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J. Konu
Bire yleri n gere ksin mel erin i bizz at sağ ladı klar ı ilkel to pl ul uk la r
dan, iş bölüm ü esasına dayana n modern top lulu k yaşa ntısı na ge
çild iği devi rden başl ayar ak sözleşm e kavra mının önemi gide rek ar t
mıştır. Yaşad ığımız uzay çağında, ger eks inm eler imiz in büyük bir bö
lümün ü sözle şme yolu yla sağl ama ktay ız. Bu esas tan har eke t eden
yasa koyu cula r, sözleş me kavramın ı gerek tanım, gerek se içe rik ve
kapsa m itib ari yle düze nlemi ş bul unm akt adı r (').
Dola yısiy le sözleşm eye başl ang ıç teş kil eden görü şme ler sa f
hasının düze nlenm esi de önem li bir sorun ola rak karşımı za çık ma k
tadır.
Culpa in contrahendo (2) veya Verschulden beim Vertragsschluss
3
( ) kavra mı bir çeş it gözeti m ve tu tu m/ da vr an ış borcun un yerin e
get irilm em esi halin de sor uml uluğ u be lirt me kte dir (“).
C.i.c. sorun u Türk huk uku nda gerek öğr eti (5) ve gere kse yar(') Örneğin, OR/BK. mad. 1-40; BGB §§ 145-157; CCfr. Art. 1101-1369; CCIt.
1321-1469; ALR 1.5 § 90-96; 100-106; 196; 270; ABGB Art. 862; 869; 885.
(2 ) Bundan böyle bu terimi belirtmek için c.i.c. kısaltma sını kullanacağı z.
(3) Nirk, Rechtsverglei chendes zur Haftung für culpa in contrah endo, Zeitsc hri ft für auslöndis ches und interna tional es Privatre cht, 18, 1953, 311’de eş an
lamda kullanm aktadır .
(’) Dölle, Zeit schr ift f.d. ges. Staatvviss. 103 (1943) 67 vd.; Haupt, Uber fakti sches Vertra gsver haltni sse (1941) 9 vd.; Piotet, La forın ation du contra t, Berne,
1956, 7.
(5) bk. Kurtoğ lu, S. Haksız fiil mesuliyeti hüküm leriyle akdi mesuliyet hüküm 
lerinin telâhuku , İstanbul, 1964, 195; Tandoğan, Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara,
1961, 403 vd.; Tunçomağ, Borç lar Hukuku Dersleri, C. I - Umumi hükümler, 6. Bası,
İstanbul, 1976, 211-214; 237; 349; 419; 424; 836; İnan, Culpa in contrahe ndo - Muka-
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gısal kar arla rda (6) fark lı ola rak irde lenm iş ve konu ay rın tıla riy le ara ş
tırılm amı ştır (7).
Bu araş tırm a c.i.c. sor um lulu ğun u ay rın tıla riy le değ il, sadece
sözleşm e görüşm eler i ned eniyl e olan tutu md an dola yı sor um lulu ğu
ince liyeceğ iz (“).
II. Sorumluluk kaynağı
C.i.c.'d an sor um lulu k sorun u, sözle şme gör üşm ele ri nedeniyle
geçerli bir hukuki işlemin tanzimi sıras ında karşı ta ra fa ver ilm iş za
rar duru mlar ında orta ya çık ma kta dır (9).
Alman yükse k yargı organ ı, tanın mış Linoleum ("’) olay ında bu
tür zarar dan söz etm ekte ve sözleş meye benz er bir ka ra kte r gös 
teren ve sözleş mesel bağ lılık taşıya n ve bir satım söz leşm esin i ha
zırlayan huku kî ilişk ide, tar afl ara zor unl ulu k yü kle nd iğin i ve bunun
eşyanın gös teri lme si sırası nda diğ er tar afı n güv enl iği açısı ndan özen
gös teril mes ini ge rek tird iğin i, kara ra bağ lamı ştır. Bu kon uda ki yar gı
sal kar arla r bir bir ler iyl e çel işk ili olup, ger ekç ele ri za yıf tır (").
vele yapılırken işlenen kusurdan dolayı Mesuliye tin hukuki sebep lerini izah eden
nazariyeier üzerinde mukayeseli bir çalışma, Ad. D. 1954, S. 7, 878 vd.; 399 vd.;
Schvvarz, Borçlar Hukuku Dersleri (Çev. Doç. Dr. Bülent Davran), İstanbu l, 1948,
214; Arsebük, Borçla r Hukuku, C. I - Umumi Hükümler, 3. Bası Ankar a, 1950, 285;
Saymert/Elbir, Borçla r Hukuku, Umumi Hükümler, İstanbul, 1958, 1/1, 146; 267; 530
I/2, 715; Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, C. I, 171 vd.; 124/IV; Karafakıh, Müza
kere suçu- Culpa in Contrahendo, Ank. BD. 1953, S. 2, 165 vd., Ulusan, İ. Culpa
in Contrahendo Üstüne, Prof. Dr. Ümit Doğanay’ ın anısına armağan, 1, İstanbul,
1982, sah. 276-319.
(6) Tandoğan, 29 dn. 60'da anılan Yarg. 4. HD. 5.V.1958, E. 3355/2984; 404 dn.
43’de anılan Yarg. TD. 8.XI.1952, E. 51-5901/K. 51-4846.
(’)

Monog rafik bir inceleme için bk. İnan, 878 vd.

(8) Ayrıntılı bilgi için bk. Adal, E. (Culpa in Contrahend o, Akit/ Sözle şme Ön
cesi Sorumluluk) (neşredilmemiş Doçentlik tezi, İstanbul, 1980).
(9) RGZ 151, 357 vd.; Erman/Graeppsr, Haııdkom mentar z. BGB (1952) Anm.
8 a dd) 63 vd.; Blomeyer, Schuldre cht, Berlin, 1955, § 17, III, 1, b) 79 vd.
(10) ,RGE 78, 239 vd.; yine bk. MDR 1692, 45/46 : yargı tay bir satış mağazası
nın zilyedini, yerde duran muz kabuğuna basarak yaralana n alıcını n zararını söz
leşme öncesi sorumluluk kaidelerine göre gidermek le yükümlü tutmu ştur.
(n ) Kararla r için bk. Nirk, 350 dn.3; ancak karş. Serozan, Sorum luluk hukuku
alanında ilginç Alman mahkeme içtiha tları, MHAD, Yeni Seri, Yıl 11, S. 14, 1977,
112-115’deki karar (BGH JZ 1976, 776/78) ayrıca karş. Juri stis che Schulung 1977,
301.
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Çoğ unlu kla söz konusu olan eyle mler dış görün üş, yani zaman
itib ari yle sözl eşm e gör üşm eler iyle iliş kil i gör ünü r; fak at içe rik aç ı
sından dik ka tle ele alındığı tak dird e arzu edilen sözl eşme nin yapı lmas iyle hiç ilgi si bulu nma yan dur um larla karş ılaşı lır. Ekseri ola y
larda ise, herk ese karşı öne sür üleb ilen bir gene! özen gös term e bor
cunun sakatlanm ası söz konu sudu r; örneğ in, yağm urda n dükk âna
sığınan kişiye, selden zar ar gören e yah ut dük kân a giren dile nciy e
karşı bu yük üm lülü k me vcu ttur (12).
Linoleum (yer muşamb ası) karar ının son uçla rı ş u d u r: huku k bi
limi sözde bir sözl eşme nin kabu lü sur etiy le (’3) yah ut ratio decicüendi’ye day ana rak meydana gelm iş anlaşm a sonuc u, tar afl ara genel ola 
rak eşya hakk ında özen gösterme zoru nlul uğu nu yük lem ekt edir . Bu
görü şe katı lan Hildebrandt'a göre, bu tür sözl eşm eler özel likle , lo
kant a veya tiy at ro veya hut avu kat yazıha nesiy le, do kto r mua yene 
han esin e girm ekl e ya pılırla r (M).
Karşıla ştırm alı bir incele me bize Aiman görüşünün bu gelişmede
yalnız kaldığını göstermektedir. Diğer hukuk düzenlerinde, loka nta,
dük kân ve lok alde noksa n yapı yah ut kus urlu düze nlem e sonu cu bu
mah alle rde meyda na gelen zar arl ar hukuka aykırı eylem sayılmak
tadır. Örneğ in, Turner - Arding ve Hobbs kara rınd a böy led ir (ıs ). Da
vacı kal aba lık olma yan bir saa tte davalının mana v dükk ânı nda bir
şeyl er ara rke n bir meyva kabu ğuna basıp düşm üş ve yara lanm ıştı.
Yargıç Lord Goddard davacı yara rına 450 ste rlin lik bir gide rim e ka
rar verdi. Anıl an ka rar c.i.c .'a değil, kusura (act ion fo r dam ages for
neg ligen ce) day anm akta ydı (lö ). Hüküm fıkra sınd a aynen şöyle den 
me kte dir :
«mü şter ileri n her an içer iye gire bile ceğ i böyl e bir dü kk ân 
da, dük kân sah ibin in döşe meler i, bekle nen makul ölçü de
kayma tehl ike sin den uzak tutm a konu sund a bir yük üm 
lülüğ ü mevc uttur. »
(12) Örneğin, krist al avize satılan dükkânda bu eşya hasara uğratılı rsa, za
rar görenin satış görüşm elerinde bulunup bulunmadığı nın önemi yoktu r; soru m
luluk sözleşme dışı ilişkiy e dayanır (BGB § 823 vd.).
(13) Siber, Jherin gs J. 70 (1921), 223 vd.; Planck, Komm. z. BGB, Berlin, 1914,
11/1, Vorbem. I, 4, 190 vd.
(14) Bu görüşün eleş tirisi için bk. Hans Detlev Fischer, Gefâ lligk eits fahr t und
vorv ertra glich e Haftung, 1938, 54 vd.
(15) 2 Ali E.R. 911, King's Bench Division, 8.XI.1949.
(16) karş. Cheshire/Fifoot, The Law of Contrac t, 6. Bası, London, 1964, 514 vd.
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Bu olayda «action or dama ges»i n söz konu su olup olmad ığı, ya
hut dükk ân sah ibin in mutl ak ola rak sor um lulu ğu, kuş kulu dur .
Alman hukukuna göre, örne ğin, sözle şme benze ri bir sor um lulu k
tutu mu sonucu , c.i.c. veya huku ka aykır ı eylem esas ların a ilişk in
kura lları n uygula nmas ından ka yn akl an ma kta dır (17). Tit ze ’nin (10) tek 
rarla dığı ve Dölle’nin (19) be lirt tiğ i gibi, dış uns urla rın dah il edi lme 
siyle ge lişt irile n c.i.c. huku ki kurum u, asıl amacından esaslı biçimde
ayrılmıştır. Aslında, taraflar ca yapılan hareketle r sözleşme görüş
melerinin amacı olamaz ve bu nedenle bir tutum ve davranış yüküm
lüğünün kabulü gerekmez. Aynı biçim de, Palan dt/Da nckel mann da
yanılt ıcı açıklama da bul unm uşt ur (20). Şöyle ki :
«... bu biçim de bir alış ver iş yolu nun açılm ası, orga nize
edilme si veya bir tic are tha ne de böyl e bir duru mun ya
ratılm ası ile bunu ger çek leş tire n kişi, BGB § 823 ve de
vamına göre genel bir özen gös term e bor cu altı nda dır;
bu işlem in başla ngıcı , sözle şme nin yapı lmas ı oma cına yö
nelik oldu ğu tak dird e, böyle bir sözle şme meyd ana gel 
memiş olsa bile sor um lulu k c.i.c .'da n dolayı dır.»
Bu form ül c.i.c .’nun huku ki yapısını de ğiş tire ce k nit eli kte dir ;
çünk ü BGB’de genel bir huku ka aykırı eylem kura lı me vcu t de ği l
dir (21). Ekono mik yaşan tı, günc el alış ver işin son zam anla rda ge liş 
mesi, sayısız riz iko lar doğ urur ; bunla rı kapsa mına alma k mümkü n
olmad ığı için yava ş yavaş sözleş me alanı na kay ılar ak bir çözü m yolu
bulun malıd ır. Sözleşm e ve hukuk a aykır ı eylem aras ınd a bulun an
c.i. c.’ nun uygula ma alanını gen işle tme k üzere alış ver iş yar arın a da 
yan ılara k ve hak kan iye t kura lları nın zor unlu ğu gere ği çe şit li va rsa 
yımla r dene nmek tedir . Nirk’e göre (Z2) bu geliş me do gm atik açıda n
sakın calı olup, önle nme lidir. Titze (“ ) tara fından ısrar la öne sürü len
ve Dölle’nin «yasa dışı borç yükü mler i» (Au sse rge setz lich en Sch uld(” ) bk. Nirk, 351 dn. 6.
(’") Titze, Handvvörterbuch der Rechtvvissenschaft VI (1929), 516.
(la ) Dölle, Anm. 1, 311.
(20) Palandt/Danckelmnnn, Bürgerli ches Gesetzbuch, Das Recht der Schuldverhaltnisse, 18. Bası, Münc hen/B erlin, 1958, Anm. 6 b zu § 276; RGZ 78, 239.
(21) BGB § 823/I : «Bile bile veya savsama yoluyla başkasının hayatı, beden
sel bütünlüğü, özgürlüğü, mülkiye ti veya diğer herha ngibi r hakkına hukuka aykırı
olarak zarar veren kimse, sebebiyet verilen bu zararı giderm ekle yükümlü dür».
(22) bk. sah. 352.
(23) bk. Anm. 2 ve 3.
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pfl ich ten ) adı altın dak i çalışm asında be lirt tiğ i zoru nluk , bütün bu
düş ünc eler in tek ve yegâ ne hare ket nokta sı ola rak göz ükm ekte dir.
Eğer -d ah a evvel anılan örne kler de olduğu gi bi - loka lin yapı noksan ı
taşım ası yah ut kurum un yanılgılı har eke tiyle tutu m yükü mün ü boza 
cak hal ler söz konusu ise; bu, herkese karşı yapılm ası olan ak için de
olan huk uka aykırı eylem tab iatı nda ki özen gösterme yükümünün ye
rine get irilm em esi anlamın ı taşır. Sözleşmenin yapılmasındaki so
rumlulukla, bu unsurların her han gid ir ilişki ve alâkası yoktur.
Yine, anglo/amerik an hukuku bütün kus urlu zar ar ver ici halle ri
içeren genel bir huku ka aykırı eylem ilkesi taşı ma ma kla bu konud a
önem li bir örne k sayılm ıştır. Alman hukukunda konu manevi tem el
lerden har eke tle kus ur üzerin e daya ndırı lmışk en; İngiliz hukukunda
yar arla nan ta ra fla r aras ında ki iliş kil er dik kat e alın ma ktad ır. Düşünce
tarzın ı ve ya ra rla r tartı şma sınd aki fark lı temel görü şü bel irtm ek için
Jacobs-London Country Council olayını hat ırla ma k ya rar lıdır (2J). Bu
olayd a, bayan Jacobs davalın ın dükk ânın a gire rke n ant red eki 3/ 4
sa ntimlik su muslu ğuna takıl ıp düşm üş ve yara lanm ıştı. Gerek üst
yargı organ ı (isti naf ) ve gere kse Lor dla r Kamara sı su muslu ğuna da 
yanan davac ının, zarar ın gide rilm esi davas ını red det ti (25). Çünkü da 
vacı, davalı açısın dan sadec e bir «licensee» (2e) olup, bir «invitee» (27)*()
(24) Court of Appeal, 24.111.1949, 1 Ali E.R. 790; House of Lords 21.111.1950;
A.C. 361 vd.
f25) bk. Fairman-Perpetul Investment Bııilding Society (1923), A.C. 74; Stovvell Railvvay Execııtive, (1949) 2 Ali E.R. 193. Anglo/amerikan hukukun da taşınmaz ma
likle rinin , taşınmaz larına girenlere karşı özen gösterme zorunl uğu üç sınıfa ayr ıl
mıştır ;
(*) Ziyaret te ekonomik bir yararın söz konusu olduğu hallerde, ticare thane
m üş te ril er i: invitee, malik tarafında n davet edilen veya onayıyla evine veya taşın
mazına giren kimse 'dir. Bu kişilere karşı büyük bir özen gösterme zorunluğ u var
dır. Bunun hudutla rını saptamak zordur, çünkü kar arla r fik ir birli ği halinde de
ğildir.
(** ) Licensee halinde giderim zorunluğu daha haf iftir . Bu kişiler in ziyareti
taşınmaz sahibine karşı ekonomik bir yarar bulunmaksızın ; örneğin, bir mal ikâ
neye misa firin gelmesi veya taşınmaza girmesi özel bir izin veya onaya bağlı ol
maktadır. Licensee'n in bir ta nı m ı: bir yere, oranın maliki veya kiracıs ı sıfatla rı
olmaksızın geçic i olara k giren ve orada kendi yararın ı ilgilen diren bir eylemde
bulunmak için malik tarafında n müsaade verilm iş olan kişidir.
(* ** ) Yetkisiz olarak başkasının mülküne haksız olarak giren kişiye «tres passer», örneğin dilenciye karşı, esas itiba riyle herhangi bir giderim borcu tanı n
mamaktad ır.
Dıınster-Abbott, Court of Appeal 13.XI.1953, Law J. 103 (1953), 828 vd olayında
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değild i. Dükkân umuma açık olup, bell i kiş iler in yar arla nm ası na ay
rılmam ıştır. Taşınma zın mali ki veya elmen i (zilyed i) lice nse e'ye karşı
fark lı durum ve teh like ler için so rum lud ur (28). Su mus luğu olayında
bu hus usla r dikk ate alınm ıştı; anc ak ko şu lla r acticn for negligence
için yete rli değildi .
Bu sonu ç alman hukuk çev res ine yab anc ıdır. Taşı nma z ma liki 
nin umuma açık olma görü şü açıs ında n BGB § 823 uya rınc a sorumlu
olacağı kuşk usu zdur (2ö). Daha evvel be lir ttiğ im iz gib i (30), Palandt /
Danckelmann’ın (31) form ülü uyg ula nac ak ve c.i. c.'d an dola yı soru m
luluk kabul edi lece ktir. Angl o/ame rikan huk uku nda , savs ama sonucu
doğan zara r ver ici eyle mler nede niyle mal varlı ğını n koru nma sı esas
itibariyle tanı nma mak ta (32) ve aynı zama nda karşı ta ra fa bir bildi rim,
açıkla ma zorunu da yük lenm em ekte dir. Sözl eşm enin yapılm asınd a,
eskid enbe ri mev cut huk uk uygu lama sına göre herk es kend i irad e
sine (sonuçlar ına) bıra kılm ıştır . «Caveat emptor» alıcı di kk at li olsun
(gözünü açsın) kuralı an glo /am er ika n söz leşm eler huk uku nun temel
ilke sid ir (33). Bundan şu sonu ç çı ka r: «sözl eşmen in yapıl ması sıra 
sında, tar afl ard an her biri diğ erin in susm asın dan, bilg isi zli ğin de n ya
hut yanılg ısında n ya rar lar sağ laya bilir ». Doğru dan doğ ruy a soru so
rulsa bile kişin in, karşı tar afa kar ar verme kon usu nda esaslı dereyargıç Lord Denning aşağıda ki formülü uygulamış tı : «Arazinize rızanız olmadan
giren kişi bir trespa sser’ dir. Rızanızı aldığı takdird e, o bir licensee olur. Ancak
kendisiyle bir işlemde bulunduğun uz takd irde dir ki bir invitee durum unu kazanır».
Özetliyecek olursak, Alman hukukunun aksine Ang lo/a mer ikan hukuku nda ta
şınmaz maliki, invite e’ye karşı sadece taşınma zdaki tesisle rin kusu rlu olmasından
dolayı doğacak zarardan sorumlud ur. Ayrıca karş. Riezler, Haftung fü r Internationales Recht 5 (1931), 618 vd.; Kessler, Die Fahr sichti gung des englischen
und des deutschen Rechts (Beitrage zum auslân dischen und interna tional en
Privatre cht, Heft 6, 1932), 85 vd.
(26)

bk. yukarda dn. 25 (** )'d eki açıklamaya.

(27)

bk. yukarda dn. 25 (*)'d eki açıklamaya .

(20) Indermaur-Dames, (1866) L.R. 1, C.P. 24, 311; Horton - London Graving
Dock Co. (1949), 2 Ali, E.R. 169.
(29)

karş. JW 1937, 2356.

(30)

bk. yukarda sah. 4 dn. 20'ye ilişkin metin.
Eleşti riler için bk. yukarda sah. 4/5.

(31)

(32) Yanılgı (action for deceit) hakkında bk. Skinn er and Co./Sh ew and Co.
(1893) 1 Ch. 413, 422'de Lord Bovven'in kanısına.
(33) karş. Kessler/F ine, Culpa in contrah endo, Harvard Law Revievv, 1964,
Vol. 77, 439 vd.
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cede önem li olan olgu ları söylem emesi kabul ed ilm ekt edi r (34). Huku k
tar afı nda n izin ve rilm iş bu sınırın aşılması, diğ er tar afa yanı lgılı bir
kabul yah ut doğ ru olmay an düşünc e, müsp et bir eylem; örne ğin, bi l
dirim , jest , yüz ifade si, baş sall ama siyl e neden ver ilm esi ve bö yle 
likl e kar şısı nda kind e yanlış bir inan ç doğ urup diğ er tara fı yanılg ılı
bir kan aat e sürü klem esi, bir kurnazlık ve aldatma (ca llid ita te et fallacia) biç imin de gerç ekle şir. Bu koş ulla r dışında tar afl ard an biri nin
yanılgı veya yan lış bilg i sahib i olması halin de herh ang i bir korum a
tanınmamıştır, diğ er bir deyim le «herkes kendi başının çar esin e bak 
malıdır». Alman hukukundaki, zara rdan sor um lulu ğun gen işle tilm esi
eği lim ind e olan «Augen öde r Beutel auf», yani «gözünü aç, yoksa
keseni açarsı n» kuralı , anglo/amerik an hukukunun (inn oce nt misr epre sen tatio n) kuru mu nda ki bireys el tutu mla aynı sonuca ulaşır. Bu
rada, bir ta ra f bile bile doğr u olmay an bild irim ler de bul unu r yah ut
diğ er tar afı n kara rını vermed en evvel, doğr u veya yanl ış old uğu hu
susta , ger çek olma yan açı kla ma lar yap ar vey ahu t da tut um uyl a du 
rumda n emin miş gibi bir gör ünt ü yara tırsa , bu tak dird e, yanılg ıya
düşen ta ra f için fraudulent misrepressntation (35)'da n doğa n za ra
rının gide rimi (act ion of d e c e it : damage s) davasını açma hakk ı do 
ğar. Ald atm a şek lind e yanlış bir bild irim in varlığ ı için, bil diri len yah ut
ifad e edilen şeyin gerç ek olmam ası hakk ında ufak bir bilg i ek sik liği
dahi ye ter lidi r. Eğer doğr u olmay an bild irim iyi niyet le, bir aldatma
kastı olmaksızın kabul ed ilir ve geç erli nede nlerd en meydan a gelirs e,
bu olayd a bir masum yanılma (inn oce nt mis rep res ent atio n) duru mu
var dır (36). Fraudulent misrepresentation hali nde huku ka oykırı eylem
davası tan ınır ve alda tma davası (acti on of dec eit) yar dım iyle za
rarın gid erilm esi tale p edi leb ilirk en, innocent misrepresentation ile
yan ıltıla n ta ra f için, huku ki işlemin yapı lmas ında n evve lki duru ma
-e sk i ha le - ge tiri lec ek giderim (to be resto red to his old pos itio n ;
inde mnit y) hakkı nı isteme olanağ ı doğar . Bunun için henüz bor ç ye
rine get irilm em işs e dönme davas ıyla (acti on fo r resc issi on) sözle ş-

(31) Williston/Thonıpson, A treatise on the Law of Con tracf s V (1937) §§ 1497
vd.; 4179; Kerr/Williams, On Fraud and Mistake (1929) 20 vd.; Spencer/Bower, The
Law Relating to Estoppel by Representation, (1927), 117 vd.
(35) Yani sözleşme yapılırken bile bile yanlış kana at uyandıran açıklam a ve
bildir imler de bulunmak.
(30) Yani sözleşme yapılırken gerçek olduğuna inanılan ve faka t yanlış kanı
uyandıran açıklam a ve bildir imler de bulunmak.
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me ortad an kaldır ılır (37). Yanılgı nın sap tan ma sınd an sonr a beli rli bir
süre içinde hukuk i işlemden dönü lmezs e, bu dava nın ileri sürülme
hakkı düşer. Dönme hakkın a yön elik irade, sözleşmeyi o andan iti
baren (ex nunc) ileriye etkili olarak sona erdirir.
Innocent misrepresertîation hali, açı laca k söz leşm enin yerine
getiri lmem esind en doğan dava (act ion for brea ch of co ntr ac t) yahut
aynen ifa davasına (actio n fo r spe cif ic per form anc e) karşı, sözleş 
menin yerine getir ilme sind en kaçınm a sav ’unun ileri sür ülm esin e de
dayana k teşk il eder (30).
Bu innocent misrspresentaîion kuru muy la, karşı tarafın
dikkatli davranması anı msa tılma ktad ır.

daha

III. İsviçre/Türk hukuku
İsv içr e/T ürk hukuk u açısın dan çe şitl i
hukuki işlemi ince liyeli m :

dur um lara

göre geçerli

1. Bütünüyle baştan itibaren geçerli işlem
Birin ci durumd a, geçe rli bir işlemi yapa rken ta ra fla rd an biri di 
ğerine, irade bild irim i yete rli ölç üde açık ve seç ik olm adığ ında n, za
rar verd irme kted ir. Genel olara k, yet erli derece de açık olma yan irade
bildi rimi karşı tar af hafif kusurlu; buna karş ılık, bil dir imde bul una 
nın irade sini kötü belir tme k sur etiy le ağır kusurlu oluş u nedeniyle
onu yanlış anladığı takd irde , irade bildirildiği biçimiyle ge çe rlid ir (’ ’)•
Fakat, bild irim de buluna nın ağır kusuru ned eniy le karşı tar afı n doğru
olmayan manaya güvenm ek sur etiy le uğrad ığı zara rı hiç olmazsa
kısmen giderm esi hakkaniyet ölçülerine uygun ola ca ktı r ("'). Aynı bi
çimde, tara flar dan biri, diğ erin in geç erli bir huk uki işlem i taşıya n
irade bildi rimi aldığını ve fak at bu olgu yu henüz öğr ene me diğ ini an 
ladığı takd irde, bu konuda onu uyarmalıdır. Nih aye t son ola rak , ta 
rafla rdan biri kusurlu olar ak diğ erin i belli bazı for ma lite ler in (resmi
biçim, ye tkil i makamın onayı vs.) yapıl mas ının; anıla n işlem in geçe r(37) bk. Anson /Brierly , Principle s of the english Law of Cont ract and of agency
in its relation to Contract, 21. Bası, OXford, 1959, 333 ve Edler-Aue rbach (1950)
537 vd..
I38) Pollock/UVinfield, On Contrac ts, 12. Bası, London, 1946, 476 vd.; VVIIliston /
Thompson, On Contracts, III, 2645 vd.; Anson, 175.
(39) Schvvarz, 318/19; Adal, 30 vd.
C°) Ayrıntı için bk. Piotet, La forma tion du contr at, 17/18 ve Culpa in Contrahendo, Berne, 1963, 126/27, § 2, I, A.
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liği için gere kli oldu ğu konu sunda haksız gid erle re sok tuğ u takd irde,
bunla rı da kar şıla ma kla yükü mlüd ür.
2. Yerine getirilmesine cianak bulunmayan işlem
İmkânsızlık sözle şmen in yapılm asınd an sonra meydana geld iği
ve c.i.c .'yu yapan borç luya yük lend iği takd irde , sözleş me geçerli sa
yılır ve ifa edilm eme sonuc u zar ar ziyan tale bin e hak kazan dırır; fa 
kat c.i.c.’nun sebebiyet verdiği zarar, bu zarar ziyan tutarından fazla
clabilir ve bunun da giderilmesi gerekir.
Aynı biçim de, imkâ nsızl ık hali dışında ifanın mümk ün olm am a
sı (■") veya öng örü len süre zarfın da ifanın yeri ne get irilm eme si ha
linde, c.i.c. diğ er tara fın sözleş menin yerin e ge tiril ec eğ i konu sund a
güve nme sine neden olma kla gerç ekle şir. Diğer ta ra f gerç ek durum u
bilm iş olsay dı sözle şmey i yapm ıyaca k (veya aynı koş ulla rla yapmı yac ak )ti; zarar göreni karşs tarafın sözleşme öncesi kusuru olmasaydı
bulunacağı ekonomik duruma getirmeye yeterli gelmeyecektir.
Sözleş menin ifa edilm esin e ilişk in yanılgı bazı duru mla rda BK.
mad. 24 /IV uyarınca «temelde yanılgı» nite liği nde ola bili r. Yanılgı
sebe biyle sözl eşme nin bozulm ası mümkün oldu ğu takd irde , bunu nla
ilgi li diğ er bir konu karşımıza çıkm akta dır. Aşağıd a (3) bölümün de
bu duru mu ince liyec eğiz .
3. Onamda sakatlıkla dolu fakat bozulmamış işlem
BK. mad. 3 1 /ll l'e göre :
«Aldatm a (dolan) veya gerçek korku (ikrah) etk isiy le ya
pılmış olan bir sözleş meyi onay lama k, gide rim istem inden
vazge çmey i gerek tirmez » (42).
İsviçr e/Türk öğr etis i (43), sözleşm e önce si za rar ziyan istem ini
('") Yani, sözleşmenin müspet olarak sakatlanması durumu kasted ilmekt edir;
bk. von Tuh r/Sie gwa rt, Allgeme iner Teil des Schweizerisc hen Obliga tionenr echts,
2. Bası, Züruch, 1942-1944; II, § 68, IV ve dn. 84; Tunçomağ, I, § 67, 802; II, 1 vd.
(42) Kaynakçada üç fıkra halinde olan yargı, Borç lar Yasamızda (I ve II be.raber) birle ştiri lmiş ve III üncü fıkra, 2 nci fıkra olarak alınmış tır. Açıklamamızda
kaynakçaya sadık kalınar ak, 3 üncü fıkra ayrı yazılmıştır.
(4S) von Tuhr, § 39; Oser/Schö nenberg er, Kommenta r zum Schweiz. ZGB,
Md. 31, N. 32/33; Becker, Kommenzum Schvveiz. ZGB, Oblig atione nrech t, Band VI,
2. Bası, Berne, 1941, Md. 31, N. 14/15; Tunçomağ, I, § 33, 337 vd.; Tandoğan, 366.
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anc ak sınırlı olarak yasa nın tanıd ığı vars ayılan durum da kabu l et 
mekte; onay veril en sözleş menin tem elde yanılg ı ned eniy le yapılm ası
halin i ayrıc a düze nlem eme kted ir. Federal yargı orga nını n eski bir
kara rınd a (44), sözleşm e önce si zar ar ziyan taleb i anc ak bozmanın
zar ar gören e yükle nem iyec ek bazı elv eriş siz dur um ları meyd ana ge
tirm esi halin de tanı nma ktad ır. Buna karşı lık, diğ er bir kar arın da fe 
deral yargı organ ı (45), zar ar göre nin sonr ada n sözle şmey e onay ver 
miş olsun veya olmasın «aldatm a veya gerç ek kor kuy u yapa nda n
zara r ziyan istem inde bulu nab ilec eğin i» kabul etm ekt edi r.
Ald atm a veya gerç ek kork u yapan ın duru mu, za rar gören e
oran la daha elv eriş li göz ükm ekte dir. Za rar gör enin duru mu, onama
halin de bozma niteliği bir yana bırak ılınca , daha elv eri şli olma malı dır.
Fakat, bu sonuc u elde etme k için belli kur alla rı; elv eriş li durum un
be rta raf edilm esiyle , uygun nedensellik ilişkisinin varlığı koşulu ve
zararı kabul ett iği tak dir de veya kendi kusu ru halin de, gid erim tu 
tarının kısmen ind irilm esi veya bütü nüy le kaldı rılma sını uygu lama k
gere kir.
Zar ar gören, onay lanan sözleşm eden bir ya rar elde et tiğ i ta k
dird e -n o rm a l ola rak böyle ola cak tır, çün kü bu husus ge rçe kle ş
memiş olsayd ı onay da ve ril m iy ec ek ti- , uğra nıla n zarar ı genel ol a
rak sap tark en bu yara rın da dik ka te alınm ası ger eke cek tir. Sözle ş
meye onay veril mes i ek (munzam) bir zara ra seb ebiy et ver diğ i ta k
dirde, bu zarar ın c.i.c. ile nede nsel lik iliş kis i hal ind e bulu nma sı ola 
sılıkla aranac ak veya bütünü itibariyle BK. mad. 44/1 uygulanacaktır.
Zar ar gören e sözleş meyi bozma veya onay lama dur um ları nda n
birin i seçme konu sund a olan ak tanı mak la, gide rim bor çlu sun un du 
rumu ağı rlaş tırı lma ma kta dır (46). Piotet (47)'de anıla n von Tuhr’un ( 48)
örn eğin e değinece k olu rsa k :
(B), 120 fran ga kote edi lmiş pay sened ini, sözl eşm enin yapıldı ğı
anda geçe rli bedelin 100 fra nk oldu ğuna iliş kin dola n ku llan ara k
(M) BGE 40 İl 400 vd. : JdT 1914 l 295 vd.
(45) BGE 47 II 183 vd. : JdT 1922 I 364 vd. N. 4.
(48) BGE 90 II 449: JdT 1965 I 282 N. 6.
(47) Culpa in contrahendo, sah. 142.
(48) § 39, No. 3; ayrıca bk. § 38, N. 5'de aldatmayı — aldat ılan kimseyi bir
hukuki işlem yapmaya yönelten ve özendiren aldatma (dolum oausam dans), ve
bir kimseyi aldatma olmasaydı dahi yapacağı bir sözleşmeye — fak at diğe r ko
şullarl a — yönelten aldatma (doluş incidens) biçimi nde ayırm aktad ır; ayrıntı için
bk. Adal, 139 da dn. 197’ye ilişkin metin

36

(A)’yı ald atm ış ve kend isine 100 fran ga satm aya razı etm işt ir; son ra
dan geç erli bedel 80 fran ga düşm üştü r, von Tuhr'a göre, aldan ma
nede niyle sözle şmen in bozulmas ı, 100 fran gı ala cak olan (A)’ya yeni
bir za rar ve rdi rec ek tir; buna karş ılık (A), sözleş meye onama ver diği
tak dird e, kendi pay sened ini (B)'nin alda tma sı olma sayd ı 120 fran ga
sa tab ilec eğ ini kan ıtlam ak sur etiy le ara dak i 20 fran gı za rar ziyan
ola rak iste yeb ilec ekt ir. Piotet (49)’ye göre, burad a aslınd a von Tuh r’un
kanısın a karş ıt, (A) her iki durum da da aynı eko nom ik duru ma ge
tir ilm iş olm akta dır. Nite kim, eğer (A) sözleş meyi ald atm a nede niyle
boz aca k olur sa kend isini alda tma meydana gelm eden bulu naca ğı
eko nom ik vaz iyet e get irec ek olan zar ar ziyanı ist ey eb ilec ekt ir; ha l
buki ald atm a durum u olmas aydı von Tuhr’a göre (50), (A) pay se
nedin i 120 fran ga sata cak tı. Böyle ce (A)’ nın - (B)’ye iade edece ği
100 fra nk ta indi rim yap abil ece ği 40 fran gın ya n ıs ır a - pay sen edi 
nin işlevsel değe rinde n 120 fra nk eks ikli ği talep etmey e hakkı ol 
mak tadır . Sözleşmeni n bütün ü itib ari yle sözleş me önce si zar ar zi
yan iste miy le bozulma sı, ekonomik açıdan sözle şme önce si zarar
ziya nla sözle şmey e onama veril mes i veya kabil oldu ğu yerd e bir
kısmını bozma nite liği nin doğ urdu ğu so nu çla r aynı değerdedir (51).
Her iki sonu ç ekon omik açıdan aynı değe rde oldu ğun a göre, or 
tada zar ar gören i, zarar ının tama m ola rak gide rilm esi için dolay lı
ola rak hakkı nı sözleş menin bozulm asına yön elik ola rak kulla nma sı
için zorla may a yete r haklı neden kalm ama ktad ır. Zar ar gören iki
ola nak tan bir ini seçm ekte ser bes ttir. Bu hak sa lt zarar görene ait
olup, yarg ıca bağlı değ ildir . Oser/Sc hönenbe rger (52) de işleme on a
ma ver ilm iş olmas ı halinde , sözleş menin oluşm asını n (onama ve ifa 
sının) doğ urd uğu zara rlar ın gid erilm esin in iste nem iyec eğin i, çünk ü
bunl arın bir kişi nin kend isi tara fınd an yapıla n sözl eşme nin sonu cu
oldu kla rınd an, onun tara fınd an katla nılm ası ger ekli olan zar arl ar ol 
duğ unu öne sür me kte dir (M ).
C19) sah. 142.
(50) § 39, N.3.
(51) bk. Piotet, De l’inv alidite partie lle des actes jurid ique s, speciale ment en
cas de vice du consentement, RDS/ZSR 76, 129-131.
(52) Md. 31, N. 32.
(53) Becker, Md. 31, N. 14'de şu irdelemeyi yap ma kta dır: gideril ecek zarar,
sözleşmenin bozulmasından ileri gelen zarardı r; oysa eğer sözleşme bozulmazsa
bu husus gerçekle şemiyec ektir. Bu irdeleme biçim i doğru olsaydı, -bi zza t yasanın
açık olara k beli rttiğ i gibi sözleşmeye onama ver ildi ğin den - var olmayan bir zara
rın gider ilmes ini düzenleyen BK. mad. 3 1/ lll ’ün herhangi bir anlamı kalmıyacak tı.

37

Piotet bunu ele ştir me kte dir (M ). Yazar a göre, aslınd a, onamda
sakat lığa uğram ış sözleşm enin muha faza edilm esi, zar ar göre ne hak 
kını sözleşme önces i zarar ziyan adı altın da verm ek yerin e ona bunu
kısmen sağlama yoludur .
Fakat her iki durumd a da tar afl arı n eko nom ik duru mla rı ayn ı
dır. Bu durumda , sözleşm enin muhaf aza edilm esi ilke sini onun söz
leşme öncesi zarar ziyan tuta rını elde etme k sure tiyle , bozu lma
sından daha elve rişli olduğ u varsay ımı dik kat e alı nm am ak tad ır: ona 
ma halinde, aslında gid erile cek her ha ngi bir sözle şme önce si zarar
ziyan bulu nma mak tadır ve BK. mad. 31 /ll l'ü n (65) uygu lama nite liği
yoktur . Piotet (5c)'nin örne ğini tek rar lay ac ak olur sak , (A) ald atm a yolu
ile (B)'nin 100 frang a kote edilm iş - şay et doğru geçe rli fiya tı bilm iş
olsaydı 100 fran ga dahi satın almıy acağ ı - pay sened ini 120 fran ga
atmasına sebe biyet ver miş tir; sonra dan pay sene dinin değe ri 150
franga yüks elmi ştir. Sözleşme iptal edi ldiğ i tak dir de (B) pay sened ini
geri verece k ve 120 fra nk ala cak tır; he rha ngi bir zar ar ziyan istemey e
hakkı yok tur. İşleme onama verd iği tak dird e, pay sened ini muhafa za
eder ve arad aki far k kadar , yani 30 frank bir kazancı olur, von
Tuhr (57) zarar gören in onama verm ek sur etiy le «sözleşm enin işlevse l
veya ilerde ortay a çıka cak olasılı elv eriş siz durum larını » bile rek
dikk ate aldığını öne süre rken bu kural a bir ayrı kça koym akta dır;
çünkü asıl önemli olan sorun, sözleşm eye onama verme nite liği nin
sözleşme önces i zar ar ziyan tale pler inde n vazge çmey i ger ekt irip
gere ktirm ediğ idir.
Anca k zarar gören in tut um ve davra nışı, alda tma veya gerçe k
korku yu yapan kişi tara fınd an, iyi niye tle bu biçim de yorum lanma sı
mümkün olduğu tak dird e; sözleşm e önce si zar ar ziyan tale pler inde n
vazg eçtiği kabul edile bilir . Açık vazgeçme hali dışında, ta ra fla r uyuş 
mazlıklar ını onamayı öngö ren ve fak at zar ar ziyana değin meyen bir
anlaş mayla çöz üml edik leri tak dird e yuk ard aki kura l uygu lana cak tır.
Buna karşı diğe r bir düşün ce tarzı da öne sür üle bilir . İsviçre
öğr etis i (5B) ve federal yargı organ ına (50) göre, sözleşm eden dön(M )
(55)
(5IÎ)
I57)
(■’“)
Md. 60
59)

38

sah. 142.
yuk ard a dn. 42'de ki açık lam a saklı tut ula rak .
sah. 143, dn. 434.
sah. 278.
karş. von Tuhr, I, 279; II, 633 ve Md. 60 N. 10; bk. Oser/Sch önenbe rger
N. 16; Becker, Md. 31 N. 13.
BGE 84 II 621 vd. ; Jd T 1959 I 472 vd. N 2b ve 2c.

me ( Go) hakkı nı kulla nma mış olan alda tma veya gerç ek kork öuya
uğraya n kişi, bizz at - açık ve üstü kapalı irade bil dir imler iyle — söz
leşmeye onam a verme mişse BK. mad. 60/111 uyarınca sözle şmen in
yerin e ge tiıi lm es ini redde tme yet kisi ne sa h ip ti r! 61). Türk hukukunda
Prof. Tunçomağ (62), irade yi saka tlıya n neden lerden biri yle yapı lan
sözleşme , irade si saka tlan anı esast an bağl amıy acağı ndan , doğ ma 
yan bir ala cağ a karşı da bir sa v’ının kulla nılm asın ın düşünülemeye
ceği ni hklı ola rak bel irtm ekt edi r. Prof. Tandoğan (") onama veya
BK. mad. 31’de ki bir yıllı k süre nin geçme si halind e, alac ağın al da t
ma veya kor kut mad an değil, açık ve üstü kapalı veya varsayılan
onamadan doğ acağ ını öne sürm ekte dir. Yargıtay, alda tma ve kor 
kutma hal leri nde BK. mad. 6 0 /l ll ’ün uyg ula nab ilec eğin i kabul et 
mi ştir (64).
Bu düş ünc e tarzın a göre sözleşm eden dönme hakkının ku lla 
nılmam ası halin de ifayı redde tme hakkı nın değil, fa ka t sözleş me ön 
cesi zar ar ziyanı istem e hakkının nasıl orta dan kalk acağ ını aç ıkl a
mak mümk ün değ ildir . Burada BK. mad. 31'in düze nled iği biçim de
«sözleşme ye onam veri lmiş sayılması» (fıkra I) halini , işlevse l «ona
ma» (fıkra II) duru mun dan ayı rt etme k gerek ir.
BK. mad. 31/1, sözleşm eden dönme yet kis inin bir yıl süre yle
kull anı lab ilec eği ni, aksi tak dird e hakkın düş ece ğini düz enle mek te
dir (65). BK. mad. 6 0 /l ll' ü federal yargı orga nıyla İsviç re öğr etis inin
unladı ğı biçi mde yoru mla yac ak olurs ak, sözleşmeden dönme hakkı
nın düşmesinin, anılan sözleşmenin ifasını reddetme yetkisini de
Kopsamıyacağını kabul etmek gerekir (Mj. Sözleşm eden aönme yi is
teme hakkı nın düşm esinin , zar ar ziyana ilişk in BK. mad. 60/1 ve II deki zama naşım ına bağlı sözleşm e önce si istem e haklaı inin da kay(6n ) Dönme ola nağ ını n ni tel iği hak kınd a bk. Pio let, La fo rm ati on du co ntr at,
124-131.
(61) Piotet, 124-131.
(82) I, § 46, 527 dn. 43'e iliş kin metin.
(°3) sah. 365/66.
f64) bk. Tandoğan, 366 dn. 97'de anıla n Yarg . 4. HD. 30.XI.1940, E. 3057/K.
2533, Emsal, 150.
(65 ) bk. Tun çom ağ, I, § 33, 373-375; karş. Yarg . HGK. 30.V.1951 gün ve 1-244 /
100 sayıl ı ka rar ı; Ad. D. 1953, 44, 309; Oğıız man, Akd in hile seb ebiy le ipt ali azami
bir mü dd etle tah di t ed ilm iş mid ir? IBD. XXVII, 1953, S. 4, 177 vd; Acemoğlu, «İrade
bo zuk luk lar ı yüz ünde n sözle şme ile bağl ı kal ma k iste me diğ ini bil dir me 'bir üst süre
üe sın ırla nıl mı ş mıdır ?» İHFM, C. XXX, S. 3-4 Sah. 915-920.
(M )

bk. Tan doğ an, 366 dn. 91.de anıl an yaz arla r.
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bedilm esini ger ekt irec eğ ini kabu l etm ek için he rha ng ibi r neden mev
cut değ ildir. Aynı biçim de, satı ş paras ının ind irilm es i davas ından
vazg eçilm iş olması, satıl an ayıplı mal nede niyle doğa n sözle şme ön
cesi alac ak hakkını da orta dan ka ldırm am ak tad ır (67). Feder al yargı
organın ın (60) da kabul ett iği gibi, sözle şmey e işlev sel ve geç erl i ola
rak onama veril mes i kavra m itib ari yle oncımdaki sak atlı ğı öne sür e
rek sözleşmenin ifasını reddetme yetkisinin kaybedilmesi anlamını
taşır.
BK. mad. 31 /ll l'ü n düze nled iği biçi mde sözleşmeye işlevsel ona
ma verilmiş olması sözleşme öncesi zarar ziyan isteminden mutlaka
vazgeçme anlamına gelmez. Yalnı z zar ar göre nin tutum unu n, ald at
ma veya gerç ek kork uyu yapa n kişi tar afı nda n di kk at li bir yoruma
tâbi tutul mas ı halin de bu manan ın çık arıl ıp çık arıl am ıya cağ ı kesin
olara k an laş ılabili r (09). Bu ilke (BK. mad. 21)'d eki aşırı yara rlan ma
veya diğe rinin kus urlu davr anış ıyla yanılg ıya düşen karşı ta ra f için
de aynı biçim de uyg ula nab ilir. Ald atm a veya ger çek kor kud a olduğ u
gibi bu duru mla rda da sözleş me önc esi so rum lulu k söz konu su ol 
duğund an sonu ç da aynı olma k gere kir. Zate n BK. mad. 60 /III bir
tar aft an alda tma ve gerç ek kork uyu diğ er yand an aşırı yar arla nm a
ve karşı tara fın kusu ruyl a yanı lgıya düş ürü lme açıs ında n bir ayırım
yapm amış tır (70).
Pio tet ’ye (71) göre yasa koyu cunu n anıla n iki onam da sak atlı k
durum unu BK. mad. 31 /ll i'd e bel irtm em esi nin neden i bur ad aki hük 
mün, aşırı yara rlan ma ile alak alı olma mas ı ve diğ eri nin kus uruy la
karşı tara fın yanılg ıya düş ürül mes i hali ni dik ka te alma mas ı seb epl e
riyle açı klan abil ir.
(67) BGE 63 II 405 : Jd T 1938 l 306; BGE 82 II 142 : JdT 1957 I 107; Bilge, Borç
lar Hukuku, Özel Borç Münase betleri, 2. Bası, Ankara, 1962; Olgaç, Kazai ve ilmi
içtiha tlarla Türk Borç lar Kanunu ve ilgili hususi kanunlar, İstanbul, 1959, 95 N. 11.
(“ ) BGE 84 II 621 vd. : JdT 1959 I 472 vd. N. 2, c.
(60) karş. von Tuhr, § 39 N. 3 dn. 48; Becker, Md. 31, N. 14.
(70) Sözleşme benzeri kurama göre BK. mad. 6 0/ lll ’ün yuka rıdak i varsayımd a
uygulanma niteliğ i yokt ur; aldatma veya gerçek korku nedeniyle sorum luluğu n hu
kuka aykırı eylem niteliğ inde olmadığını öne süren Becker ve von Tııh r (I, 327 ve
330 dn. 56) bu mahiye tteki davran ışların BK. mad. 60/II! anlamınd a hukuka aykırı
eylem1 teşkil edeceğini kabullen erek çelişkiy e düşmekte dirler.
(71) sah. 144.
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