IIAKSTZ ETKi
Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

I. GEI{EL OLARAK
Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil"
hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir. Bu gahqmada "haksrz etki" kurumunun ait oldu!'u hukuk ikliminde
anlagrldr[r bigimde tamtrlmasr ve "irade sakathklan" ile mevcut paralellikIerin ve farkhhklann altrmn gizilmesi amaqlanmrqtrr.
Haksrz etki ii[retisi teorik temellerini hakkaniyet (equity) hukukunda
bulur. Haksrz etki kawamt, "bir kimsenin di$eri iizerindeki niifuzunun, bu
niifuzun etkisinde kalan kiqinin tizgiir (serbest) iradesi olmadan hukuki iqIem yapmasrna yol agmasl" olarak tammlanabilir. Bu tammlama gergevesinde haksrz etkinin bu etkiye maruz kalan agrsrndan bir irade sakath[r anlamrna geldifi sdylenebilir. Nrifuz sahibi kiqilerin, bu niifuzun yarattrgr etkiyi kullanarak yaptrrdrs siizleqmeler,bu etkiye maruz kalanlar igin baf'layrcr olmayacaktu. Haksrz etkiye maruz kalarak s6zleqmeyapanlar, srrf bu nedenle yaptrklarr siizleqmenin kendileri igin baf'Iayrcr olmadrfr.m iddia edebilecektir2. Gergekten de haksrz etki yoluyla bir kiqi, normal qartlar altrnda,
iizgiir iradeye sahip olsaydr kurmayaca$ bir srizleqmeiliqkisini, iradesi rayrndan grkarrldr$, etki altrnda brrakrldrir igin kurmuq bulunmaktadrr. "S0zleqme serbestisi" ilkesi iizgtir ve tjzerk iradeleri sdzlegmeiliqkilerinin temeli olarak kabul etti$ne gdre, bu temele sahip olmayan bir siizleqme iliqkisi
nin "baflayrcr" oldufu stiylenemez.
Haksrz etki, ingiliz Mahkemeleri tarafrndan iinceleri irade sakathklarrndan birisini teqkil eden "hile"nin kavramsal gergevesineoturtularak ince-
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Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi Medeni HukukAnabilim Dah Ofretim Uyesi.
Haksrz etki tanrmlamasr, "Undue Influence" kavramrmn tarafrmrzca Tiirkqeleqtirilmiq qekIidir. Undue influence kavramrnr baqka bigimlerde de Tiirkgelegtirmiq yazarlar bulunmaktadrr. $rne!'in Prof. Dr. ismet Sungurbey, bu kavramr "haksrz niifuz ve etki" olarak kullanmayr tercih etmiqtir. Bkz. SUNGURBEY, i., Medeni Hukuk Sorunlan, Altrncr CiIt, istanbul
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lenmiqtirs. Ancak daha sonralan bu anlayrqtan vazgegilmiq, haksrz etkinin
stizleqme kurma iradesi iizerinde yarattrfir baskrmn, hileye nazaran daha
dolayh ve dtigiik dlgekte olduiu kabul edilmigtir+. Haksu etkide bulunan tarafrn aym zamand.akurulan stizleqmedetaraf olmasr ve bu siizlegme aracrhlryla kendisine bir grkar sa!'lamasr olasrhSnda5 "hile" ile olan paralellik
artmaktadrr.
II. TIAKSIZ ETKIMN IINSIJRLARI VE TIJRLERI
r. GENEL BAXr$
Haksrz etki olgusu temelde iki grirtntim bigimine sahiptir. ilkinde bir
kiqi, psikolojik etkide bulunmaya olanak veren nii{uzunu (griciinii) hakkaniyete uygun olmayan bir bigimde kullanarak, bir bagka kiqiyi ashnda razr olmayacaS bir siizlegmeyi kurmaya yiineltmektedir (bu siizleqmeyi yapmaya
ikna etmektedir)6. ikincisinde ise, bir kiqi, ntifuzunu kullanmak yerine, bir
bagkasr igin giiven ve baphhk kayna$ olan pozisyonunu haksrz biqimde kullanarak o kimseye bir siizleqmeyaptrrmaktadrr. ingiliz Hukuku gergevesin'?raksrz etki
de ilk olasrhk igin "gergek haksrz etki7"; ikinci olasrhk iginse,
karinesi8" nitelemesi kullamlmaktadrr.
Birinci durumda iradesi etkilenerek siizleqme yapmak durumunda kalmrq kiqinin, stizleqmeyleba!'h olmadrSm iddia etmesi "haksrz etkiyi" ispat
etmesine balhdrr. Bir baqka deyiqle kendi iizerinde psikolojik etkide bulunmaya imkan veren niifuz sahibi birinin varhgrm ve bu ntifuzlu durumun
hakkaniyete aykrn olarak kullamlmasr sonucunda stizleqmeyaptrlrm ispatIamahdrr. ikinci durumda ise, aqaSda agrklayacalrmrz belirli koqullara ba$h olarak, aksi ispatlanamadrkga "haksrz etki" karine olarak var sayrlrr. StizIeqme taraflanndan biri, di$eri karqrsrnda giiven ve baflilrk kaynalr olan
bir duruma sahipse ve sdzleqmebiiyle bir duruma sahip olan taraf igin bir
agrk bir menfaat sailryorsa, aksi ispatlanmadrkga "haksrz etki"nin varhflr
kabul edilecektir. Belirtmek gerekir ki; haksrz etkinin iki g6riintimii arasrndaki fark bulamktrr. Esas sorun "haksrz etki" kavramrmn tammlanmasr
aqamasrnda ortaya grkar. Haksrz etkinin en baqta gelen giistergesi, bir kiqi-
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BEATSON J., Anson's Law of Contract, 28th. Edition, Oxford University Press, 2002, s.285.
GUEST, A.G., Anson's Law of Contract, lkenty-sixth Edition, Clarendon Press Oxford,
L984.s.244.
RICIIARDS, Paul, Law ofContract, SecondEdition, Pitman Publishing, 1995, s. 213.
CALAMARI - PERILLO, s. 352.
Gergek haksrz etki "Actual Inlluence" kavramrmn Titrkgelegtirilmiq halidir. Bu kavram igin
bkz: FURI\4STON, M.P, Law of Contract, Thirteenth Edition, Inndon-Edinburgh-DublinButterworths, 1996,s. 325.
Haksrz etki karinesi "Presumed Influence" kavramrmn Tiirkgelegtirilmig halidir. VarsayrIan haksu etki olarak da kullamlabilirdi ancak biz haksu etki karinesi gevirisinin daha uygun oldulu kanaatindeyiz.
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nin griven ve baflrhk hislerini elde etmig birisinin, bu kiqiyle ahqrlmadrk hukuki iliqkiler kurarak kendisine menfaat saplamasrdrre.
Haksrz etki vakalanmn goSunlufu, bu bahsedilen etkiye maruz kaldrflr
iddia edilen kigilerin iiliimlerinden sonra meydana gelmektedir. Ornefln,
mirasbrrakamn arkasrnda hayal krrrkh[r iginde brrakmrg olduiu akrabalan, mirasbrrakamn saihgnda gergeklegtirdi['i sa!'lararasr malvarh$ devirlerinin bu yolla iptal edilmesini saSlamaya gahqmaktadrrlar.
2. GERQEK HAKSTZETKi
Bir kimse, bir baqkasr rizerindeki niifuzunu, o kimsenin iradesini ortadan kaldrracak qekilde kullanmrq ve bu kimsenin sdzleqmeyapmasrna yol
agmry ise, bu siizleqme "haksrz etki" altrnda yaprlmrgtrr. Siizleqmeyi kendi
ozgir iradasiyle yaptr[r siiylenemeyecekolan kiqi, bu siizleqmeyle"baih" olmadrSm siiyleyebilecektir.
Gergek haksrz etkide etkide bulunanla etkiye maruz kalan arasrnda
rizel bir iliqki mevcut olabilece[i gibi olmayabilir de10.Yani bir iizel iliqkinin
varh[r qart delildir. Bir kimsenin diperi iizerinde psikolojik etkide bulunma
olana[r veren niifuzunu kullanmrq olmasr gergefi "haksrz etki"nin varh$m
kabul etmek igin yeterlidir. Aynca niifuzun kiitiiye kullamldrfrmn ispatlanmaslna da gerek yoktur.
Bu yapryr tagryan bir dava olarak Morley v. Loughnan davasrmll gtirmekteyiz. Bu davada mirasgrlar, murisin birkaq yrl boyunca evinde kaldrlr
ve dini agrdan ba!'h bulunduiu "Exclusive Brethren (Ozel Kardeglik Grubu)" iiyelerinden birine baflglamrg bulundu["u 140.000 Pound'un iadesini talep etmiqlerdir. Davacr durumundaki mirasgrlann taleplerini inceleyen hakim, miiteveffa ile davah arasrnda herhangi bir iizel iliqkinin var olup olmadr[rmn araqtrrrlmasrna gerek olmadr[rna karar vermiqtir. Karara giire, davah, miiteveffamn hayatrmn tamamrm eline gegirmiqtill2 ve bu sebepleyaprlan ba[rqlamalar kesinlikle miiteveffamn serbest iradesinin doirultusunda gergeklegtirilmig de[ildia gtinkti davah miiteveffa rizerindeki nrifuz ve
hakimiyetini kullanarak bu srizlegmeyiyaptrrmrqtr.
Gergek haksrz etki hukuki gerekgesinedayanarak akdetti$ srizleqmeyIe baflr kalmak istemeyen taraf, bu tip bir etkinin mevcut olduiunu ve bu
etkinin altrnda kalarak siizleqmeyi kurduiunu ispatlamahdrrls. Bu tip daI

KEENAN, Denis, Smith & Keenan's English Law, Eleventh Edition, London, s. 237.
10 BEATSoN, s.286.
11 McGARVIE, R.E - PANNAM, C.L. - HOCKER, P.J, Cases and Materials On Contract,
Third Edition, Sydney - Melbourne - Brisbane, 1975, s. 460.
12 Davahrun mtiteveffa rizerindeki niifuzu o dereceyegelmigtir ki, miiteveffa, davahnm haberi olmadan higbir qey yapmamakta, her hareketini ona damgarak ybnlendirmektedir.
13 TREITEL, Sir Guenter, The Law ofContract, Eleventh Edition, 2003, s. 409.
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valarda, hukuki iqlemin, bu iqlemle baih kalmak istemeyen taraf igin agrkga dezavantaj taqrdrfrmn ya da bu kiqiye bazr agrklamalann yaprlmamrq oliuiunun ispatlanmasrna gerek bulunmamaktadrr. Bu konuya verilebilecek
tirnekler igerisinde ruhani damqmanlann ijbtir dtinyaya iligkin uzmanhk ve
bilgilerini kullanarak belirli bir kigi tizerinde nii{uz elde ettiklerini ve bu
ntiiuzlanndan yararlanarak bu kiqiyi siizleqmeyapmaya yiinelttiklerini srkhkla gtirmekteyiz.
Bir baqka tirnek davada 4s1a yine taraflar arasrnda higbir hukuki iliqkinin iinceden mevcut olmadr$m giiri,iyoruz. Bahsolunan davada bir okul
$fretmeni, homoseksiiel dawamglan ytiziinden 6nce tutuklanmrg ancak daha sonra tahliye edilmiqtir. 40 Saatlik uykusuzlu$unu miiteakip ve giivenceyle tahliye edilmesinden hemen sonra' ciiretmeni, okul yetkilileri ziyaret
etmig ve ihtiyanyla istifa etmesinin onun menfaatine olacafr belirtilerek
onu ikna etmeye gayre't etmiqlerdir. Mahkeme, verilen istifayr geqersiz saymrqtrr. Karara gore; "Huhuki olarak birini ikna etmek ile yapilan baskt'ru.n
aEtn nitelihte olmasr arastndahi farh, ihna edildipi siSylenenkiEinin kendi iE
hayattnd.a glsterdi{i rnahul daurantg standardr.nd giire belirlenir."
Yine bu Mahkeme, ayrrmr yaparken dikkate ahnmasr gereken kriterleri qu qekilde srralamaktadrr:
,.Aga{d,aki kriterlerde ikna etrnenin stru,rla.rt agth,p agtrt. basktya yol
aElmtg olq,caktr: (1) sdztegmeueya huhuki iglem ah'gtlmadt'k ue uygunsuz
tarttgtlmaktaysa, (2) sijzlegme ueya iElem uygunsuz bir yerde ifa
bi,
"oitt"
ed.ilmehteyse,(3) i$Iernin bir an ijnce tamamlanmasr' igin durmaknzt'n t'srar
ed.ilmekteyse,(4) gecikme halind.e orta.ya.gr,kacahnahog sonuglara iliEkin ge'
repind,enfazla uurgu yaptlmahtaysa, (5) dorninant taraf, birden fazla ikna
n4iyt kargrcmdaki yalntz ue qaresiz tarafa ybnelik kullanmaktaysa, (6)
"iia
gilgsilz
taraf 3. kigi konumunda olan daru,Emanlann uerdi$i hizmetten yoksun d.urumd,aysa,(7) mali daru,gmanlaraya da hukukgulara daru,Eacakuak'
tin olmad,t|ma iliEkin aEklamalar yaptldtysa. E$er yukanda sayilan zlns.trlann birkag tanesi birarada bulunuyorsa, somut olayda yer alan ihna gayreboyutlu olarak kabul edilebilecekueyaptlan hukuhi iglem bu sebep'
ti, agl;":t.
le baplayrcr,olmay acaktt r" .
inceledi[imiz kaynaklarda haksrz etkinin haksrz fril olarak nitelendirildigi hig bir davayla karqrlagmadrk. Haksrz etkinin bulunduiu davalarda
yuptr"r-, her zaman, hukuki iligkinin ortadan kaldrrrlmasr ve eski hale iah"trln saffIanmasr bigiminde olmuqtur. Haksrz etki altrnda kurulmuq iqlemlerin ifasr istemine kargr haksrz etkinin bir defi olarak ileri siiriiimesi de
miimkiindtrls.

L4 CAI"AMARI - PERILLO, s. 354.
15 CAI"AMARI - PERILLO, s. 355.
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Yukanda tamtrldrlr qekilde bir haksrz etkinin varh[r hukuk sistemimiz
iginde "gabin (aqrn yararlanma)" kurumunun yardrmryla belirli bir tilgtidegiiztime ulaqtrnlabilecektir. Ancak "gergekhaksrz etki" ile "gabin" arasrnda"a5miyet"
bulunmadrlr, bu iki kurumun birbirinin yerine gegebilecefide siiylenemeyecektir. Gabinin siibjektif unsurumrn gergekleqti!'inikabul etmek igin'?riffet (hafiflik)" alabildiline geniqyorumlanabilir. Bir kimsenin stizleqmeiliqkisine girmek
istedili kiginin rizerinde niifuzlu bir duruma sahip olmasr ve bu ntifuzu sayesinde bu kiqinin irdasini adeta "felg" ederek ona bir siizleqmeyiadeta dikte etmesi,'karqr tarafin hiffetinden yararlanarak onu stizlegmeyapmaya ikna etme
olarak" degerlendirilebilir. Btiylelikle gabinin stibjektif unsurunun gerqekleqtigi ileri siirtilebilir. Ancak iradesi felg edilen kiqinin gabine dayanarak siizlegmeyi iptal edebilmesiigin siizleqmeninkarqr taraf agrsrndan"agrn menfaat saflamasr" (srizleqmedekiedimler arasrnda aqrn nispetsizlik olmasr) gerekecektir.
Oysa Anglo-Amerikan hukukunda gergek haksrz etkiye maruz kalan kiqinin
stizleqmeyiiptal edebilmesiigin stizleqmenindi!'er tarafimn "agrn menfaat" elde etmesinin gerekmedilini tespit etmigtik. Diier taraftan gabine dayanmak
igin, gabnemaruz kalamn hiffetinden istifade ederek ona bir scizleqmeyaptrran
kiqinin siizleqmeninkarqr tarafi olmasr gerekir. Oysa gergek haksrz etkide, bu
etkinin stizleqmeninkarqr tarafindan kaynaklanmasr gerekmemektedir.
3. IIAKSIZ ETKi KARiNESi
A. GENEL BAIil$
Haksrz etkinin giirtiniim bigimlerinden bir diieri; taraflar arasrndaki
iliqkinin, "haksrz etki karinesi"ne yol agtrlr durumlarda karqrmrza grkar16.
Taraflar arasrnda tizel bir qeqit giiven iliqkisi mevcutsa ve bu iizel giiven kiittiye kullamldrysa, gtiveni kiitiiye kullamlan kiqi haksrz etki karinesine dayanarak kurdufiu s<izlegmeile baph olmadr[rm siiyleyebilecektir. Yani haksrz etki karinesinin ortaya grkmasr igin siizleqmeylebaih kalmak istemeyen
tarafga iki temel unsurun ileri stirtilmesi gerekir. Bunlardan birincisi, iizel
bir giivene dayanan bir iliqkinin mevcut olmasrdrr. Aga[rda bu giiveni sailamaya elveriqli iliqkiler aynca belirtilecektir. ikinci unsur ise, griven yaratan Ozelbir iligki iqinde bulunan bir kiqinin bu giiveni ytiziinden sorgulamaksrzrn kendisi igin.dezavantajh bir siizlegmeyapmrg olmasrdrrl?.
Doktrindeki bir giiriiq uyannca, sdzlegmemiizakerelerine giren taraflar
arasrnda iizel bir griven baF mevcutsa ve bu giiven dolayrsryla bir taraf kendi menfaatinin korunup korunmadrfrm sorgulayrp, araqtrrmaksrzrn siizleq'ine
yapmayarazr olduysa, kamu yaran ilkesinden hareketle, siizleqmenin
iptal edilmesi mrimkiin olacaktrrl8.

16 TREITEL, s. 409.
L 7 TREITEL, s. 410.
1 8 BEATSON, s. 287.
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Oysa hakim giiriiqe gtire, iptal edilebilirlipin gerekgesi, "muSlak bir kamu yaran" kawamr olarraz. Ozel bir gtiven iligkisi iginde bulunan kiqinin
kendi menfaatini sorgulamaksrzrn kargr taraf igin "aqrn menfaat" iqeren bir
srizleqme yapmrg olmasr gerekir ki, "haksrz etki karinesinin bulundufundan" stiz edilebilsin. $zel bir gtiven taqryan kiginin, bu giivene dayanarak
kendi menfaatini hig sorgulamaksrzrn yaptrlr stizlegme kendisi igin "deza'
vantajh" bir durum yaratmryorsa haksrz etki karinesinden stiz etmek miimktirr olmayacaktrr. le.
Kimi iliqkilerin iizel bir giiven bafrmn kurulmasrna yol aqtrflr bazenya'
sa tarafrndan agrkgabelirlenir. Kimi durumlarda ise kiqiler arasrndaki iliqkilerin iizel bir giiven ba$mn dofmasrna yol agacafi iqin do[asr gerefi kabul edilmek gerekir.
Yasa tarafindan tizel bir g0ven ba[rm kurdufu belirtilen iligkilerde, sadece bu iligkiterin varh$mn ispatlanmasr yeterli olup, bu iliqkilerden kaynaklanan bir giivenin varh[rm ispat etmek gerekli depildir.Belirtilen iliqkinin bu iligkinin taraflan arasrnda bir gtiven zemini olugturdu!'unu bizzat
"yasa" sbylemektedirzo.Yasanrn belirtti$ biiyle bir iligki igerisinde bulunan
kiqi, bu iliqki gergevesindekendisi igin dezavantajh bir sdzle yapmrqsa haksrz etki karinesinin bulunduf"u siiylenebilecektir. Siizlesmeyr yapan kiginin
iginde bulundupu iliqkinin iginde yarattrfr dzen gtiven duygusu nedeniyle
kendi menfaatini sorgulamaksrzrn bu sdzleqmeyiyaptr$mn aJrrlcaispatr gerekmeyecektir.
Di['er durumlarda ise bir iliqkinin mevcut olduiu, bu iligkinin dopasr
gereEi bir goven zemini kurdufu, iliqkinin salladrlr gtiveni iginde duyan birisinin kendi menfaatini sorgulamaksrzrn bir siizleqme kurduiu ve bu siizleqmenin kendisi igin dezavantajh bir durum yarattr$ (stizleqmenin karqr
tarafrmn aqrn menfaat elde ettiEi) hususlan tek tek ispat edilmelidir ki
"haksrz etki karinesi" kabul edilebilsin2l.
$imdi srrasryla haksrz etki karinesinin bu iki gdriintimtinii ele alahm:
B. IIAKSTZ ETId KARiNESiNiN YASADANKAYNAXI"ANDIGI DURLIMLAR
Bir iq gtirme iliqkisinin ve bu iliqkiye dayah bir gtiven zemininin bulunmasr, mutlaka haksrz bir etkinin gergekleqebilecepinin giistergesi olamaz.
Ancak yerleqik yargr uygulamasr veya bazr pozitif kurallar, bazr iliqkilerde
ortaya grkan yoiun gilven baprmn haksrz bir etkinin kullamlmasrna son derece elveriqli bir zemin oluqturduiunu kabul etmiqtir. Yerleqik yarg uygulamasr ve bazr yasal metinlerde giisterilen ve haksrz bir etkinin kullamlma ihle KEENAN, s. 238.
2a BEATSON, s. 287.
2L TREITEL, s. 411.
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timalini yof"unlaqtran iliqki bigimleri srmrh sayrda de[ildir. Bu iliqkilerin
tiiketici bir listesi verilmek istenmemigtir. Yasada belirtilen ve yoiun bir gtiven baia kurmasr sebebiyle haksrz bir etkinin kullamlmasrna elverigli sayrlan iliqkilere drnek olarak, ebeveynler ile gocuklan arasrndaki iliqkiler, avukat ile mtivekkil arasrndaki iliqkiler, doktor ve hastasr arasrndaki iliqkiler,
vakrf ytineticisi ile vakrf lehdan arasrndaki iliqkilea ruhani damgman ile ondan damqmanhk alan kiqi arasrndaki iliqkiler, vasi ve vesayet altrndaki kigi arasrndaki iligkiler ve istisnai olarak da niganh giftler arasrndaki iliqkiler
sayrlabilil22. Yerlegik yargr uygulamasr kan koca arasrndaki iliqkilere bu
giizle bakmamaktadrr. Zira eqler arasrnda biiyiik malvarh$ devirlerinin
gergekleqtirilmesinde veya maddi grkarlar saflanmasrnda, sevgi ve fedakarhk hisleri drqrnda bagka sebeplere pek rastlamlmamaktadrr2s. Daha do[rusu kan-koca arasrndaki iliqkilerde sevgi ve fedakarhk drqrnda bir motivasyon olabilece['ini karine olarak kabul etmek amaca uygun gdriilmemektedir.
ingiliz hukukgulan, biiytik bir ihtimalle aile huzurunun korunmasr amacryla kan koca arasrndaki iliqkilerin yarattr$r giiven baSmn haksrz bir etkinin
kullamlmasrna yol agacacaSm veri olarak kabul etmemiqlerdir2a.
Karr koca arasrndaki iliqkide haksrz etki vardrr diyebilmek igin iizel durumlar ortaya grkmahdrr. Orne!'in taraflardan birinin ehliyetsiz olmasr25ve
bu sebepledi$erinin niifuzu altrnda kalarak ona kazandrrmalarda bulunma$ gibi26.Ebeveyn ile gocuiu arasrndaki iliqki, gocu[.unergin olmasr veya evlenmesi gibi sebeplerle kendilifinden, haksrz etki karinesi gdlgesinden kurtulacaktrr.
Karine bazen, karineye yol agan iliqki sona erdikten sonrasl igin bile uygulanabilir. Bunun miirnkiin olmasr igin, iligki ortadan kalkmasrna raimen,
taraflar arasrndaki niifuzun devam ediyor olmasr qarttrr. Ornek olarak avukat ve eski miivekkili arasrndaki iliqki veya ebeve5mile gocuk arasrnda, gocufun ergin olmasrndan hemen sonra ancak halen onlann kontrolii altrnda
kalmaya devam ettili lusa diinem igindeki iligkileri giisterebiliriz2T.

22 KEENAN, s. 237.
23 MC. GARVIE - PANNAM - HOCKER, s. 460.
24 Aym kanaatte olan yazar igin bkz: KALKAN, Burcu, Ttirk Hukukunda Gabin, istanbul,

Ocak 2004, s. 43.
ftirk hukuku balomndan biiyle bir olasrhkta irade sakathfrna dayanmak gereii ve hatta
olanalr yoktur. Eglerden birisinin ayrrd etme giictinden yoksun olmasr nedeniyle tam ehliyetsiz olduiu olasrhklarda haksrz etki karinesinin uygulanmasr yoluyla iglemin baplayrcrhprnn ortadan kaldrnlmasrna gerek duyulmayacaktu. Eqlerden birinin srmrh ehliyetdiz
olup diferinin vesayeti altrnda bulunmasr olasrhllnda da eqler arasmdaki siizleqmelerde,
smrrh ehliyetsiz olan eg igin kayyrm tayin edilecektir.
26 KEENAN, s. 238.
27 CALAMARI - PERILLO, s. 355.
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oUzpwr,nxlreYENANcAKGERQEKciivnN
c. yAsATARAFTNDAN
ir,igxir,nn
YARAnAN
Bu tip iligkilerin saJnsrsrmrh depildir. Somut olayda karqrlaqrlan iliqki
iizel bir giiven bafl ortaya grkardrysa ve bu giivenden yararlanan taraf lehine, bu tarafrn aqrrr yarar sa[ladrlr bir sdzleqmekurulmuq ise "haksrz etki
karinesi"nin bulunduiu kabul edilebilecektir. Haksrz etki karinesinin bu giiriiniimiinde, iizel bir iliqki igerisinde bulunan taraflar kargrhkh olarak birbirlerine giiven duyuyorlarsa ve bu gtivenin neticesinde taraflardan biri di[eri iizerinde niifuz sahibi olduysa, iistelik bu niifuz, ona sahip olanca qahsi grkarlarrnahizmet edecek bir avantaj yaratmaya alet edildiyse, bu iliqki
Ier haksrz etki karinesi yaptrnmr ile karqrlaqrrlar. Taraflar arasrnda bu tip
gergek giiven yaratan bir iligkinin mevcut olup olmadrprm tespit ederken
olay ile ilgili ttim hususlar bir arada de!'erlendirilmelidir.
Karine, gtiven iligkisinin bulundu!'u, bu gtivenin yaratrldrF, kiitiiye
kullamldrlr ve karqr tarafba yaratrlan g0vene ihanet edilen tiim durumlarda karqrmrza grkabilecektir. Tate v. Williamson davasrnda28:
23 yaqrnda ve Oxford Universitesi iilrencisi olan T., mikta. yaklagrk
olarak 1.000 Pound'a varan okul harglanm tideyebilme baskrsr altrndaydr.
Babasryla aralannda problemler oldu!'undan T., harg borcu konusunda biiyiik amcasrndan kendisine yol giistermesini talep etmiqti. Biiyiik amca sa$[k problemleri ytiziinden qahsen yardrmcr olamamrqtr ancak bu hususta davah konumunda olan ye$enini kendisini temsil konusunda yetkili krlmrgtr.
T ve davah arasrnda giiriiqmeler yaprlmrqtr ve bu giirtiqmelerde T., kendisine ait olan bir tagrnmazrn bir lusmrm satma arzusunda oldufunu aqrklamrqtr. Davah bu taqrnmaz igin 7.000 Pound iidemeye hazrr oldu!'unu bildirmiqti. Satrqrn tamamlanmasrndan iince, davah taqrnmaza iliqkin detayh bir inceleme raporu edinmiqti ve bu raporda taqrnmazrn deferinin 20.000 Pound
olduiu belirtilmekteydi. Davah bu gergep-iT'ye ifqa etmemiq ve satrq stizleqmesinin ifasrna devam etmigtir. T, bir yrl sonra fazla alkol tiiketiminden tilmtigttir.
Yukandaki siizlegmenin iptal edilmesi son derece olafandrr. Kendisinden bir tavsiyede bulunmasr beklenen davah, T ile tizel bir iliqki kurmugtur,
onda giiven yaratmrqtrr ve bu satrgrn gergekleqtirilmesi ile birlikte davacr
aleyhine kendi lehine bir avantaj yaratmrqtrr. Bu sebeple de kendisi higbir
qeyden haberi olmayan, taqrnmazrn deperine iliqkin geqitli dokiimanlan
okumamtg herhangi bir ahcr ile bir tutulamayacaktrr. Davah, bu olayda, satrq sdzleqmesinin, haksrz etki karinesi sebebiyle iptal edilmesine katlanmak
zorunda kalmrqtrr. Bu olay Tiirk Hukuku agrsmdan deperlendirildifinde "hile" yaprldr$ iddiasr ile aym sonuca ulaqrlmasr mtirnkih olabilecektir. Qtin28 GUEsr,s,246.
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kti siizleqme taraflarrndan biri giiven ilkesi (MK 2A) uyarrnca karqr tarafa
agrklama ytiktimti altrnda olduf'u bilgileri aqrklamayarak, kargr taraft,ahatah bir saik (taqrnmazrn piyasa fiyatrna nispeten uygun olarak satrldr[r diiqiincesi) oluqmasrna yol agmrgtrr.Siizleqmetaraflanndan birinin hukuka aykrn ve kasrth olarak diferini diiqtirmiiq olduffu saik hatasr ile kurulan siizleqme iliqkisi arasrnda "nedensellik" ba$ bulundu!"undan siizleqmenin hile
ile sakatlanmrq oldu!'u siiylenebilir. S<izleqmemiizakereleri srrasrnda susma, sessiz kalma kural olarak "hukuka aykrn" kabul edilmese bile, agrklama yiikiimltiliiptintin bulunduiu bir hususta "susma" hukuka aykrn bir
davramg olarak kabul edilir ve hileye viicut verir.
Bir bagka dava olan Tufton v. Sperni'de de2e,taraflar arasrnda iizel bir
gtiven iligkisi kurulmuqtur. Davacr ile davah, Londra'da bir Mi.isliiman Kiilttir Merkezi kurulmasr amacryla bir araya gelmig bir komitenin tiyesi konumundadrrlar. Davadan anlaqrldrfi izete, davacr bu merkezin kurulmasr igin
gereken fonu tedarik etmekle yriktimltiydti. Olayda davah, davacryr kendi
evini piyasa fiyatrmn gok daha iizerinde bir fryattan satrn almaya ikna etmiq (ytinlendirmig)tir. Burada Yiiksek mahkeme, scizleqmeniniptal edilmesine karar vermigtir. Dava konusu olaydaki iliqki hakuz etki karinesinin ilk
gtirtinrirniine, yani kanunda dtizenlenmiq olan iliqkilere dayanan haksrz etki karinesinin kapsamrna girmemektedir. Her ne kadar burada yaratrlan
giivenin kiitiiye kullamlmrq oldufu gergeli gok net bir bigimde mahkeme tarafindan anlaqrlmrq olmasa da, davada hakim olan M.R Evershed:
"Eper birden fazla kigi, bazt.yardtm amaglartnt gergekleEtirmekamactyla bir araya gelmigse, bu arnact.gergeklegtirm.eyeilighin tiim konularda, grup
ilyelerinden her birinin di$eri iizerinde iizel bir giluen yaratttlt ue bu sebeple de tilm bireylerde dopal giluen ortamtndan kaynaklanan "hakstz ethi"nin
bulunabilece{i sonucuna uartlrnahdtrs0" demek suretiyle duruma bir agrkhk
getirmigtir.
Haksrz etki karinesinin mevcut oldu[u bir kez ortaya grktr[rnda, bu etki ytiziinden stizleqmenin iptal edilmesini isteyen davacr karqrsrnda, davah
taraf ancak, "davacrmn iradesini her tiirlii kontrol mekanizmasrndan ba$msrz olarak tamamen ozgir ve katrqrksrz bigimde kullanabileceli bir pozisyonda bulundufu"nu ispatlayarak bu karineyi giirtitrilebilirsl. Biiyle bir
ispatrn yaprlabilmesi igin bagvurulabilecek en pratik yol, davacrmn hukuki
damqmanhk aldrlrm gdstermek olacaktrrs2. Gergekten de sdzlegme yaprlmadan tince siizlegmenin hiiktim ve sonuglanmn neler olacafr hususunda

2e BEATSON, s. 2go.
30 GUEST, s. 247.
31 CALAMARI - PERILLO, s. Bbg.
32 Mc GARVIE - PANNAM - HocKER., s. 457.
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ba$msr233 ve konusunda uzman bir hukukgu, haksrz etki karinesini ileri
stiren davacrya damgmanhk hizmeti vermig ise, yani haksrz etki iddiasr ile
dava agan taraf, ne yaptrfr konusunda tam olarak aydrnlatrlmrq ise, iradesini serbest olarak kullanamadr$m ve haksrz etkiye maruz brrakrldr$m ileri siiremez.
Karineyi giirtitmeye yarayan tek yol bu delildir. Onemli olan hukuki iqlemin, "ba$msrz iradenin iizgiirce kullamlmasr sonucundayaprldrlrmn" ortaya
konulmasrdrr. Bu baganlrrsa, bafrmsrz bir damqmanhfrn verilmig olmamasrna rap'men,hukuki iqlem gegerli kalmaya devam edecektir. Difer taraftan, sadece bu tip bir damqmanhlrn verilmiq olmasr karineyi mutlaka giiriitmeyebiIir. Mahkeme dniine gelen davada somut olayr geweleyentiim koqullar bir arada deierlendirilmelidir. Orneiin hukuki damqman her qeyi de[il de bazr qeyleri agrklayrp bazrlanm saklarsa haksrz etki karinesi yine canlanacaktrr.
Yukandaki agrklamalar gtistermiqtir ki, "haksrz etki karinesi"nin mevcut oldu["u kabul edilen durumlar, Ttirk Hukuku gergevesinde"irade sakathklan" igerisinde deferlendirilmeye, "gergek haksrz etki" oluqturan durumlardan gok daha elveriglidir. Haksrz etki karinesi oluqturan durumlarda
haksrz etki taqrdr[r kabul edilen dawamq bigimi, kurulan stizleqmenin karqr tarafindan gelmektedir. Bu taraf kendisine duyulan giiven dolayrsryla
kargr tarafa agrklamasr gereken bazr hususlan agrklamamakta ve karqr tarafta uyandrrdr[r hatah saik aracrh$. ile bir siizleqme kurulmasrm saSlamaktadrr. Bu olasrhklarda "susma", "agrklama yapmaktan kagrnma" grbi
davramglar giiven ilkesi gergevesindehukuka aykrrr olarak kabul edilebilecek ve sdzlegme"karqr tarafrn hilesi" nedeniyle iptal edilebilecektir. Ote yandan giiven duyan ve kendi menfaatlerini sorgulamaksrzrn karqr tarafrn
tinerdili srizleqmeyioldu!'u gibi kabul eden tarafin "hiffet" veya "tecriibesizlik" igerisinde bulundulu kabul edilebilecek (bu yaprlrrken hafiflik ve tecriibesizlik kawamlanna somut olaydaki grkar dengesinin gerekli krldrflr ahqrlmrgrn drqrnda bir igeri[in verilece!'i kugkusuzdur) ve bdylelikle gabinin siibjektif unsurunun gerqeklegtipi siiylenebilecektir. Difer yandan haksrz etki
karinesinin varhfim kabul edebilmek igin stizleqmenin haksrz etkiden yararlanan taraf igin aqrn menfaat sa$lamasr (diper taraf igin dezavantajh olmasr) arandr[rndan, edimler arasrnda aqrn nispetsizlik nedeniyle gabinin
objektif unsuru da gergekleqecektir. Biiylelikle haksrz etkiye maruz kalan
agrsrndan,hile veya gabine dayanarak (yarrqan olanaklar) siizleqmeyi iptal
edebilme olanafr agrk olacaktrr.
33 Bagrmsrz damgmanhk hizmeti veren bir hukukgunun mutlaka "Bunu yapmam tavsiye ediyorumn ya da "Senin yerinde olsaydrm giiyle yapardrm" ya da "Senin yerinde olsaydrm bdyle yapmazdrm" geklinde agrklamalar getirmesi gart de!'ildir. Baflmsrz danrgmanhk igin gerekli olan tek gey,hukuki iglem ile yakrndan uzaktan ilgisi bulunmayan, ve hukuki iligkiye iligkin herhangi bir menfaati bulunmayan ba$msrz, uzman bir kiqinin, kargrsrndaki kigiye, bu hukuki igleme girmesinin onun iizerinde ne gibi etki ve sonuglar dofuracalr hususunda bilgi vermesidir.
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D. rrAKsrzorri xenixrsixiN lvlnvcur or,ouGuBA9KADTIRUM
onnrerr,nni
Yukarrda belirttifimiz izere haksrz etki karinesinin giirtildtiiii durumlar ingiliz Hukuk Sistemi tarafrndan tiiketici bir qekilde sayrlmrq de['ildir.
A"galrda haksrz etki ile srkhkla (ancak her zaman dep'il) karqrlaqrlabilecek
durumlara yeni iirnekler verilmiqtir.
D.A. Ahl_aka4[krn

Pazarhlklar ve Pazarhk GiictiUlin EgitsizliFi

Haksrz etki karinesi kapsamrna giren bir di!'er cirnek de, bir pazarhktan yararlanan tarafrn bu pazarh$n adil oldu$unu ispatlama yiiktimliiliiltinii tagrmasr halidir. Gergekten de ingiliz Mahkemeleri, stizleqmenin aynen
ifasr, taraflardan birini dif'erine rtazararLgok btiytik srkrntrlar igerisine sokacaksa, karqr taraf bir hakimiyet veya iizel gtiven iliqkisini k<itiiye kullanmrq olmasa dahi stizleqmenin feshedilebilmesi ytiniinde karar vermektedirler. Bu tip davalarda taraflardan birine yiinelik fahiq oranda faiz uygulamasr bulunmaktadrr veya taraflardan birine dtiqtincesizli$nden yola grkrlarak
qantaj uygulanmrgtrr veya taraflardan birinin diiqiincesizli$nden (hiffetinden) karqr taraf kendi menfaatine uygun olacak qekilde yararlanmrgtrr.
Haksrz etki karinesinin bu giirtturiim alamnda, fakir ve dikkatsiz kigilerin balrmsrz damqmanhklar alamamalan halinde bile hukuken korunabilmeleri hedeflenmiqtir. Gergekten de bu yolla, kiqilerin kendilerinden iyi ve
daha yiiksek konumda olan kiqilerce srimiiriilmeleri engellenebilmektedida.
Genelde pazarhpa girigen taraflardan her birinin kendi grkanm gozetmesi beklenir ve bu normaldir. Bu tip durumlarda taraflardan higbirinin diperinin iizerinden adil olmayan bir avantaj yakaladrfr dtigiiniilmez. Ancak
muhtemel bir mirastan beklentileri olan kigilerle ya da efitimsiz ve sabit fikirli kiqilerle yaprlan siizleqmelerde,siizleqmenin adil olduiunun (haksrz etkiden beri oldu[unun) ispat yukti, iq bu siizleqmedenlehine menfaat saflanan kiqinin iizerindedirss. Bu konuda Hakim Lord Denning M.R:
"Kitaplartmtzda yer alan bazt iirneklerde mahkemeler sdzleEmeleriiptal
edecekueya bir rnaluarhptntn deurini gegersizsayacaklardtn 6rnepin: sdzlegrne taraflanntn ehonomih aEdan d.enkolmamalart., yani taraflardan birinin
pazarhk giiciiniin gok yi.iksekolmasr, ue buna karqth.k di$erinin gok zor durumda bulunmast. gibi iSrnehlerdebuna rastltyoruz. Gergektende bu iirneklerdz sdzlegmetaraflarr,ntn pazarltk giigleri arastnda o derecefark bulunmaktadtr ki, rnahkemenin rniidq,halesi zorunlu hale gelmigti736" diyerek konuya rqrk tutmuqtur.
34 BURROWS, Andrew, The Law of Restitution, London - Dublin- Edinburgh - Butterworths,
1993,s. 193.
35 Bkz. KALKAN, s.42-48.

36 cuEst s.2a9.
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D.B. I(redi Siizlegmeleri
Haksrz etki karinesini biinyesinde banndrrabilecek stizleqmelere 6rnek
olarak kredi siizlegmeleri sayrlabilir. Bir kredi siizleqmesinin iginde haksrz
etkinin bulundu!'unu siiyleyebilmek igin borglunun ifada bulunduiu tutann
karqr tarafa n:azarangok ytiksek olmasr ve bunun arkasrndaki sebebin, borglunun yaqr (gok geng veya gok yaqh olmasr gibi), deneyimsizliiiL, ig kapasitesinin ve saflrk durumunun uygun olmamasr veya hukuki iqlemin yaprldr[r
anda frnansal agrdan zorda bulunmasr gibi unsurlann birarada bulunmasr
gerekir. Bu tip bir kredi siizlegmesi "adil uzlaqma (anlaqma)37"ilkesini aErr
bigimde ihlal ettiii igin, haksrz etki karinesi sebebiyle iptal edilebilecektir.
nr. rrAKsrz ETKiNiN SoNUQLART
Haksrz etki uyannca siizleqmelerin iptali ve sdzleqmeuyarrnca verilenlerin iadesi, difer irade sakathklanmn sonuglanna biiyiik iilgtide benzemektedir. iginde haksrz etki bulunan siizleqmeler,iptal kabiliyeti olan siizleqmelerdir ve batrl de$Iirler. Haksrz etkiye maruz kalan kiqi, agrkgaveya siiresi
iginde siizleqmeyi iptal etmemek yoluya zrmni olarak siizlegmeyeonay verebilir. Haksrz etkiye maruz kalan tarafrn verdili onay, mutlaka ki etkinin ya
da haksrz etki karinesine yol agan iligkinin sona ermesinden sonraki bft zamanda verilmiq olmahdrrss. Haksrz etkiye maruz kalamn stizleqmenin ifasr
igin alacakhya aktardrlr def'erler tizerinde iigiincii kiqilerin kazandrpr haklar sakh kalcaktrr..
Allcard v. Skinner davasrndas9:
Davacr, ruhani damqmam tarafindan "Fakir insanlann lQzkardeqleri"
adh topluluiun baqkam konumunda olan davah ile tamqtrrrlmrqtrr. Davacr
krsa bir siirede bu toplulu!'un tiyelerinden olmugtur ve toplululun ilkeleri
olan "fakirlik, cinsel masumiyet ve tabiyet" prensiplerine uygun yagamaya
baqlamrqtrr. Fakirlik ilkesi dofrultusunda, davacr tiim diinyevi malvarh$ndan vazgegmiqtir. Tabiyet ilkesi uyarrnca da, izinsiz olarak topluluk drqrnda
higbir kimseden baSmsrz damgmanhk hizmeti almamrqtrr. Davacr L872'de
bazr hisse senetlerine malik olmuqtur ve bunlan toplulu!"un en iist dtizey kiqisi konumunda olan davahya dewetmiqtir. Ayrrca davahmn lehine bir vasiyetname dtizenlemigtir. Davacr, 1879'da krzkardeqler toplulu!"undan ayrrlmrqtrr. Davacr, vasiyetnamesini derhal iptal etmiqtir ancak davahya dewettifii malvarh[rm ancak bir altr yrl gegtikten sonra geri almaya yiinelik hukuki yollara baqvurmuqtur.
Gergekten de davahmn ruhani etkisinden kurtulmasrndan sonraki ses3 7 "Fair Dealing" Principle.
38 TREITEL, s. 423.
39 BEATSON,s.294.
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sizli[i ve hareketsizlili ytiziinden davacrmn, daha iinceden gergeklegtirdiS
ba$qlamalara onay verdifi kabul edilmiqtir ve bu onayla iptal haklnndan
feragat ettiS ve yaprlan iqlemlerin kendisi agrsrndan ba!'layrcr hale geldili
kanaatine varrlmrqtrr.
Haksrz etki kurbam olan kiqi, siizleqmenin iptal edilmesini, etkinin ortadan kalktrlr tarihten itibaren makul bir sflre iginde (yani olanak doSar
doimaz) gergeklegtirmelidir. Eier sahip olduiu hukuki imkanlardan haberdar ise veya haberdar olmasr gerekiyorsa, buna rafmen siizleqmenin iptaline iliqkin higbir giriqimde bulunmamasr, stizleqmenin gegerli olarak kalmasrna yiinelik zrmni onayr anlamrna gelecektir.
Bir kiqi bir hukuki iqleme haksrz etki sebebiyle taraf olduysa, sdzleqmenin iptali imkamm sadecebu baskryr veya etkiyi kendine uygulayan kiqiye
kargr de[il, aym zarnanda bu baskr veya etkinin uygulandrfrm bilen diler
kigilere karqr da kullanabilecektir.
Siizlegme iptal edildiSnde siizleqme tincesi durumun gergekleqtirilmesi
gerekir. Taraflarrn her ikisi de sOzleqmeuyarrnca elde ettiklerini kargrhkh
olarak iade etmelidir.
Mahkemeler, iinlerine gelen haksrz etki vakalannda karar verirken gok
geniq bir takdir yetkisi ile donatrlmrq haldedirler. Gerekli giirdiiklerinde sadece siizleqmenin iptal edilmesine ve eski hale iadeye depil, aym zamanda
haksrz etki maiduruna tazminat tidenmesine de karar verebilirler.

