,s.40;POROY R. /YASAMAN, H.,
ficari iqletrne Hukuku, Giincelleqtirilmig 8. Basr, istanbul 1998,s.117.Bu hiikmiin konulmasrndaki gaye; bir tacirin, ticari borglarrmn tidemesindegiistermesi gereken ihtimam derecesini, tayin keyfryetidir. Bu krstasrn tatbik eililebilmesi igin, tacir igin, sdzleqmedenya da kanundan dolan bir borcun mevcudiyeti gerekir. Bu ihtimam tacirin ticari olmayan iglerinde siiz konusu olmaz. Basiretli bir ig adamr gibi hareketin icap ettirdili ihtimam derecesiobjektif tilgiilere gdre tespit ve tayin olunur. Bir tacir iistlendili bir ticari borcu siizlegrne hiikiimlerine veya igin mahiyetine gdre stiresi iginde yerine getirip getiremeyeceiini daha iincedentetkik edip
yerine getirebilecefinden emin ise, ancak bundan sonra o ticari miinasebete girigmelidir. Bir
tacir bir sozleqmeyapmadan 6nceo siizleqmeninyerine getirilmesi igin ltizumlu sayrlabilecek
geqitli tedbirleri almamtg ise ya da borcun yerine getirilmesini iinleyecek ya da geciktirecek
hareketlerden sakrnarak gerekli tedbirleri almamrg ise o tacir basiretli bir ig adamr grbi hareket etmemig demektir. Fakat bu krstas mutlak olmayrp siizlegmeninya da ticari igin mahi
yetine giire deperlendirilir. Taraflar akit serbestisine gtire ihtimam borcunu stizlegmeile iincedendaraltabilirler veya daha da genigletebilirler. DOGANAI i., Tiirk Ticaret Kanunu $'erhi, C.1, G6zdenGegirilmigve GeniqletilmigBasr,Madde:1-419,istanbul 2004,s.194-199.
e7 DoMANIS, s.171.
e8 ARKAN, s.1Bo.
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Itiliiiiinde olan tacirin ticari iqletmesiyle ilgili faaliyetlerde "tecriibesizliii"
sdz konusu olmayaca[rndan, bu nedene dayanarak gabinle ilgili htikiimlerden yararlanmasr da mtirnkiin olmayacaktrr. Ancak bu durum tacirin ticari
iqletmesiyle ilgili olmayan baqka faaliyet alanlan iqin gegerli olmayabiliree.
Tacirin dtiqtincesizlif'inden bahsederken de tecr{ibesizlikte otdulu gibi
titizlikle hareket edilmesi gerekecektir. Tacirlerde diiqtincesizligin kabul
edilmesi giig bir durumdur. Qiinkii tacirden ticareti sebebiyle yaptrpr muamelelerde daha diiqiinceli hareket etmesi gerekir. Ayrrca tiizel kiqilerde tecriibesizlikl0O ve dtiqiincesizlikten stiz edileme2rol. pii$iitrcesizlik daha gok
ruhi ve patolojik bir durumdur. Her ne kadar ttizel kiqileri oluqturan gergek
kiqiler olsa da, kollektif bir diigiincesizlikten bahse611"-s2102.
Tacirin ticari iqleriyle ilgili olarak yaptrfr muamelelerde, zor durumda (miizayaka) bulunduiu igin gabin iddiasrnda bulunabileceli kabul edilmigtirlo3. 1iizel kiqilerde iizellikle ekonomik olarak zor durumda oldu!'undan bahsetmek
miimktindiirlo4. Ozellikle tacirin zor durumda bulunma hali, sermayenin maruz
99 ARKAN, s.131.Tacirler arasrnda tecriibesizlik siiz konusu olmaz. DALAMANLI / KAZANCI /
KAZANCI, s.256. Gerek adi gerekse ticari iglerde tarallar uygulanacak kapital faiz oramm
serbestgebelirleyebilirler. Bu serbestinin srmrlarr ahlak kurallan ve BK.m. 21 ile gizilmigtir.Kararlaqtrnlan faiz agrrr ise ve borglu tacirin ekonomik varhlam tehlikeye driqrirtyorsa hakim tarafindan indirime tabi tutulabilir. Borglu bu ttir bir siizlegmeyi BK.m.21 htiLkmrine 96re de iptal edebilir. Fakat borglu tacir konumunda ise ancak zor durumda bulunduiu yani miizayakahaline dayanarak siizlegmenin iptali yoluna bagvurabilir. ARKAN, s.69.
100 suNGUR, s.32; ELBIR, Gabnin unsurlan, s.208.
101 ELBIR, Gabnin Unsurlan, s.207.
102 OzIi{YA, s.30; ELBiR, Gabnin Unsurlan, s.207. Yargrtay'da verdi!'i bir karannda tacirin
diigtincesizlik ve tecriibesizlilinden bahsedilemeyecefini kabul etmigtir. (Yarg. TD.,
19.01.1947T., 1947/3495, L947/2836K.) (Karar igin bkz. ELBIR, Gabnin Unsurlarr, s.208
dn. 85).
103 ARI&U{, s.131. Yargrtay, bir tacirin ticarethane olarak kullandr$ tagrnmazrmn karqrhfrm
sailamadan satmak istemesini, zor durumda olduiunun kabulii igin yeterli gdrmi.iqttir.
Yargrtay bu karannda Fu sonuca varmrgtrr: "....davacrnrnticarethane olarak kullandrlr taErnmazrm satrg vaadinde bulunmasr tacirin srkrntr iginde bulundu!'unu gtisterir.....higbir
tacir olafaniistii durumlar harig ticaret yaptrlr iqyerini satmak istemez. Aksini kabu] etmek ticari hayatrn ola!'an akrgrna ve kogullanna ters diiqer."(Yarg. 14. HD., 08.05.1986T.,
L985 17787 8., 1986 / 3066 K.) Karar igin bkz. OZKAYA, s.92.Yargrtaybir karannda "Davah-karqr davacr banka cevap ve karqr dava dilekgesinde agrkga ekonomik kriz nedeniyle
mtizayaka halinde bulundufunu, tarallar arasrndaki siizlegmenin gabin, ahlaka ve hukuka aykrn olmasr nedeniyle gegersizoldulu ileri stiriilmtiq ama bilirkiqilerin bankamn miizayaka halinde bulunup bulunmadtfana iliqkin inceleme ve deferlendirmenin yaprlmadr[am ve mahkemenin de bir deferlendirmede bulunmadrfmr, BK.m.21 uyannca tahakkuk
ettirilen faiz oranlanmn agrn olup olmadrfirm yani edimler arasmda agrk bir dengesizlik
(objektif Unsur) olup olmadr$m, gayet nispetsizlik var ise, bunun bankamn o tarihlerde
iginde bulundulu koqullara giire, miizayaka halinden kaynaklamp kaynaklanmadrlrm hususunda (subjektifunsur) aragtrrma yaprhp buna gdre karar verilmesi gerekirken, verilmedifinden bahisle ilk derece mahkemesinin karanm bozmuqtur. (Yarg. 11.HD.
24.0t.2003T.,2002/77378.,2003/622.(Karar igin bkz. YKD. c.29,S.10,2003,s.1545-1547).
104 von TUHR. s. 312 dn. 9; SUNGUR, s.31;ELBIR, Gabin, s.204.
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kaldr$ tehlikeye giire deferlendirilmelidirtos. Ekonomik olarak zor durumda oldugundan bahsedebilmekiqin kendisinden aqrn yararlamlan tacirin ekonomik
,r"ihgtm tehlikeye sokabilecekbir kredi ihtiyacr olmahdrrl06'Tacir, ticari iqleriyte iljti olarak yaptrfr bir stizleqmedeedimlerin deferleri arasrnda aqrn bir dengesizlik varsa ve bu siizlegmeyi zor durumda oldupu igin yapmr$sagabin hiikrimierine dayanabilir. Tacir, dtiqiincesizlik ve tecriibesizlik sebeplerine dayanamaz'
Fakat tacir, ticari iqteri ile ilgili olmayan herhangi bir siizleqmeyapmrqsa,bu durumda tecriibesizlik ve diiqiincesizli!'e dayanarak gabin iddiasrnda bulunmasrna engel olmak, di['er insanlarla tacir arasrnda adaletsizli[e sebepolacaktrr'
Ticaret Kanunu'muzda menfaat ve edimlerin de[erleri arasrndaki adaIetsizlikleri iinlemek amacryla getirilmiq bazr htikiimler vardf.
Ortakhgn kdr ve zararlanmn, ortaklar arasrnda paylaqrlmasr konusunda Roma hukuku ile modern hukuk arasrnda paralellik bulunmaktadrr' TBK'
md,.522-523 diizenlemesi iginde ortakhprn k6r ve zaranmn ortaklar arasrnda paylaqrlmasr konusunda getirilen kurallar ile Roma hukukundaki esaslar
arasrnda-tam bir paralellik bulunmaktadrrl0?' StizleqmedekArrn ortaklardan
yalnrz birine veya birkagrna verileceii ya da birinin yahut birkaqrmn zarara
iqtirak ettirilmeyece$ hususunda htiktim varsa bu hiiktim batrl sayrlmrqtrr'
Ro-u hukukunda olduiu gibi Tiirk hukukunda da societasleonina (aslan payr girketi) yasak edilmiqtirl0s. Societasleonina, Roma hukukunda hiiktimsiiz
sayrtmrqtrrroe.Bir kiqinin kdnn tamamrm ahrken diperinin kArdan hig ala*u*""i, iistelik zarara katlanmasr qirket olarak kabul edilmez ve ortakh[rn
en adaletsiz qeklinin bir orta$n zatarakatrlmasr ama kAr alamamasr oldulu
kabul edilirdil10. Gerek Roma hukukunda gerekse gtintimiiz hukukunda asIan payr qirketinin gabin htiktimleri ile agrklanmasr mi.imki.in de[ildi1rtl.
105 SUNGUR, s.30; ELBiR, Ticaret Hukukunda Gabin, s.891'
106 ELBIR, Gabnin Unsurlan, s.203.
10? GONENq, F.i., Roma Hukukunda girket Akdi (Societas), istanbul 2004 s.170. TBK.
md.b22:;g*"ikl"" mahiyeti icabrnca qirkete ait olan btitiin kazanqlan aralannda taksimle
mtikelleftirler." tnK. si3: "Hilafrna mukavele olmadrkga her qerikin, kar ve zarardan hissesi, sermayesinin krymeti ve mahiyeti ne olursa olsun miisavidir. Mukavelede qeriklerin
yalmz kdr rreya yalmz zarardan hisseleri tayin edilmiq ise bu tayin kAr ve zarann ikisine
ie gamil sayrlrr. $eriklerden biri sermaye olarak yalmz sAyini ortaya koymug ise, zarara
ortak olmayarak yalmz kdra iqtirak ettirilmesi gart edilebilir'"
108 p9g9g R. / TEKiNALR U. / qAMOGLU, E. Ortakhklar ve Kooperatifler Hukuku, 8' Basr, istanbul 2000, s.33,60; TEK|L, F., $irketler Hukuku, Genel Bilgiler Adi $irket KolIektif ve Komandit $irketler, Istanbul 1"996's.64.
r09 16IIi9961U,
Borglar Hukuku, s.192; UMUR, Ders Notlan, s'273'
110 cONENq, s.78.
111 416gggK, qirkette k6r ve zarann taksiminde yap{an adaletsizlife gabinin uygulanabilecefiini belirtmektedir. Bkz. s.453-454 d^. 26. ELBiR'e gdre'."Societas leonina'yr giintimiiz
hu-kuku agrsrndanTBK. md. 2L ile defil, TBK.20/2 ile agrklamak gerekir' Kanun societas
Ieonina,yr'yasak ederek bir adaletsizliiin dniine gegmek istemiqtir ama bu, gabin ile agrkIanamar, itinkti gabinde eclimlerin deferleri arasrnda aqrn bir dengesizlik vardrr. Socielos
leonina,iakarqrlkh edim yoktur, hatta srfrra karqr bir edim vardrr." ELBiR, Gabin, s'247.
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TTK'ya giire ortaklar, ortakhk stizlegmesi ile veya sonradan alacaklan
bir kararla k6r ve zarara igtirak orarurun belirlenmesini iglerinden birisine
veya iigtincii bir kigiye brrakabilirler (TTK md. 169/2). Bu takdirde, kAr ve
zarar paylaqtrnlmasr ile yiikiimlti ortak ya da iigtincti kigi, hakkaniyet kurallanna uygun hareket etmelidir. verilen kararrn adaletsiz olmasr durumunda ortaklardan her biri bu karara karqr, karan iiirenmesinde itibaren
3 ay iginde karann iptali igin dava aqabilir (TtX md. 169/2)112.iptal karan
tizerine TBK. md. 523 uygulamrll3.
TTKnin diizenlemesi ile TBK. md.21 arasrnda benzerlik olmasrna karqrn esash farkhhklar vardrr. $tlyle kiuat
- TTKdeki diizenleme hakkaniyete uygunluk aramakta, TBK. md.2L,cle
ise aqrn dengesizlik aranmaktadrr.
- TTKdaki diizenlemede kAr ve zarara iqtirak oramndaki adaletsizlik
bir karardan dofar. HAlbuki gabinde btiyle bir karar yoktur.
- Gabin sebebi ile siizleqmenin iptal edilmesi igin bir mahkeme karanna ihtiyag yokken, TTKdeki diizenlemede adaletsizlipin giderilmesi bir
mahkeme karan ile olacaktrr.
- Gabin sebebiyle siizlegmenin iptali siizleqmenin kurulmasrndan itibaren 1 yrl iginde miimkiin iken, T'TKdeki diizenlemede karann iptali igin iingtiriilen stire 3 aydrr.
- Gabin sebebiyle stizleqmeiptal edilir ve ahnanlar geri verilir. TTKdeki diizenlemede karar iptal edilir ve kdr ile zarara igtirak adilane bir qekilde taksim edilir.
- TTKdeki diizenlemede gabindeki gibi subjektif bir qartrn varhfir aranmaz.
Roma hukukunda olduf"u gibi, giiniimiiz hukukunda da ortakrann kdr
Ye zarara iqtirak oranlarrmn tespiti iigiincii bir kiqinin kararrna brrakrlmasr durumunda, tigiiunciikiqinin agrkga adaletsiz karan karqrsrnda bunun drizeltilmesi, gabin hiikiimleri ile agrklanamaz. Siizleqmenin taraflarr arasrnda meydana gelen eqitsizliklerin ortadan kaldrnlmasr gerekir. Fakat btittin
eqitsizlikler gabin hiikiimleriyle kaldrnlmahdrr diye genel bir hiikiim kabul
edilemez. Gabin ancak btitiin unsurlan olugunca uygulanabilir

v. soNug
XD(. ytizyrhn liberal anlayrqr iginde bazr kanunlar ve hatta Borglar Kanunu'muz Roma Hukukundan intikal eden laesio enormis (Fahiq Gabin) ilLLz PoRoY / TEKINALe/qAI\{oGLU, s.156;iunncuN, s.194-19b;
TEKIL, s.rL1.
113TEKIL,s.112.
114ELBIR,Gabin,s.z41.
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kesini terk etmiqtir. Fakat zamanla bundan dofan anti-sosyal birtakrm tehlikelerin bertaraf edilmesi igin tekrar modern medeni kanunlarda diizenleme alam bulmuqtur. Fransa, Almanya, Avusturya, itatya ve isvigre-Ttirk
Medeni Kanunlannda yerini almrqtrr. Gabin (Aqrn Yararlanma) bu medeni
kanunlarda farkh qekillerde diizenlenmig olmasrna rafmen korunan hukuki menfaat aymdrr: Siizlegmenin zayrf tarafinn korunarak, ondan aqrrr yarar saflanmasrm iinlemek.
isvigre-Tiirk Borglar Kanunu, gabini iradeyi sakatlayan bir sebep olarak deiil, sdzleqmenin zayrf tarafim korumak igin stizleqmeserbestisine srmr koyan bir hukuki kurum olarak kabul etmiqtir. Borglar Kanunumuzda
agrrr yararlanmaJn ifade eden gabin genel bir diizenlemedir. BK. m.21'e gtire, bir siizleqmedeedim ile karqr edimin deperleri arasrnda agrn bir dengesizlik bulunur ve bu dengesizlik zarar giiren tarafrn zor durumda bulunmasrndan veya diiqiincesizliiinden yahut tecrtibesizlifinden istifade edilerek
olugturulmuq ise zarar giiren bir yrl iginde bu siizleqmeyi bozdu['unu bildirerek verdiiini geri isteyebilir. Bu siire sdzleqmeninkuruldu$u andan itibaren
baqlar.
Ashnda taraflar siizleqmedeedim ve kargr edimin deperini istedikleri gibi kararlagtrrabilirler. Kanun taraflann birbirine oranla aqrn bir yiikiimltiItik altrna girmelerine yasak koymamrgtrr. Edimler arasrnda dengede aramamrqtrr. Taraflann tizgiir iradeleri ile kararlagtrrdrklan fryat objektif olarak agrnda olsa adil ve do$ru fiyattrr. Kanunun yasaklayrp yaptrnma ba[Iadrlr husus aqrrr oransrzh[rn meydana getiriliq bigimidir.
Borglar Kanunu Tasansrnda zarar gtirene stizlegme ile ba$h kalarak
edimler arasrndaki dengesizlifin giderilmesini talep edebilme imkdmmn da
getirilmig olmasr kanunumuzdaki iinemli bir eksikli[i gidermigtir.
Ticaret Kanunumuz, Medeni Kanunumuzun bir pargasr olmasrna ra[men gabinin tacirlere uygulanmasrnda bir farklilrk mevcuttur. Tacirin ticari igleriyle ilgili olarak basiretli bir ig adamr gibi dawanma yiikiimli.iliigii
vardrr. Dolayrsryla tacir, yaptrfr bir sdzleqmedegabin iddiasrnda bulunacaksa dtigiincesizlilinden veya tecriibesizliiinden istifade edildi[i iddiasrna dayanamayacaktrr. Tacir ancak zor durumda olduiunu ileri stirebilecektir. Fakat tacirin, ticari iqleriyle ilgili olmayan baqka muamelelerinde difer kimselerden bir farkr olmayacaktrr. Bu ttir durumlarda diiqiincesizlik ve tecriibesizlifi sebebiyle gabine uiratrldr['rm iddia edebilecektir.
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