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TURK MEDENI KANUNU'NUN 5'iNCi MADDESi
VE OZEL HUKUK UYGULAMASINDAKi YERi
Do,;. Dr. Osman Berat GURZUMAR.*
I - Tarihsel Arkaplan
Tiirk Medeni Kanunu'nun (TMK) 5'inci maddesinin tarihsel arkaplammn
a�1klanmas1, esasen, isvi�re Medeni Kanunu'nun (iMK) 7'nci maddesinin
Kanunda yer almasmm nedenlerinin tarihsel bir baki§ a�1s1yla ortaya kon
mas1d1r. Kanunu Medeni'nin 5'inci maddesine ozgii (Tiirkiye Cumhuriyeti
ozelinde) bir tarihsel ge�mi§in varhgmdan bahsetmek olanak d1§1dir. TMK
m.5 hiikmiiniin "tarih<;esi" olarak yap1labilecek tek saptama ise, herhalde,
Tiirk kanunkoyucusunun, Medeni Kanun'un yenilenmesini, Kanunu Mede
ni m.5 hiikmiine doktrin ve yargi kararlarmda verilmi§ olan geni§ kapsam
h anlam1 kanunun soziine yans1tmak i�in bir firsat bilmi§ oldugudur.
iMK, Alman Medeni Kanunu'nun (AMK) aksine, medeni hukukun (bor�lar hu
kuku da dahil olmak iizere) tum alanlannda uygulanacak genel hiikiimlerden
olu§an bir genel bolum kitabma sahip degildir. Ancak, hukuk normlannm
miimkiin oldugunca ekonomik bir tarzda kanun metnine yans1tilmas1 gerekli
liginin l , genel kanunlar2 bakimmdan �ok daha ozel bir oneme sahip oldugu ger
�egi, iMK tarafmdan da dikkate ahnm1§tir3 . Medeni hukuku diizenleyen bir ge
nel kanunun birinci kitab1, AMK'da oldugu gibi, genel hiikiimlerden olti§an bir
genel bolume aynlabilir. Ancak bu kanun yapma teknigi, amlan gereklilige uy
gun bir kanun kaleme almak i¢n se¢lebilecek tek yontem degildi:r4. Nitekim,

*

Bilkent Universitesi Hukuk Fakiiltesi Ogretim Uyesi. Bu yaz1, Eylill 2004'te kaleme
almrm§trr.
Hans Peter FRIEDRICH, Berner Kommentar, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Band I, Einleitung und Personenrecht, Einleitung, Nachdruck der Ausgabe von 1962, Bern
1966, N. 8 Art.7 ZGB, S.574; A. EGGER, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch,
I. Band, Einleitung und Personenrecht, Nachdruck der Auflage 1930, Zurich 1978, N. 32 All
gemeine Einleitung, 8.27.

2

"Kodex"; "code".

3

Bkz. bu konuda i:izellikle EGGER, a.g.e., N.32 Allgemeine Einleitung, 8.28.

4

iMK'da bu yi:intem, Medeni Kanunun biitiin kitaplannda ge�erli olacak gene! hiikiimlerden
olu§an bir kitap ihdas etmek §eklinde kullamlmam1§sa da, bu yi:intemden, baz1 kitaplann �in
deki biiliimlere, o kitabm diger biiliimlerinde de uygulanma olanagma sahip gene! hiikiimler
koymak suretiyle yararlamlrm§tir. Ger�ekten, "Eljya Hukuku" ba§hkh Di:irdiincii Kitabm "Mill
kiyet" ba§hkh Birinci Kismmm "Genel Hukilmler" ba§hkl1 Birinci Bi:iliimiindeki hiikiimler, hem
ikinci Boliimdeki taljznmaz mulkiyeti, hem de U�cii Bi:iliimdeki taljimr mulkiyeti bakimm
dan uygulama alam bulur. Keza Kiljiler Hukuku ba§hkl1 Birinci Kitabm Tiizel Ki!jiler ba§hkh
ikinci Kismmm Genel Hilkilmler ba§hkl1 Birinci Bi:iliimii de tiizel ki§iler bakimmdan benzer
bir i§leve sahiptir. Bu si:iylenenler, ku§kusuz, Kanunu Medeni ve TMK i�in de ge�erlidir.
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AMK'daki gibi bir genel boliim kitabma sahip olmayan iMK'nm borvlar hukuku dahil olmak iizere medeni hukukun tum sahalannda dogrudan uygulanabilme yeteneg:ine sahip genel nitelikli hukumlerinin5 gereksiz kural bollugunun oniine gevtig:i yadsmamaz. Ote yandan, isvivre kanunkoyucusunun
basit ve anla§1hr bir medeni hukuk kodu olu§turma isteg:ini, iMK ile iBK
arasmda maddi bir biitunluk yaratmak suretiyle gervekle§tirmeyi amavlad1gi da bir vakiadir. Ba§ka bir ifadeyle, kanunkoyucu, iMK'y1 iBK'nm hiikiimleriyle tamamlamak yolunu sevmi§tir ki, iMK m.7 hukmiiniin de bu olguyla
vok yakin bir ili§kisi vard1r.
Sozii (lafz1) Bon;lar Kanunu'nun sozle§melerin kurulmasina, ifasina ve sona

ermesine ili§kin genel hiikiimlerinin diger medenz hukuk ili§kilerinde de uy. gulanacagi §eklinde olan ve genel atif teknig:inin uv bir orneg:ini olu§turan6
bu hukiim, soziinde vok dar kapsamh olsa da, hukuk normlannm miimkun
oldugunca az sayida hukumle kanun metnine yans1tilmas1 gereklilig:ine uymak ivin kullamlabilecek kanun tekniklerinden birini ivermektedir7. Ba§ka
bir ifadeyle, kanunkoyucu, iMK'ya hem borv ili§kilerinde hem de diger medeni hukuk ili§kilerinde uygulanabilecek genel hiikiimlerden olu§an bir boliim (kitap) koymak yerine, Kanunun ba§mda ihdas ettig:i Ba§langu; HiikiimleriB arasmda, iBK'nm genel hukumlerine ahfyapan bir hukme yer vermeyi tercih etmi§tir.
Kanunkoyucunun, genel hukiimlerden olu§an bir boliim yerine, iBK'ya gonderme yapan bir genel atif yontemini sevmesinin ba§hca nedeni, iMK hazir5

6

7
8

Kil}iler Hukuku kitabmda yer alan ehliyet hiikiimleri bu ciimledendir. iMK'nm bu tiir gene] nitelikli hiikiimler sayesinde, genel bolum ihtiyacm1 maddi anlamda saglam1§ oldugu
ve bu nedenle de genel bolum ihdasmdan kai;:mmanm aslmda sadece !jeklen vazgei;me anlamma geldigi konusunda bkz. Eugen BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Ziirich 1979, S.65.
Bkz. Heinz HAUSHEER/Manuel JAUN, Die Einleitungsartikel des ZGB, Art.1-10 ZGB,
Bern, 2003, N.12 zu Art.7 ZGB, S.238/239 : ".. eine Globalverweisung". Atif i;:e§itleri ii;:in
bkz. Viktor LIEBER, Zurcher Kommentar, Einleitung, 1. Teilband (Art.1-7), 3. Auflage, Ziirich 1998, N.22-26 Art.7 ZGB, S.1272-1274.
Bkz. FRIEDRICH, a.g.e., N.8/aArt.7 ZGB, S.575. ·
iMK'daki Ba!jlangii; Hukumlerini Kanuna koyan anlayi§ ile yukanda sozii edilen genel bolum anlayi§mm birbirlerinden farkh olduklanm vurgulamakta yarar vard1r. Bkz. H.V:
VELiDEDEOGLU, Tiirk Medeni Hukuku, Cilt I, Ba§langii;: ve ~ahsm Hukuku, Dordiincii
Bas1, istanbul 1951, S.4 : "'Ba!jlangii;' bir 'umumi hukumler kzsmz' demek degildir. Umumi
kzszm, bir kanunun duzenledigi munasebetlerin butununde veya muhim bir kzsmznda mii!jterek tatbik sahasz bu/an kaidelerin sistemli bir §ekilde toplanarak biraraya getirilmesinden meydana gelen ve kanunda ba§lzba!jzna bir kitap te!jkil eden kzsimdzr". iMK'nm Ba§langu; Hukumleri'nin i§levini, Eugen HUBER, kodifike edilmi§ bir hukuk olarak Kanunun uygulanmasinda dikkate alinmasi gereken temel ilkeleri Kanunun ba!jznda ai;zklzga kavu§turmak, boylece Kanunun izleyen hukumlerinin hangi kapsamda ve naszl uygulama alanz bulacagznz ba§tan belirlemek §eklinde ai;:iklam1§tlr (Erl. 31, HAUSHEER/JAN,
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lamrken yiiriirliikte bulunan ve o giine kadarki uygulamada kendisini kamtlam1§ oldugu kabul edilen 1881 tarihli (eski) iBK'nm sistemidir9. Geri;:ekten, haz1rlanmakta olan iMK'da genel hiikiimlerden olu§an bir genel bolume
(kitaba) yer verilmesi halinde, iMK'mn yiiriirliige girecegi sirada onunla
uyumla§tinlmas1 amai;:lanan eski iBK'dan genel hukumlerin i;:1kanlmasmm
gerekecegilO, oysa eski iBK'nm esas1 itibanyla muhafaza edilmesi gerektigill, bu Kanunun genel hiikiimlerinin uygulamada herhangi bir bo§luk yaa.g.e., N.7, Vorbemerkungen zuArt.1-10 ZGB, S.2'dennaklen). Bm;langu;Hukiimleri, agirhkh olarak hukukun uygulanmasi ve hiikiim verme surecinde dikkate almmas1 gereken temel
ilkeler ile belli bir tili;ude de genel olarak uygulanma yetenegine sahip ispat kurallarm1 ii;eren, ayr1ca federal medeni hukuk ile kantonal hukuklar arasmdaki ili§ki ve etkile§imi de
ai;iklayan bir prensipler manzumesidir (bkz. HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.8, Vorbemerkungen zuArt.1-10 ZGB, S.2; VELiDEDEOGLU, a.g.e., S.4 : "... Medeni Kanunumuzun bat;langu; hiikiimlerine t;imdiye kadarki hukuk dilimizde 'zabitalar' denilirdi" -Ebill'ula MARDiN,
Hukuku Medeniye Dersleri, ciizii 1, Umumi Zab1talar, istanbul 1928'e atfen-). Fikrimce, hem
isvii;re'de hem de Tiirkiye'de m.2 hiikmiindeki durustliik kurah ve hakkm ktitiiye kullan1lmas1 yasaginm i;ift ytinlu (yani bir yandan hukuk siijelerine hitap ederken diger yandan da
hukuk uygulay1C1sma hitap ediyor) olmas1 bu tespiti haks1z i;ikarmayacagi gibi; m.3 hiikmiindeki kural da esasen -iyiniyet iddiasmm kabul edilip edihnemesi baglammda- hukuk
uygulayic1sma hitap eden bir hiikiim olup (iyiniyetli sayilmanm gerektirdigi tizene i§aret etmesi di§mda) haklann iyiniyetle iktisap edihnesinin §artlanru ya da haklarm iyiniyetle nas1l iktisap edilecegini belirleyici bir tizellige sahip degildir (buna kar§m TMK'run ba§langii;
hiikiimlerinin i§levlerini hukukun uygulanmasiyla, haklarm kazanilmasiyla, haklarm kapsami, kullanilmasi ve bori;lann yerine getirilmesiyle ve ispat yiikiiniin nasil dagitilicagiyla ilgili olanlar §eklindeki bir grupland1rma i;en,:evesinde ortaya koyan bir yakla§1m ii;in bkz. ve
kr§. J .G.AKiPEK!r.AKINTURK, Tiirk Medeni Hukuku, Ba§langii; Hiikiimleri, Ki§iler Hukuku, Birinci Cilt, Dtirdiincii Bas1, istanbul 2002, S.80). Dolayis1yla, Baijlangii; Hukiimleri,
esas itibanyla, genel boliim anlayi§mdan farkh bir amaca hizmet eden ve bu anlamda da, tirnegin, AMK'nmgenel boliimiinden tinemli tili;ude ayr1lan bir tizellige sahiptir. Ne var ki, esas
itibanyla mevcut olan bu temel i§levsel farkhlik, Baijlangu; Hukiimleri arasmda yer alan
iMK m.7 hiikmiiniin, bu dipnotun ana metninde ve onu izleyen paragraflarda ai;iklanan §ekilde, AMK'nm genel boliimiine -kanun teknigi bakimmdan- alternatif bir i§lev gtirmesini
(ya da bunun kanunkoyucu tarafmdan hedeflenmi§ olmasm1) engellememektedir. Ba§ka bir
ifadeyle, iMK m. 7 hiikmu, bir yandan, ii;inde yer ald1gi Bat;langii; Hukiimleri'nin temel mantigina (hukukun uygulanmasmda ve hiikiim verme siirecinde dikkate ahnacak temel ilke olma anlayiljma) dayanan bir kural tizelligi gtisterirken, diger yandan da -ve ilkinin bir sonucu olarak- AMK'daki genel boliim anlay1§ma i§levsel ai;1dan alternatif bir i;oziim yaratmak
iddiasm1 ta§rmaktad1r. iBK'nm genel (nitelikli) hukiimlerine, bir bakima, iMK'nm genel boliimii i§levi yiiklenmi§ oldugu konusunda bkz. BUCHER, a.g.e., S.65. Aym ytinde, K. OGUZMAN/1'.0Z, Bori;lar Hukuku, Genel Hiikumler, U<;iincii Bas1, istanbul 2000, S.1; K.TUNQOMAG, Bori;lar Hukuku, Gene! Hiikiimler, Cilt I, istanbul 1972, S.10. Bkz. ayr1ca S.S.TEKiNAY/ S.AKMAN/H.BURCUOGLU/A.ALTOP, Bori;lar Hukuku, Genel Hiikiimler, Yedinci
Baski, istanbul 1993, S.3.
9

FRIEDRICH, a.g.e., N.24Art.7 ZGB, S.583;A. EGGER, a .g.e., N.31,Allgemeine Einleitung,
S.26; HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.lArt.7 ZGB, S.236. Bkz. aynca Hans Michael RIEMER,
Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Art.1-10 ZGB), Eine Einfuhrung, 2. Auflage, Bern 2003, S.141.

10

FRIEDRICH, a.g.e., N.24Art.7 ZGB, S.583.

11

FRIEDRICH, a.g.e., N.24Art.7 ZGB, S.583 .
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ratmad1gi12 ve bu nedenlerle genel htiktimlerin iBK'dan c;:1kanlmasmm dog-

ru olmayacagi dti§tintilmti§ttir. Bu dti§tincelerle, iMK m. 7 htikmti 1904 tarihli Htiktimet Tasans1'nda "Borr;lar Kanunu'nun genel hiikiimleri diger medeni hukuk ili§kilerinde bunlarm biinyesine uygun bir uygulama alani bulur." ifadesiyle yer alm1§13; ancak daha sonra, htiktim, bu §ekilde degil, halen ytirtirltikte olan soztiyle kanunla§IDI§tir14. Esas1 itibanyla muhafaza edilen eski iBK ise, iMK ile uyumla§tinlm1§ bir §ekilde15, onun be§inci kitab1
ve fakat yeni ve §eklen bagims1z bir Bori;lar Kanunu olarak ytirtirltige girmi§tir.
iMK'da, borc;:lar hukuku da dahil olmak tizere ttim medeni hukukta uygulanacak genel htiktimlerden olu§an bir kitaba yer verilmemesinde, isvic;:re'li
hukukc;:ularm bilimsel dille kaleme ahnm1§ c;:ok soyut kurallar yaratilmas1
kar§ismdaki olumsuz tutumu da onem ta§1maktadirl6. Gerc;:i, genel boliimiinde bu ttir kurallar ic;:eren AMK'nm ytirtirltige girdigi sirada isvic;:re'de
medeni hukuk sahasmda kantonal kanunla§brma c;:abalan sona ermi§ oldu12

Eski doktrin, bu dii§iinceyi, ozellikle, eski iBK'nm (da yenisi gibi) tum hukuki i§lemleri ve
irade beyanlanm kapsayan genel hukiimler i<;ermek yerine, irade beyamm, irade sakathklanm ve temsili, sozle§meler bazmda duzenlemi§ olmas1 baglammda a<;Iklamakta ve bu
durumun, uygulamada, tek tarafii hukuki i§lemler bak1mmdan herhangi bir bo§luk yaratmad1gim, sozkonusu hukuinlerin tek tarafh i§lemlere de rahathkla uygulanabildiginin uygulamada kamtland1gim belirtmektedir. Bkz. EGGER, a.g.e., N.31 Allgemeine Einleitung,
S.26/27; FRIEDRICH, a.g.e., N.24Art.7 ZGB, S.583.

13

Federal Adalet ve Polis Departmam'nm /Adalet Bakanhgi'nm 1900 tarihli Ontasans1'nda
ise boyle bir hukum hi<; yer alm1yordu (H. GEISKER-ZELLER, Die Auslegung von Artikel
7 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, ZSR 1911, Neue Folge XXX, S.153).

14

FRIEDRICH, a.g.e., N.35 Art.7 ZGB, S.589. Hukumet Tasans1'ndaki ifade yerine bugun
yururlukte olan ifadenin se<;ilmesinin nedeni, GIESKER-ZELLER tarafmdan §U §ekilde
ozetlenmi§tir : Hukmiln yilrilrlilge girmi§ olan sozilndeki "Borr;lar Kanununun genel hilkumleri» kavrammm ("... sozle§melerin kurulmasma, ifasma ve ortadan kalkmasma ili§kin ... » tamlamasiyla) daha yakmdan tarif edilmesinin nedeni, Redaksiyon Komisyonu'nun
1881 tarihli iBK'nm iMK'nin be§inci kitabi olarak ve onunla uyumla§tmlmi§ halini olu§turan yeni bir iBK'nm yilrilrlilge girmeyebilecegi konusundaki vehmidir. <;:unkil, 1904 tarihli Hukilmet Tasarisi'ndaki (yilrilrlilge girmemi§ olan) metin, yeni iBK'nm iMK'nin be§inci kitabi olarak ve onunla uyumla§tmlmi§ bir §ekilde yilrilrlilge sokulmasi ihtimaline
binaen kaleme almmi§ti. Redaksiyon Komisyonu'nun sozkonusu vehminin gerr;ek olmasi
halinde, 1904 tarihli Hukilmet Tasarisi'ndaki metnin tamamlanmaya muhtar; bir metin
olu§turacagi dil§ilnillmil§til; r;unkil 1881 tarihli iBK "genel hukumler» diye bir ilst kategori ir;ermiyor ve bu nedenle de 1881 tarihli iBK'nm hangi hukumlerinin genel hukum oldugunu iMK m. 7'de ayrica belirtmek gerekiyordu (bkz. GIESKER-ZELLER, a.g.e., S.153155).

15

Eski iBK iMK ile uyumla§tinhrken, Kanunun genel bolumu ve <;e§itli sozle§me ili§kilerini i<;eren ilk yirmiii<; bab1 revize edilmi§, genel hukumler ve sozle§menin r;e§itli turleri ba§hgiyla iki k1s1m ihdas edilmi§ ve Kanunun ticaret hukukuyla ilgili 24-33'uncu bablan -ileride revize edilmek uzere- aynen korunmu§tur. Bkz. P.TUOR/B. SCHNYDER, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 10. Auflage, Zurich 1986, S.19/20

16

Aym yonde H. HATEMi, Medeni Hukuka Giri§, 2. Bas1, istanbul 1999, S.68.
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gundan, AMK'mn kantonal medeni kanunlara etki etmesi zaten si:izkonusu
olmami§tir17; ancak, kantonal medeni kanunlarm hi9birisinde genel hiikiimlerden olu§an bir bi:ili.ime yer verilmemi§ olmas118 da, esasen, isvi9re'li
hukuk9ularm si:izkonusu kanun teknigi kar§1smda sergiledikleri olumsuz

Medeni Kanun'a soyut ve
kuramsal nitelikli ilkeleri i<;eren bir genel bolum eklenmesinin bilimsel bir
dilin kullanimini zorunlu kilacagi, bunun kanunun anla§ilirhgini engelleyecegi ve kanuna bir kere boyle bir genel bolumle ba§landi mi bunun sonunun
nerede geleceginin kestirilemeyecegi §eklindeki ifadesinde19 de ortaya 91ktutumun bir kamhdir. Bu tavir, Eugen HUBER'in

maktad1r20.
iMK'ya bir

genel bolum ile ba§lanmasmm, AMK'daki gibi soyutlugun ve bi-

limsel ifadenin iist di.izeyde oldugu hiikiimler kaleme almay1 zorunlu k1hp
k1lmayacagi meselesinin ise kanun haz1rlamrken hi9 tarh§1lmam1§ oldugu
anla§1lmaktadir. Keza, genel

bolum ihdas edilmemesinin sebepleri Hiikiimet

Gerek9esi'nde 90k az izah edilmi§tir 2 1. Aynca konu parlamentodaki tarh§malarda da bu a91dan degerlendirilmeyip, sadece amlan Gerek9e'deki kapsamda ele almmi§tir22.

17

FRIEDRICH, a.g.e., N.19 Art.ZGB, S.581.

18

Bkz. HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.12 Vorbemerkungen Art.1-10 ZGB, S.5; FRIEDRICH,
a.g.e., N.19 Art.ZGB, S.581; EGGER, a.g.e., N.31 Allgemeine Einleitung, 8.26.

19

Erl. 24 (FRIEDRICH, a.g.e., N.25 Art.7 ZGB, S.583'den naklen).

20

"Genel bolum" kullamlmas1 yiinteminin diieyiinsel kiiklerinin -yiiksek prensiplerden ak1lc1
bir yolla gene! ilkeler vikanlmasmm pozitif hukuk yaratma iradesinden bagims1z olarak
miimkun ve gerekli oldugu eyeklindeki yaklaey1m1 baglammda- tabii hukuk anlayieymda
aranmas1 gerektigi belirtilmektedir (bkz. FRIEDRICH, a.g.e., N .10 Art.7 ZGB, S.576; HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.9, Vorbemerkungen zu Art.1-10 ZGB, 8.4). Bu yiintemin, pandekt hukukunun kavramsallaijtirma ("Begriffsbildung'') yaklaey1m1nm en iist diizeyde bir
iirnegi olarak AMK'nm genel boliimunde somutlaeybgi; AMK iirneginin yiiksek bir soyutlamayla pozitif hukukun bilimselle§mesi neticesini dogurdugu, iMK'da ise, bu Kanunun
halk tarafmdan anla§1hr olmasmm hedeflenmesi nedeniyle ve hukuk bilimi ile kanunla§brmanm i§levlerinin birbirlerinden farkl1 oldugu inanc1yla, bir genel boliime yer verilmedigi konusunda bkz. iizellikle HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.10-12 Vorbemerkungen zu
Art.1-10, S.4/5. iMK'nm, halkm anlayacagi basit bir dille yaztlm1ey olmas1 keyfiyetinin Kanundan alman ve§itli iirneklerle apklanmas1 ivin bkz. EGGER, a.g.e., N.32, Allgemeine
Einleitung, S.27/28. Belirtmek gerekir ki, AMK'nm pandekt hukuku etkisi altmda sevtigi
genel boliim tekniginin dogru olmad1gi, yiiksek soyutlamaya dayanan genelle§tirmelerin
kavmtlmaz olarak somut olay adaletinden tavizi de beraber getirecegi Alman doktrininde
de ileri siiriilmii§tiir. Bu giirii§ii ileri siiren yazarlar hakkmda bkz. iirn. Helmut HEINRICHS, Palandt, Biirgerliches Gesetzbuch, 63. Auflage, Miinchen 2004, N.6, Einleitung,
S.2. Bu yazar, AMK'nm uygulamasmm siizkonusu giirii§ii hak11 v1karmad1gim ve genel boliimiin AMK'nm uygulanmasm1 ve geli§mesini ne kolayla§brd1gm1 ne de engelledigini belirtmektedir.

21

Botsch. 9.

22

FRIEDRICH, a.g.e., N.24Art.ZGB, S.583.
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Belirtmek gerekir ki, iMK'da bir genel boliime yer verilmemesinin dogru olmadigmi ve bunun sakmcalanm ileri siiren isvi,;re'li hukuk,;ular da vardir. Azmlikta kaldigi anlm;ilan bu hukuk,;ular, ozellikle, hakimlerin (eski)
iBK'nm genel hiikiimlerini diger meden'i, hukuk ili§kilerine ta§imak i,;in yeterli (kuramsal) birikime sahip olduklan konusundaki ku§kulanm, somut
ve a,;ik kurallar yaratma olanagmm da bir smirmm bulundugunu, nitekim eski iBK'da da bir ,;ok soyut ve anla§ilmasi zor hiikiimlerin mevcut oldugunu, kaldi ki kanunda yer verilecek bir genel boliime koyulacak genel
hiikiimlerin de pekala anla§ilir ve basit olabilecegini, dolayisiyla bir genel
boliim kaleme almaktan ka,;mmamn iMK'nm halk tarafmdan anla§ilir olmasi geregine dayandmlamayacagim dile getirmi§lerdir23.

iMK'da 7'nci maddeye yer veren kanunkoyucu, bu Kanunu 10 Arahk 1907
tarihinde kabul etmi§se de Kanun, 30 Mart 1911 tarihli iBK ile birlikte 1
Ocak 1912 tarihinde yiiriirli.ige girmi§ ve boylece aradaki zaman (esas itibanyla muhafaza edilmesi gerektigine evvelce karar verilmi§ olan) eski
iBK'mn -iMK ile uyumla§tirmak suretiyle- yeni bir kanun olarak hazrrlanmasma aynlnn§tir. 30 Mart 1911 tarihli iBK'nm resmi adi olarak ise "isvifre Medeni Kanun'nun Tamamlanmasina ili§kin Federal Kanun (Be§inci Bolilm: Bor<;lar Hukuku)" ba§hgi tercih edilmi§tir24. Kanunkoyucu, bu suretle,
iMK ile iBK'mn maddi anlamda bir biitiin te§kil ettiklerini ve bu kanunlann birbirlerinden sadece §eklen bagims1z olduklarmi25 ortaya koymak istemi§tir. i§te, iMK m. 7 hiikmii de, aym zamanda, iBK'nm resmi adiyla vurgulanan bu maddi biitiinliigiin iMK'mn metninde yer alan bir sonucu ve/veya
ifadesidir. Aym tespit, Turk Bor~lar Kanunu'nun (TBK) m.544 hiikmiindeki
"Kanunu Medeninin miltemmimi olan i§bu kanun .... " ifadesi baglammda,
Kanunu Medeni m.5 hiikmii bakimmdan da ge~erlidir. Ger~ekten, (evvelce)
Kanunu Medeni (ve §imdi de TMK) ile TBK'nm birbirlerinden §eklen bagims1z olduklan26, TBK'mn resini admda degil, bu Kanunun metninde (en son
maddesinde) ortaya konmu§tur. Kanunu Medeni m.5 hiikmiine de bu maddi
biitiinliigiin bir sonucu ve aym zamanda da hakime talimat veren bir kural
olarak Ba§langu; Hilkilmleri arasmda yer verilmi§tir_

23

Bu gorii~leri ileri siiren isvi~reli hukuk~ular i~in bkz. FRIEDRICH, a .g.e., N.27 Art.7 ZGB,
S.584.

24

"Bundesgesetz betreffend die Ergaenzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Funfter
Toil : ObligationenrechtY.
HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.18 Art 7 ZGB, S.240; RIEMER, a.g.e., S.141; Theo GUHL,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Auflage, Bearbeitet von Alfred Koller, Anton K.
Scnhyder, Jean Nicholas Druey, Zurich 2000, Guhl/Koller, S.4; Ingeborg SCHWENZER,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bern 2000, S.4.
OGUZMAN/OZ, a.g.e., s.1; Fikret EREN, Bor~lar Hukuku, Gene! Hiikiimler, 6. Bas1, istanbul 1988, s.10/11; TEKiNAY/AKMAN/BURCUOGLU/ALTOP, a .g.e., s.1/2.

25

26
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.A§agida goriilecegi iizere27, isvi~re doktrininde iMK ile iBK'mn arasmdaki
-iBK'nm isminde ortaya konmu§ olan- maddi birlik mah1m oldugu i~in, iMK
m. 7 hiikmiiniin gerekliligi veya i§levselligi tart1§ma konusu yapilm1§tir. Bu
konuda saghkh bir sonuca varabilmek i~in, iMK m. 7 hiikmiiniin soziinii
a§an ve doktrin ve yargi kararlarmda ifade bulan kapsam1mn ve amlan hiikmiin Ba§langu; Hiikiimlerinin ilki olan iMK'mn l'inci maddesiyle olan ili§kisinin a~1khga kavu§turulmas1 gerekir. Konuyla ilgili olarak isvi~re'de ileri
siiriilen gorii§leri a§agida (111/A)'da, kendi dii§iincelerimi ise TMK m.5 hiikmii ekseninde ve isvi~re doktrin ve uygulamasma da deginmek suretiyle
a§agida {III/B-E)'de a~1klayacagim i~in, §imdilik sadece, iMK-iBK maddi piitiinliigiiniin iBK'nm resmi admda zaten ortaya konmu§ olmas1mn, iMK m. 7
hiikmiinii gereksiz addetmek i~in yeterli bir neden olu§turmayacagim belirtmek istiyorum. Tart1§mas1z olan husus, kanunkoyucunun, iMK ile iBK arasmdaki ili§kiyi iMK'mn metninde ve Bm;langu; Hiikiimleri arasmda diizenlemek ihtiyac1m hissettigidir. Bunun arkasmda yatan goriiniirdeki tarihsel
neden ise, ozetlemek gerekirse, kanunkoyucunun, iMK'yi hazirlarken,
- bu Kanunla uyumla§bnlmas1 gerekecek olan 1881 tarihli iBK'nm esas1 itibanyla muhafaza edilmesine karar vermi§ olmas1,
- 1881 tarihli iBK'mn genel hiikiimlerini bir genel boliim kitab1 olarak
iMK'ya nakletmesi halinde -esas1 itibanyla muhafaza etmek istedigiiBK'nm sisteminin bozulacagim dii§iinmesi
ve
- iMK'ya koyulacak bir genel boliimiin iMK'nm anla§1hrhgim engelleyecek
a§m soyut ve bilimsel bir dili gerektirecegi endi§esiyle genel boliim teknigini kullanmaktan ozellikle ka~1nmas1dir.

11-Tiirk Medeni Kanunu'nun 5'inci Maddesinin Kapsam1
A) isvi~re Medeni Kanunu m.7 ve Kanunu Medeni m.5
Hiikiimlerinin Salt Soze Dayah Kapsam1
Kanunu Medeni'nin
"Akitlerin in'ikadina ve hiikiimlerine ve sukutu sebeplerine taalluk edip
borrylar kismmda beyan olunan umumi kaideler, medeni hukukun diger kisimlarmda dahi caridir."

diyen 5'inci maddesinin sozii ("ifasma" yerine "hiikiimlerine" ve "diger mede27

Bkz. a§agida III/A.
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ni hukuk ili§kilerine" yerine "medeni hukukun diger kisimlarmda" denmi§
olmas1 d1§mda) iMK m. 7 hti.kmti.nti.n sozti.ne28 sad1k bir c;eviridir.
Her iki hti.kmti.n sozti.nden 91kan anlam aymdir ve gayet ac;1ktir: Bon;lar Kanunu'nun sozle§melerin kurulmasma, ifa edilmesine ve/veya hukuki sonu9larina ve ortadan kalkmasma ili§kin genel hukumleri yalmzca bor9lar hukuku ili§kilerinde degil, aym zamanda, diger medeni hukuk ili§kilerinde de uygulanacaktir. Sozden dogrudan dogruya c;ikanlan bu anlam, iBK m.1-40 ile
m.68-142 ve TBK m.1-40 ile m.67-140 hti.kti.mlerinin diger medeni hukuk
ili§kilerinde de uygulama alam bulacagm1 i§aret ederken; sozti.n yti.zeysel
olarak zit anlam1 da, Borc;lar Kanunu'nda yer almakla birlikte bu say1lanlar
di§mda kalan diger tum genel hti.kti.mlerin (ezcti.mle, haks1z fiillere, sebepsiz
zenginle§meye, borc;larla ilgili -mti.teselsil bore;, §arta bagh bore; vb.- ozel durumlara, alacagm devri ve borcun nakline ili§kin kurallann) bu genel atfa
dahil olmad1gi (ve hatta -daha da kah bir yorumla- iBK m.68-142 ve TBK
m.67-140 hti.kti.mlerinin bile sozle§meden dogmam1§ olan yti.kti.mlti.lti.klerle
ilgili medeni hukuk ili§kilerinde uygulanmayacagi) sonucunu dogurmaktadir. Aym §ekilde, Borc;lar Kanunu'nun ozel bore; ili§kileriyle ilgili ikinci k1smmda yer almakla birlikte genel hti.kti.m niteligi ta§1yan vekaletsiz i§ gormeye ili§kin hti.kti.mler de (iBK m.419 vd., TBK m.410 vd.) atfm sozti.nti.n kapsam1 d1§mda kalmaktadir. Bunun otesinde, amlan hti.kti.mlerin sozti.nti.n
iMK ve TMK'nm genel nitelikli hti.kti.mlerinin Borc;lar Kanunu'nda ya da
ba§ka kanunlarda dti.zenlenmi§ olan bore; ili§kilerine uygulanmas1 konusunda herhangi bir ibare ta§1mad1gi da ac;1ktir.
Ancak, bilindigi ti.zere, iMK m. 7 hti.kmti.nti.n sozti.nden 91kan anlammm,
amaca gore yap1lacak bir yorumla ula§1lan ve hti.kme objektif olarak verilmesi gereken anlama gore c;ok dar kald1gi -iMK'mn yti.rti.rlii.ge girmesinden hemen sonra yaymlanan eserler de dahil olmak ti.zere- isvic;re doktrininde ve
yargi kararlannda kabul edilmektedir. Aym yakla§1mm Tti.rkiye'de de gec;erli oldugu malumdur.

B) isvi~re Medeni Kanunu m. 7 ve Kanunu Medeni m.5 Hiikiimlerinin
Doktrin ve Yargi Kararlar1yla Belirlenen ve Soziinii (Lafz1m)
A§an Kapsam1
1- isvi~re Doktrini ve Yargi Kararlar1

isvic;re doktrininde, iMK m. 7 hti.kmii.nii.n kapsammm, salt sozii.ne dayah anlammdan daha geni§ ve boylece de medeni hukuk ili§kilerine hii.kii.mdeki
28

"D. Allgemeine Bestimmungen des Obligationenrechtes. Art. 7: Die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechtes i.iber die Entstehung, Erfi.illung und Aufhebung der Vertraege finden auch Anwendung au{ andere zivilrechtliche Verhaeltnisse."
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atif geregince uygulanacak iBK hi.iki.imlerinin bu Kanunun genel hi.iki.imlerinin hepsi oldugu konusunda -azmhkta kalan baz1 yazarlar d1§mda29_ fikir
birligi vardir30. Ger9ekten, doktrinde, iMK'nm kanunla§ma tarihi 9er9evesinde, hi.ikmi.in -ilkonce 90k daha geni§ bir kapsam1 ifade eden bir sozle kaleme almd1gi halde, daha sonra degi§tirilerek- bugi.in yi.iri.irli.ikte oldugu sozle kanunla§IDI§ olmas1mn ardmda, kanunkoyucunun kapsam1 daraltma
amacmm bulunmad1gi ileri si.iri.ilmekte31; kald1 ki hi.ikmi.in amaca gore yap1lacak objektif yorumunun da aksi bir sonuca ula§1lmasm1 olanaks1z kild1gi belirtilmektedir32. Bunun yamsira, isvi9re Federal Mahkemesi de doktrinle aym yakla§1m1 payla§makta ve iMK m. 7 hi.ikmi.indeki atfi.h kapsam1nm iBK'nm bu hi.iki.imde sayilan kurallanyla smirh olmad1gim kabul etmektedir33.
Buna gore, iMK m. 7 hi.ikmi.ini.in yaptigi atif uyannca, iBK'mn medeni hukuk ili§kilerine uygulanabilecek hi.iki.imlerinin, bu Kanunun sozle§melerin
kurulmasma, ifasma ve sona ermesine ili§kin genel hi.iki.imleriyle smirh kalmad1gi; haks1z fiillere, sebepsiz zenginle§meye, bor9larla ilgili ozel durumlara ve alacagin devri ile borcun nakline ili§kin genel hi.iki.imlerin de iMK
m.7'deki atfm kapsammda oldugu kabul edilmektedir34.
Bunun yamsira, isvi9re doktrininde, iMK m. 7 hi.ikmi.indeki ''genel hukumler" ifadesinin kapsamma, iBK'nm sadece "Genel Hukumler" ba§hkh Birinci
Kismmdaki genel hi.iki.imlerinin degil, bu Kanunun "Munferit Sozle§me jzi§kileri" ba§hk11 ikinci Kismmda yer ahp da genel nitelik ta§1yan hi.iki.imlerinin de girmesi gerektigi di.i§i.incesi egemendir35. Buna gore, iBK'nm vekaletsiz i§ gormeye ili§kin hi.iki.imlerinin (iBK m.419 vd.) diger medeni hukuk ili§kilerinde iMK m. 7 temelinde uygulama alam bulacagi kabul edilmektedir.
29
30

31
32
33

34
35

Orn. Max GMUR, Farnilienrecht. 1. Abteilung (Das Eherecht) Art.90-251, 2. Auflage, Bern
1923, N.3 Art.153 ZGB (BGE 107 II 396, 399'dan naklen).
Bkz. tirn. EGGER, a.g.e., N 4 Art.7 ZGB, S.112; FRIEDRICH, a.g.e., N.35 vd. Art.7 ZGB,
S.589 vd. (ve orada N.37'de zikredilen literatur); HAUSHEER/ JAUN, a.g.e., N.24 vd.
Art.7 ZGB, S.241/242; RIEMER, a.g.e., S.141 vd.; Hans SCHMID, Basler Kornrnentar zurn
Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 ZGB, 2. Auflage, Herausgeber
H. Honsell/N.P. Vogt/f. Geiser, Basel-Genf-Munchen 2002, N.4 Art.7 ZGB, S.105; GUHL,
Guhl/Koller, a.g.e., S.5; GAUCH/ SCHLUEP/JAEGGI, Schweizerisches Obligationenrecht,
Allgemeiner Tei!, Band I, 5. Auflage 1991, S.5, N.16; BUCHER, a.g.e., S.66; SCHWENZER,
a.g.e., S.4.
FRIEDRICH, a.g.e., N.35 Art.7 ZGB, S.589/590; bkz. bu konuda yukanda I.
Yukanda dn.30'da yap1lan atifa bkz.
Bkz. BGE 107 II 396, 399.
Bkz. yukanda dn.30'da amlan eserler.
EGGER, a.g.e., N 4 Art.7 ZGB S.112; HAUSHEER/ JAUN, a.g.e., N.26,28 Art.7 ZGB
S.242; SCHMID, a.g.e., N.4 Art.7 ZGB, S.105; GAUCH/SCHLUEP/ JAEGGI, a.g.e., S.5,
N.16; BUCHER, a.g.e., S.66.
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Keza, ornegin, iBK'nm "Kiymetli Evrak" ba§hkh Be§inci Kismmdaki genel
nitelikli hukiimlerin irad ve ipotekli hon;: senedinde36 (iMK m.842 vd.) ve
iBK m.394 vd. huktimlerinde dtizenlenen vekalet akdi htiktimlerinin ise vasiyeti yerine getirme gorevlisinin faaliyetinde (iMK m.517 ,518) uygulanabilmesi olanagi37 da, yine iMK m.7 htikmti temelinde izah edilmektedir38.
isvi1rre Federal Mahkemesi ozellikle iBK'nm sozle§melerin kurulmasma ve
sonu1rlanna ili§kin genel huktimlerini uygulad1gi kararlannda a1r1k1ra iMK
m . 7 hukmtine dayanmi§tir. Buna kar§m, Federal Mahkeme, iBK'nm Birinci Kismmda yer alan diger (ornegin haks1z fiillere ili§kin) genel huktimleri
ve aym Kanunun ikinci Kismmda yer alan (ornegin, vekaletsiz i§ gormeye
ve vekalet akdine ili§kin) genel nitelikli htikiimleri uygulad1gi kararlannda
iMK m.7 htikmtinti zikretmemi§tir.
Ger1rekten, Federal Mahkeme,
- sozle§melerin §ekliyle ilgili iBK m .11 htikmtindeki dtizenlemenin, oliime
bagh tasarruflar bakimmdan da uygulanacagina ili§kin BGE 116 II 117'de;
- esash saik hatas1yla ilgili iBK m.24 f. l b.4 htikmtindeki ol1runtin "saik ha-

tasinin dilrilstlilk kurallarina gore olilme bagli tasarrufta bulunanca sozle§menin temeli olarak kabul edilmi§ olan bir olguya ili§kin olmasi geregi
anlaminda" miras sozle§melerinde uygulanacagina ili§kin BGE 99 II
382'de39;
irade sakathgiyla ilgili iBK m.3l'deki 1 yilhk hak dti§tirticti stirenin
(iMK'nm evlat edinmeyle ilgili eski huktimleri ytirtirlukteyken aktedilmi§

36
37
38

39

EGGER, a.g.e., N.4 Art. 7 ZGB.
Bkz. HAUSHEER/JAUN, N.28Art.7 ZGB, S.242.
Buna kar§m, azmhkta kalan bir gorti.§, iMK m.7 hti.kmti.ndeki atfm iBK'nm Birinci Kismmdaki gene! hti.kti.mleri a§arak, ikinci Ki.smmdaki hti.kti.mleri de kapsayacak §ekilde geni§ anla§tlmasma gerek 0Imad1gun, iBK'nm ikinci Ki.smmdaki kurallarm diger medeni
hukuk ili§kilerine uygulanabilmesi i9in somut olgu ile ikinci Ki.s1mdaki ilgili kurum arasmda maddi i9erik ve ozellik bak1mmdan bir ili§kinin mutlaka sabit olmasmm gerekecegini ve bu sabit ise ilgili Kanun hti.kmti.nti.n de o somut olguya zaten uygulanacagim ileri
sti.rmektedir. Bkz. FRIEDRICH, a.g.e., N.40 Art.7 ZGB, S.593. Bu yazar, sozkonusu tespitine ragmen, iBK'nm vekalete ili§kin m.394 vd. hti.kti.mlerinin vasiyeti yerine getirme gorevlisine de -ortada bir vekalet ili§kisi olmad1gi halde- kiyasen uygulanabilecegini belirtmekle (bkz. N.39 Art.7 ZGB, S.592/593), aslmda, bu k1yasen uygulama i9in de iMK m.7
hti.kmti.ne dayanmaya gerek olmad1gi dti.§ti.ncesini ortaya koymu§ olmaktad1r. Yazarm bu
dti.§ti.ncesi, Federal Mahkeme'nin a§agida zikredecegim BGE 81 II 431 kararmdaki yakla§Im ile bu.yuk oranda ortti.§mektedir. Oysa, bu karara, a§agida gorti.lecegi ti.zere, baz1 isvi9re'li yazarlar tarafmdan, iMK m.7 hti.kmti. tenmelindeki uygulama baglammda atifyap1lmaktad1r.
Bkz. ve kr§. aynca BGE 75 II 284.
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olan) evlat edinme sozle§melerinin hata nedeniyle iptalinde de uygulanacagma ili§kin BGE 101 II 203'de40
ve
- alacaklann muacceliyetiyle ilgili iBK m. 75 htikmtiniin iMK'nm s1mrh mal
ortakhgi ile ilgili (1907 metnindeki) eski m.240 htikmtine gore olu§an ve
payla§1ma tabi olan art1k deger (''Vorschlag"41) alacagimn muacceliyetine
(ve temerrtid faizine hak kazan1lmas1yla ilgili iBK m.104 htikmtiniin de bu
alacagin faizine) uygulanacagina ili§kin BGE 116 II 225'de
a91k.9a iMK m. 7 htikmiinden yararlanm1§tir. Keza, Federal Mahkeme,
iBK'mn haks1z fiillere ili§k.in m.43/II42 htikmtintin iMK'nm (l.l.2000'de ytirtirltikten kalkan) 151'inci maddesi 9er9evesinde bo§anma nedeniyle irad
§eklinde karar verilmi§ maddi tazminat alacagimn gtivence altma almmasmda da kiyasen uygulanabilecegini BGE 107 II 396'da43 belirtmi§ ve bu uygulamanm temeli olarak da a91k9a iMK m. 7 htikmtindeki atf1 gostermi§tir.
Ancak, bu karar, tespit edebildigim kadanyla, Federal Mahkeme'nin
iBK'nm iMK m. 7'nin soziintin kapsam1 d1§mda kalan htiktimlerini medeni
hukuk ili§kilerine uygularken iMK m. 7 htikmtinti a91k9a zikrettigi nadir kararlardandir44.
Federal Mahkeme, a§agidaki kararlannda ise iMK m. 7 htikmtinti zikretmemi§tir:
- BGE 127 III 257 (259-261, Erw.2): "iMK'nin taljinmaz malikinin sorumluluguna (ve kazi ve yapilara) iliijkin m.679 (ve 685 fl) hilkilmlerinden45
kaynaklanan talep haklari iBK m.60 hilkmilndeki 1 ve 10 yillik zamanaljimina tabidir." : Bu karar, HAUSHEER/ JAUN, tarafmdan, iMK m. 7 kapsammda degerlendirilerek zikredilmekte46 ise de; karardan, Federal Mahkeme'nin iBK m.60 htikmtindeki haks1z fiil zamana§1mm1, iMK m:679
htikmiinden kaynaklanan tazminat talebi bakimmdan, iMK m. 7 htikmtine ihtiya9 duymaks1zm uygulad1gi sonucu pkanlabi1ir47.
40
41
42

43
44

45
46
47

Bkz. aynca BGE 79 II 29 (tarumamn irade sakathgi nedeniyle iptaline iBK m.3l'deki 1
yilhk hak dii§iiriicii siirenin uygulanmas1).
Bkz. Kanunu Medeni m.235 ("... ortaklik mallarmda husule gelmi§ bir ziyade ...").
Bu f1kra ile l'inci fikra arasma 4.10.2002 tarihinde (1.4.2003 tarihinden itibaren ge~erli
olmak iizere), ev hayvanlannm yaralanmas1 veya oldiiriilmesi durumunda maddi tazminatm hesaplanmasma ili§kin l'inci miikerrer fikra (lbis) eklenmi§tir.
398-400, Erw.4.
BGE107 II 396 (399, Erw.4). Mahkeme bu karannda, iBK m.43/II hiikmiinii uygularken
iMK m. 7'nin atfi kapsammda olan iBK m.99/III'iin (TBK m.98/II) de bu uygulamay1 miimkiin ktldlgim belirtmeyi ihmal etmemi§tir
TMK m.730, 738 f.l.
Bkz. HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.24Art.7 ZGB, S.242.
iMK m.7 ve TMK m.5'in i§levi baglammda, bkz. a§agida III.
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- BGE 90 II 376 (380, Erw.2) : ''Vasiyeti yerine getirme gorevlisinin konumu
bir ozel hukuk ili§kisine dayamr; bu tespit, sozkonusu ili§kinin (mirasbtrakanin olumunden sonra kabul, mirasr;ilar tarafindan azledilememe ve resmi denetime tabi alma gibi ozellikler gostermekle birlikte) bir vektllet ili§kisi mi yoksa vekfllet hukumlerinin sadece kiyasen ve simrli bir §ekilde uygulanabilecegi kendine ozgu bir ili§ki mi olu§turdugu sorusundan bagimsiz olarak, her iki kabulde de ger;erlidir." : Bu karar da HAUSHEER/ JAUN, tarafmdan, iMK m.7 hiikmii kapsammda degerlendirilerek zikredilmekte48 ise de, Federal Mahkeme'nin bu karannda, vasiyeti yerine getirme gorevlisinin faaliyetine vekalet hiiktimlerinin uygulanmasm1 iMK
m.7'ye dayandird1gma dair herhangi bir ifade mevcut degildir49.
isvic;re doktrininde baz1 yazarlarca50 yine iMK m. 7 c;erc;evesinde degerlendirilerek kendisine atif yap1lan BGE 81 II 431 kararmda ise, Federal Mahkeme, aslmda, iMK m. 7 hiikmtine dayanma ihtiyacm1 hissetmedigini ac;1kc;a
belirtmii;,tir. Federal Mahkeme'nin bu karan, arazi malikiyle arazinin tizerindeki yapmm in~asmda kullamlan malzemenin sahibinin farkh ki~iler olmas1 ve malzemenin soktilememesi durumunda malzeme malikine iMK
m.67251 htikmti geregince odenmesi gereken tazminat alacagmm -durumuna gore- haks1z fiillere ilii;,kin iBK m.60 ya da sebepsiz zenginle~meye ili~kin
iBK m .67 hiikmtindeki zamana~1mma ta.bi olacagim belirleyen bir referans
karandir. Mahkeme, bu karannda, i§leme, kari§ma ve birle§meye ili§kin
iMK m. 726 ve m. 727 hukumlerinde tazminat ve sebepsiz zenginle§meden dogan talep haklarinm sakli tutuldugunu, bu ifadenin iBK m.60 ve m.67 hukumlerindeki zamana§munm iMK m. 726 ve m .727'deki hallerde uygulanmasmi kendiliginden gerektirdig·ini, benzer menfaatleri konu edindigi halde
iMK m. 726 ve m. 727'de yer alan sozkonusu ifadeyi ir;ermeyen iMK m .672
hukmunde ortaya r;ikan bu "bo§lugun" iMK m. 726 ve m. 727 hallerine zamana§imi bakimmdan baglanan sonur;la doldurulmasi gerektigini, bu yakla§ima kar§L iMK m. 7 hukmunun sozkonusu zamana§imi hukumlerinin iMK
48

Bkz. HAUSHEER/JAUN, a .g.e., N.28 Art.7 ZGB, S.242. Bu yazarlann, aym yerde zikrettikleri BGE 115 II 464 (466) ise, bir i11gorme stizle§mesinin hizmet, vekalet ya da atipik vekalet olarak nitelendirilmesiyle ve iMK m.404 f.1 hiikmiindeki azil olanagmm stizle§meye
(tirnegin atipik vekalet olarak nitelendirilse bile) uygulamp uygulanamayacagi.yla ilgili
olup, bu kararda da iMK m.5 hiikmii ima bile edilmi§ degildir.

49

Bilindigi iizere TMK m.556 hiikmii, vasiyeti yerine getirme gtirevlisinin gtirevini yerine getirirken gtisterecegi tizen yiikiimiine bagh sorumlulugunun a,;ik<;a vekilin sorumlulugu gibi oldugunu belirtmekle, vekalet hiikiimlerine atifta bulunmu§tur. Bu nedenle Tiirk hukukunda vasiyeti yerine getirme gtirevlisinin ilgililere kar~1 sorumlulugunun kapsam ve niteliginin belirlenmesinde TMK m. 5 hiikmiindeki atrl'tan yararlanmaya art1k gerek yoktur.

50

Bkz. SCHMID, a.g.e., N.4 Art.7 ZGB, S.105; HAUSHEER/JAUN, a.g.e. , N.24 Art.7 ZGB ,
S.242.

51
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m.672 hallerine uygulanmasmi engelleyen bir hukilm oldugu §eklinde bir itiraz gelecek olursa bu itirazm dikkate almamayacagmi, r;unkil iMK m. 7 hukmilniln sadece iBK'nm sozle§melerin kurulmasma, ifasma ve sona ermesine
ili§kin genel hukilmlerine gondermede bulundugunu, bu dilzenlemenin iBK
hilkilmlerinin medeni hukuk ili§kilerine uygulanmasi konusunda ne istisnasiz ne de tilketici bir dilzenleme oldugunu, iMK m . 7 hilkmilnde zikredilmeyen genel hilkilmlerin ve hatta vekaletsiz i§ gorme hilkilmleri gibi iBK'nm
ikinci Kismmda yer alan kurallarm da medeni hukuk ili§kilerine dogrudan
veya kiyasen uygulanabilecegini, bunun i<;in ise iMK m. 7 hilkmilniln geni§
yorumlanmasma gerek bulunmadigmi, bir r;ok borr;lar hukuku normunun
eger niteligi geregi somut olaya uygulanmasi hakli ve isabetli olacaksa iMK
m. 7 hilkmunden tamamen bagimsiz bir §ekilde zaten o olaya uygulanabilecegini ve iBK m.127 vd., m.60 ve m.67 hilkilmlerindeki genel, haksiz fiil ve sebepsiz zenginle§me zamana§imiyla ilgili duzenlemelerin de bu cilmleden oldugunu belirtmi§tir52. Bu ifadeler kar§1smda, sozkonusu kararm iMK m.7
hu.kmiine dayah uygulamaya ornek olarak gosterilmesi, fikrimce, miimkiin
degildir.

Esasen Federal Mahkeme'nin en son amlan kararindaki yaklw;imi, jsvir;re
doktrininin, jMK m. 7 hilkmilnil incelerken yaptigi degerlendirmelerde
(a§agida ilzerinde ayrica durulacak olan) dogrudan uygulama ihtimalini
ar;iklarken dikkate aldigi spesifik bir durumla, ezcilmle jMK'mn r;e§itli hilkilmlerinde maddi tazminat, manevi tazminat, sebepsiz zenginle§me vb.
borr;lar hukuku kavramlarmm kullamlmasi durumuyla ilgilidir. Gerr;ekten, jsvir;re doktrininde, bu tur durumlarda ki ilgili kavramlarin Kanunda
teknik anlamlariyla kullanilmadiklari ff,aller bundan milstesnadirjBK'nm ilgili borr;lar hukuku kaurammm i§aret ettigi kurumu dilzenleyen
genel nitelikli hilkilmlerinin ---ornegin, manevi tazminat kavramimn kullanilmi§ olmasi halinde, haksiz fiil hilkilmlerinin- dogrudan uygulanacagi
kabul edilmektedir53.

bte yandan, isvir;re doktrininde, iMK m. 7 hiikmiinde yap1lan abf geregince
kendisine iBK hiikiimleri uygulanacak olan hukuk sahasmm (dar anlamda,
yani iMK'da diizenlenmi§) medeni hukuk ile smirh olmad1gi belirtilmekte54
52

BGE 81 II 431 (437-439, Erw.3, 4).

53

Bkz. om. HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.24, 48,Art.7 ZGB, S.242, 247/248; SCHMID, a.g.e.,
N.7 Art.7 ZGB, S.105; FRIEDRICH, a.g.e., N.56 Art.7 ZGB, S.600/601.

54

Bkz. FRIEDRICH, a.g.e. , N.43, 45/46 Art.7 ZGB, S.594-596; HAUSHEER/JAUN, a.g.e.,
N.55-59 Art.7 ZGB, S.250/251; BUCHER, a.g.e., S.66. FRIEDRICH, iMK tarafmdan diizenlenmi§ olup da kendilerine iBK hiikiimlerinin uygulanabilecegi medeni hukuk ili§kilerinin kazuistigini vermi§tir. Bu kazuistikte, aile, miras ve e§ya hukukundaki stizle§meler
(ni§anlanma, evlenme mukavelesi, evlathk ili§kisini ortadan kald1ran stizle§me, miras
stizle§mesi, miras taksim stizle§mesi, miras paymm devri stizle~mesi, miilkiyeti nakleden
sozle~meler, irtifak hakki stizle~meleri vb.); kararlar (tiizel ki§i organlannmveya mii§te-
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ve bu yaklai;nmm isvi~re Federal Mahkemesi tarafmdan da benimsendigi
gozlenmektedir. isvi~re doktrini, iMK m. 7'de atif yap1lan iBK hiikiimlerinin
uygular.o.a alammn her <;e§it meden'i, hukuk ili§kisini kapsad1gim belirtir ve
bu iliiJkileri orneklendirirken55, ya kamu hukukuna girmeyen her <;e§it ili§kinin kapsama dahil oldugunu belirterek meden'i, hukuk kavram1mn burada
ozel hukukla ozde§ olarak kullamldigim ortaya koymakta56 ya da dogrudan
dogruya ozel hukuk ili§kileri kavram1m kullanmaktadir57. Nitekim isvi~re
Federal Mahkemesi de Telif Haklarz Kanunu'nun (URG) m .13 I I hiikmiinde
diizenlenen iicretin (yani, eser niishalanm kiralayan ya da bunlar iizerinde
herhangi bir §ekilde ivazh olarak tasarrufta bulunan ki§inin eser sahibine
odemek zorunda oldugu paranm) iBK m.128 hiikmiindeki 5 yillik zamana§imina tabi oldugunu ve patent batjvurusunun geri ,;ekilmesi beyaninin hata
nedeniyle iptaline de iBK m.23 vd. hiikiimlerinin uygulanacagini kabul ettigi kararlarmda, a~1k~a iMK m .7 hiikmiine dayanm1§tir58. Dolayis1yla, Federal Mahkeme, fikri ve smai hukuk alamna giren ili§kileri de iMK m. 7 hiikmii kapsammda degerlendirmektedir.
isvi~re doktrininde iMK m .7 hiikmiiyle ilgili olarak yap1lan degerlendirmelerde, iMK ve iBK ili§kisinin amlan hiikiimde belirtilenin ve yukanda a~1klanan kapsamm otesinde, aslmda ~ift tarafh ve kar§1hkl1 bir ili§ki oldugu ve
bu nedenle iMK'mn genel nitelikli hiikiimlerinin (ya da baz1 yazarlarca ifade edildigi §ekilde "iMK'nin genel hukuk ilkelerinin"59) de bor~lar hukuku ve
giderek tiim ozel hukuk ili§kilerinde uygulanacagi vurgulanmaktadir60. Bu
vurgunun sebebi, aslmda, iMK m. 7 hiikmiiniin soziinden hareketle yapilacak ("iMK'nin genel nitelikli hiikiimleri borr;lar hukuku ili§kilerine uygulanmaz" §eklindeki) bir zit anlam yorumunun ge~ersizligine dikkat ~ekmektir.

55

56

57
58
59

60

rek miilkiyette mii1?terek maliklerin kararlan vb.), demek kurulmas1 i1?lemi; vakifkurma,
tamma, mirasm reddi vb. tek tarafh irade a~1klamalan; fesih, diinme, cayma, icazet gibi
beyanlar ve siirelerin hesab1 yer almaktad1r (bkz. FRIEDRICH, a.g.e., N.43 Art.7 ZGB,
S.594/595).
GIESKER-ZELLER, bu baglamda, makalesini yazd1gi srrada yiiriirliikte olmayip da 1
Ocak 1912 tarihinde yiiriirliige girecegi kesinle§mi§ olan "iBK'da duzenlenmemi$ tum medeni hukuk ili$kileri"nden bahsetmektedir (GIESKER-ZELLER, a.g.e., S.192/193).
Bkz. FRIEDRICH, a.g.e., N.45 Art.7 ZGB, S.595 : "Zivilrechtliche Verhaeltnisse sind solche, die nicht dem offentlichen Recht zugehoren." . Federal Mahkeme de BGE 102 IB 115
(119, Erw.2/d)'de medeni hukuk terimini bu anlamda kullanmaktadir.
Bkz. BUCHER, a.g.e., S.66; HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.56 Art.7 ZGB, S.250.
Bkz. BGE 102 IB 115 (119, Erw.2), 124 III 370 (371 vd. Erw.2).
Bkz. FRIEDRICH, a.g.e., N.70 Art.7 ZGB, S.607 ("... die allgemeinen Rechtsgrundsaetze,
die im ZGB ausdrucklich oder unausgesprochen enthalten sind ... "); HAUSHEER/JAUN,
a.g.e., N.32 Art.7 ZGB, S.244 ("... bestimmte allgemeine Rechtsgrundsaetze des ZGB ... ").
Bkz. EGGER, a.g.e., N.5 Art.7 ZGB, S.113; HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.32 Art.7 ZGB,
S.244; RIEMER, a.g.e., S.144.
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Baz1 eserlerde, iMK'mn genel nitelikli hiikfunlerinin bon;lar hukuku ve giderek tfun ozel hukuk ili§kilerinde uygulanma yeteneginin dayanagi olarak
iMK m. 7 hiikmi.i (de) gosterilirken61; sozkonusu dayanak, diger baz1 eserlerde (hangi dayanagin hangi iMK hiikmii ii;in gei;erli oldugu ai;1ki;a belirtilmeksizin) "iMK m. 7 ya da iMK m.1 I II veya -sadece ve tek ba§ina yeterli olmak ilzere- bizzat ozel hukuk kodifikasyonunun maddi biltilnlilgil (birligi)
dil§ilncesi" §eklinde62 ai;1klanmaktadir. Her ha.I ve karda, iMK'nm Bwilangu; Hilkilmleri ile bu Kanunun hak ve fiil ehliyetleri ve ki§ilik hakkmm korunmasma ili§kin hi.ikfunlerinin, bori;lar hukuku ili§kilerinde ve bunun da
otesinde tfun ozel hukuk ili§kilerinde (dogrudan) uygulanacagi konusunda
gori.i§ aynhgi yoktur63. Keza doktrinde, ti.izel ki§ilere ili§kin genel hi.iki.imleri olu§turan iMK m.52-59 hi.ikiimlerinin, sadece bu Kanunda diizenlenmi§
olan dernekler ve vakiflarda degil, iBK'da diizenlenen ti.izel ki§ilerde (ticaret §irketleri ve kooperatiflerde) de uygulanacagi hatirlatilmaktadir64. Nitekim Federal Mahkeme de bir karannda, amac1 hukuka veya ahlaka ayk1n
oldugu ii;in mahkemece tiizel ki§iligine son verilen tiizel ki§ilerin malvarhgimn kamuya gei;ecegi konusundaki iMK m .57/III hi.ikmiiniin anonim §irketlerde de uygulama alan1 bulacagina karar vermi§tir65. Ancak, FRIEDRICH, iMK hi.iki.imlerinin bori;lar hukuku (ve giderek ti.im ozel hukuk) alamnda uygulanmas1 meselesi baglammda, iMK m. 7 hi.ikmi.indeki atfm bu §ekilde geni§ yorumlanmamas1 halinde bile, herhangi bir iMK hiikmiiniin somut durumdaki (iMK d1§mda diizenlenmi§) bir ozel hukuk ili§kisine uygulanmasmm zaten o hiikmiin niteligi icab1 olup olmad1ginm dikkate almmas1 gerektigini ozellikle vurgulamaktadir. Geri;ekten, FRIEDRICH'e gore,
iMK'mn dort kitabmda oyle kurallar vardir ki, bunlar iMK m. 7 hi.ikmiindeki ahf geni§ yorumlanmasa ve boylece de bu hiiki.imden yararlamlmasa bile, ilk baki§ta sadece kendisi ii;in yarahld1klan izlenimini verdikleri di.izenleme sahas1m a§an alanlarda da, zaten nitelikleri icab1 uygulamrlar66. Ya61
62
63

64

65
66

Bkz. EGGER, a.g.e., N.5 Art.7 ZGB, S.113.
Bkz. HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.32 Art.7 ZGB, S.244.
Bkz. RIEMER, a.g.e., S.145/146; HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.33, 34 Art.7 ZGB, S.244;
FRIEDRICH, a.g.e., N.70 Art.7 ZGB, S.607; EGGER, a.g.e., N.5 Art.7 ZGB; GAUCH/SCHLUEP/JAEGGI, a.g.e., N.17, S.5/6 ..
HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.35 Art.7 ZGB, S.245.
BGE 115 II 401.
FRIEDRICH, a.g.e., N.42 Art.7 ZGB, S.593/594. FRIEDRICH'in iMK'nm Baijlangu; Hiikiimlerini burada sayd1gi. hiikiimlerden (hakh olarak) ayird1gi., (m.7 d1§mdaki diger) Bai;langu;
Hiikiimleri i~in (iizel hukuk bakimmdan) "kendisi i~in yaratildiklari izlenimini verdikleri ilgili diizenleme sahasmi ai;mak" diye bir sorunsalm ve/veya yak1§t1rmanm sozkonusu olamayacagi.m, Baijlangi~ Hiikiimlerinin zaten hem bor~lar hukuku hem de tiim ozel hukuk alanmda
iMK m.7 hiikmiiniin iBK'nm genel hiikiimlerine saglad1gi.na ko§ut bir i§leve sahip oldugunu
dii§iindiigii anla§tlmaktadrr (bkz. FRIEDRICH, a.g.e., N.41 Art.7 ZGB, S.593).
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zar, bu tiir hiikiimlere, yerle§im yerine (iMK m.23), hak ve fiil ehliyetinden
vazge9ilemeyecegine (iMK m.27), tiizel ki§ilere (iMK m.52 vd.), birlikte miilkiyete (iMK m.646 vd.), intifa hakkma (iMK m.745) ve haks1z zilyedin sorumluluguna (iMK m.938) ili§kin hiikiimleri ornek gostermektedir67.
Bu bolume son uermeden once, jBK'nm genel nitelikli hukumlerinin -ko§ullar gerektiriyor ueya mumkun kiliyorsa ue kanun bo§lugu doldurma yontemiyle68_ kamu hukuku alanma giren konularda da kiyasen uygulanabilecegi konusunda, jsuiqre doktrininde gori1§ birligi bulundugunu hatirlatmak yararli olur69. Federal Mahkeme de, bu yonde uerdigi kararlanndan
birinde, jBK hukumlerinin idari sozle§melerde genel hukuk ilkeleri olarak
uygulanabilmesinin mumkun oldugunu aqiklami§tir 70.

2- Tiirk Doktrini ve Yargi Kararlar1
Turk doktrininde Kanunu Medeni m.5 hiikmiiyle ilgili olarak yap1lan degerlendirmelerin isvi9re doktrinindeki egemen gorii§le ortii§tiigii rahathkla
soylenebilir.
Ger9ekten, Kanunu Medeni m.5 hiikmiinde yapilan atfm, sozkonusu hiikmiin soziinden 91kan kapsamla smirh kalmad1gi ve TBK'mn (ister "Umumi
Hiikiimler" ba§hkh Birinci Kismmda ister ''Akdin Muhtelif Nevileri" ba§hkh ikinci Kismmda yer alsm) genel nitelikli biitiin hiikiimlerinin (ezciimle,
haks1z fiillere, sebepsiz zenginle§meye, bor9Iann ifasma, ifa edilmemesine,
67

FRIEDRICH'in bu konuda iMK m. 7 hiikmiiyle ilgili olarak yaptig:i ai;:iklamalarm tamam1na niifuz etmi§ olan yakla§imdan, bu yazann, a91k9a stiylemese de, iMK hiikiimlerinin diger ozel hukuk alanlannda da uygulanabildigi durumlarda, bunun ilgili hiikmiin niteligi
icab1 olacag:im dii§iindiigii ve bu nedenle de iMK m. 7 hiikmiiniin bu anlamda genilj yorumlanmas1 geregini pek de tinemsemedigi sonucu i;:ikanlabilir. Buna kar§m EGGER, iMK'mn
yerle§im yerine, biitiinleyici pari;:a ve teferruata (eklentiye), payh miilkiyet ve elbirligi
miilkiyetine ve haks1z zilyedin sorumlulug:ima ili§kin m.23, 642, 644, 646 ve 938 hiikiimlerinin, medeni hukukun iMK d1iimdaki kanunlarla diizenlenmi§ alanlarda da, m.7 hiikmiinde gei;:erli kurallara gore uygulanacagm1 belirtmektedir (EGGER, a.g.e., N.5 Art.7
ZGB, S.113).

68

iMK m.1 hiikmiine kamu hukukunda da - bu hukuk sahasmm tizel hukuktan farkl1 olan
biitiin tizellikleri dikkate almarak ve bir k1yas kaynag:i olarak- dayamlmas1 konusunda
bkz. Arthur MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Band I, Einleitung und Personenrecht, Einleitung, Nachdruck der Ausgabe von
1962, Bern 1966, N. 48-77 Art.1 ZGB, S.100-108 ve Heinrich HONSELL, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 ZGB, 2. Auflage, Herausgeber H. Honsell/N.P. Vogt/T. Geiser, Basel-Genf-Miinchen 2002, N.8 Art.1 ZGB, S.7/8.
iMK.'nm Baijlangu; Hi.iki.imlerinin kamu hukukunda da k1yasen uygulama alam bulabilmesi konusunda bkz. tizellikle HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.18/19 Art.7 ZGB, S.6.

69

Bkz. HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.60 Art.7 ZGB, S.69; FRIEDRICH, a.g.e., N.47-49 Art.7
ZGB, S.597/598; SCHMID, N.lOArt.7 ZGB, S.106.

70

BGE 122 1 328 (340, Erw.7).
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borc;larda ozel durumlara, alacagm temlikine ve borcun nakline, vekaletsiz
i§ gormeye ve hatta sabmdaki zapta ve ayiba kar§1 tekeffiile ili§kin kurallann) Kanunu Medeni m.5 hi.ikmi.indeki atfm kapsammda bulundugu Ti.irk
doktrininde de kabul gormii§ti.ir71. bte yandan, "... Turk Ticaret Kanunu'nun

MK m.5'in uygulamasi bakimmdan Turk Borr;lar Kanunu'nun bir devami
olarak kabul edilmesinin dogru olacagi"m belirterek Ti.irk Ticaret Kanunu'nun (TTK) l'inci maddesini de bu baglamda bir yasal dayanak olarak gosteren EDiS, TTK'nm genel nitelikteki kurallannm da medeni hukuk alanmda (kiyas yoluna bile gitmeksizin) uygulanabilecegini vurgulam1§tir72. Gerc;ekten, EDiS'e gore, TTK'nm nama, hamile ve emre yazili senetler hakkm-

daki m.557-581 hukumleri (TTK m.565 ve 58l'de muhtelif kiymetli evrak
hakkmdaki ozel hukumler sakli tutulmwj oldugu halde) Kanunu Medeni'nin
rehin senetlerine uygulanabilecegi gibi; TTK m.176, 177 ve 32l'de organlarm
yetkisinin kapsami ile ilgili olarak getirilen hukumler de medeni hukuk tuzel
ki§ilerine uygulanabilmelidir73. Boylece, isvic;re'de ticaret §irketlerine ve
kiymetli evraka ait hi.iki.imlerin iBK ic;inde yer almas1 nedeniyle doktrinin
iMK m.7 hi.ikmi.i geregince vard1gi sonuca, EDiS, Tiirkiye'de TTK m.1 hi.ikmi.inden hareketle ula§IDI§tir.
Diger taraftan, Kanunu Medeni'nin 5'inci maddesindeki atif geregince kendisine TBK'nm genel nitelikli hi.iki.imleri uygulanabilecek medeni hukuk sahas1 da Ti.irk doktrininde isvic;re'dekine benzer bir §ekilde belirlenmi§ ve Kanunu Medeni'nin 5'inci maddesinde yer alan "... medeni hukukun diger kisimlarmda ... " ifadesinin sadece Kanunu Medeni tarafindan di.izenlenen
medeni hukuk ili§kilerini74 degil, -kat mi.ilkiyetinde ve sendikalarda oldugu
71

72
73
74

Bkz. M. K. OGUZMAN, Medeni Hukuk Dersleri, 7. Bas1, istanbul 1994, S.37; S. EDiS, Medeni Hukuka Giri§ ve Ba§langii; Hiikiimleri, ikinci Bas1, Ankara 1983, S.238/239, 241/242
(bu eserdeki MK m.5 hiikmii ile ilgili ai;iklamalar yerine aym yazann siizkonusu ai;iklamalanm esas itibanyla dayandird1gi A.-0.H.F.D., C.XXXII, 1975, Say1 1-4'deki "Ozel Hukukun Biltunlilgil Ustilne" ba§hkh makalesine de bak1labilir); Z. iMRE, Medeni Hukuka
Giri§, 3. Bas1, istanbul 1980, S.152/153; EREN, a.g.e., S.12/13; E. OZSUNAY, Medeni Hukuka Giri§, 5. Bas1, istanbul 1986, S.154/155; A. ZEVKLiLER, Medeni Hukuk, 6. Bask1,
Ankara 2000, S.54 (son yazar TBK'nm ikinci Kismmda yer alan gene! nitelikli hiikiimlerinin Kanunu Medeni m.5 hiikmii kar§ismdaki durumu hakkmda giirii§ ai;1klamam1§tlr.).
EDiS, a.g.e., S.242/243.
EDiS, a.g.e., S.243.
Kanunu Medeni tarafmdan duzenlenip de TBK'nm gene! nitelikli hiikumlerinin uygulanabilecegi medeni hukuk ili§kilerinin EDiS tarafmdan verilen (sm1rlandmc1 olmayan) kazuistigi FRIEDRICH'in yukanda amlan kazuistigine dayanmaktadir (bkz. EDiS, a.g.e.,
S.245/246). TBK'mn gene! nitelikli hiikiimlerinin Kanunu Medeni tarafmdan diizenlenmi§
ili§kilerde Kanunu Medeni m.5 hiikmunden yararlamlarak uygulanmas1 olanaginm doktrindeki iirnekleri ii;in bkz. aynca ve iizellikle H.HATEMilR.SEROZAN/A.ARPACI, E§ya
Hukuku, istanbul 1991, S.148 (Arpac1 : ir;tirak halinde millkiyet konusu e§ya ilzerinde tasarruf ir;lemlerinin yapilmasznda m. 630 III hilkmil geregince aranan oybirligi ile karar
verme ir;leminin TBK m.1 I II, m.11 I II ve Kanunu Medeni m.5 hilkilmlerinden istifade su-
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gibi- ba§ka kanunlarla diizenlenen ili§kileri ve aynca -ITK m.1 hiikmii geregince- ticaret hukuku alamm da i§aret ettigi kabul edilmi§tir75. Keza, Kanunu Medeni m.5 hiikmiindeki atfm yalmzca Bor<;lar Kanunu hiikiimlerinden soz etmesinin, Kanunu Medeni'nin genel nitelikteki hiikiimlerinin TBK
(ve medeni hukuku ilgilendiren diger kanunlar) tarafmdan diizenlenmi§ ili§kilere uygulanmasma engel olu§turmad1gi, boyle bir uygulamanm miimkiin
(ve hatta zorunlu) oldugu da Turk doktrininde ifade edilmi§?6 ve Kanunu
Medeni'nin bu hiikiimlerine, ehliyete (m.9-16, 45 vd.), ki§iligin korunmasma
(m.23 , 24, 24a), miitemmim ciiz ve teferruata (m.619-622), mii§terek ve i§tirak halinde miilkiyete (m.623-631) ili§kin kurallar ile Ba§langu; Hukumleri
ornek gosterilmi§tir77.
Yargitay'm kararlanna gelince:
Yuksek Mahkeme'nin, Kanunu Medeni'nin 5'inci maddesindeki atifa a<;1k<;a
gondermede bulunarak verdigi yayinlanm1§ kararlann sayis1mn fazla olmad1gi ve bu kararlann biiyiik <;ogunlugunun da TBK'nm "Umumi Hukumler"
ba§hkh Birinci Kismmda yer alan hiikiimlerinin aile ve miras hukuku ili§kilerine uygulanmas1yla ilgili oldugu soylenebilir. Yargitay'm,

- TBK m. 76 ve m . 77 hukilmlerinin terk nedeniyle bo§anma davasindaki ihtar silresinin hesabina18,
- TBK m.11 I II hukmilniln evlat edinme ~ozle§melerine19,
- TBK m.18 hukmuniln "miras ile ilgili sozle§melere"BO,
- TBK m.23-30 hukumlerinin miras sozle§melerine81,
retiyle herhangi bir 1jekle tabi olmadzgz sonucuna varzlmasz), 492 (Hatemi : tapuda tescil
talebinin ayni hakkzn devren kazamlmasz sonucunu doguran r;ift tarafiz bir tasarruf iijlemi oldugunun kabulunu teminen TBK m.6 hukmundeki zzmni kabulun Kanunu Medeni
m .5 delaletiyle "ayni akit kazandzrma iijlemine de» uygulanacagznzn iljaret edilmesi), 692
(Hatemi : Kanunu Medeni m.5 delaletiyle TBK m.19 ve 20 hukumlerinin "irtifak tesisi sozleijmeleri» alanznda da uygulanmasz).
75

Bkz. EDiS, a.g.e., S.245; EREN, a.g.e., S.13.

76

Bkz. OGUZMAN, a .g.e., S.36; S. EDiS, a.g.e., S.253; ; iMRE, a.g.e., S.155; OZSUNAY,
a.g.e., S.155.

77

EDiS, a .g.e., S.253; iMRE, a.g.e., S.155.

78

Y. 2. HD, 11.2.1985 T., 799 E., 1168 K. (T. UYAR, Turk Medeni Kanunu, Gerekc;elilic;tihath, C.2, S.1483); Y. 2. HD, 29.11.1976 T., 8266 E., 8578 K. (YKD 1978/6, S.890); Y. 2. HD,
22.3.1976, 2364 E., 2501 K. (YKD 1976/8, S.1124).

79

YHGK 2.10.1974 T., 1971/2-810 E., 1043 K. (YKD 1977/9, S.1193 vd.).

80

YiBK, 1.4.1974 T., E.1, K.1 (Yargitay ic;tihad1 Birle~tirme Kararlan, Hukuk Bolumu, C.V,
1957-1980, Ankara 1981, S.631-636; RG 14900).

81

Y. 2.HD, 21.6.1984 T., 5635 E., 5826 K. (YKD 1985/3, S.336 vd.).
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_ TBK m.11 hilkmilniln mirastan feragat sozle§mesine82,
_ TBK'nm irade sakatligina ili§kin hilkilmlerinin mirasin reddi beyanma83,
_ TBK m.140 hilkmilniln tenkis davasi zamana§imma84
ve

. TBK m .132, 133 ve 136 hilkilmlerindeki zamana§imini kesen ve durduran
sebeplerin tenkis davasimn zamana§imma85
uygulanacagm1 belirttigi kararlan bu cfunledendir. Diger taraftan, Yargitay'm 'TTK'nm m.1 geregince Kanunu Medeni'nin ayrilmaz bir cilzil,
TBK'nm da m.544 geregince Kanunu Medeni'nin miltemmimi olmasi nedeniyle ve Kanunu Medeni'nin 5'inci maddesi delaletiyle, TBK m.158-161 hilkumlerinin · TTK m.24 geregince TBK m.161 f son hilkmil harir;- borr;lusu tacir olan akitlerde kabul edilen cezai §arta da uygulanacagma' hiikmettigi karan86, TBK'nm genel hti.kiimlerinin Kanunu Medeni'nin 5'inci maddesi geregince ticaret hukuku ili11kilerinde de uygulanacagma ili§kin bir i«;tihat ornegidir. Nihayet Yargitay'm, TTK'nin anonim §irketlere ve kooperatiflere ili§·
kin hilkilmlerinin TTK m.1 delaletiyle derneklerde de uygulama alam bulacagi 11eklindeki karan87 ise, TI'K hti.kiimlerinin Kanunu Medeni ve 2908 sayih Dernekler Kanunu tarafmdan dti.zenlenen bir medeni hukuk ili11kisine
(Kanunu Medeni'nin 5'inci maddesi zikredilmeksizin) uygulanmasmm bir
ornegini olu11turmaktad1r88.
·

C) Tiirk Medeni Kanunu'nun 5'inci Maddesinin Doktrin ve Yargi
Kararlarmdaki Hakim Gorii§le Ortii§en Sozii ve Kapsam1
TMK m.5 hti.kmti.niin sozti., iMK m.7 ve Kanunu Medeni m.5 hti.kiimlerinin
anlam ve kapsam1 hakkmda doktrin ve yargi kararlarmda sergilenen ve yukanda ozetlenen yakla111m1 yans1tmaktadir :
"Bu Kanun ve Borr;lar Kanununun gene[ nitelikli hilkilmleri, uygun dil§tilgil olr;ude tum ozel hukuk ili§kilerine uygulamr."

Hiikti.mde iMK m. 7 ve Kanunu Medeni m.5 hti.kiimlerinden farkl1 olarak yer
82

87

2.HD, 19.6.1975 t., 5566 E., 5585 K (YKD 1975/9, S.51 vd).
Y. 2.HD, 12.9.1978 T., 5695 E., 5977 K. (UYAR, a.g.e., S.1484).
Y. 2. HD, 29.9.1977 T., 5720 E., 6550 K. (YKD 1979/12, S.1700 vd.).
Y. 2.HD, 6.4.1974 T., 2122 E., 2083 K. (YKD 1977/12, S.1680 vd.); Y. 2.HD 5.3.1971 T., 466
E., 1420 K. (RKD 1971/6-7, S.175 vd.)
YHGK, 20.3.1974 T., 1970/1053 E., 222 K. (YKD 1977/1, S.11 vd.)
Y. 2.HD, 26.10.1999 T., 7569 E., 11338 K. (YKD 2000/3, S.358 vd.).

88

TMK m.5 ve m.1/11 hiikmii arasmdaki ili§ki i~in bkz. a§agida 111/E.

83
84
85

86

Y.
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alan "... uygun dil§tugil olr;ilde ... " ifadesinin anlam1 ve bunun yamsira hiikmiin i§levi a§agida (III)'de aynca a91klanacaktir. Bunun di§mda hiikmiin
salt sozilnden pkan anlam ve kapsam1 belirlenirken ilk goze i;arpan nokta,
kanunkoyucunun, doktrinde -iMK m.7 ve Kanunu Medeni m.5 hiikiimleri
anlamland1nhrken kullamlan ifadelerden89 farkl1 olarak, "Bu Kanunun ve
Borr;lar Kanununun genel nitelikli hilkilmleri" ibaresi yerine, "Bu Kanun ve
Borr;lar Kanunun genel nitelikli hilkilmleri" ifadesini kullanm1§ olmas1dir.
Ba§ka bir ifadeyle TMK m.5 hiikmiiniin sozii, Medeni Kanunun ve Borr;lar
Kanununun genel nitelikli hilkilmlerinden degil, Medeni Kanundan ve Borr;lar Kanununun genel nitelikli hilkilmlerinden bahsetmekte ve -ciimle boliindiigii zaman a91k9a ortaya pktigi gibi- "Medeni Kanun .... uygun dil§tugil olr;ilde tilm ozel hukuk ili§kilerine uygulamr" demektedir. Hukiimde dilin
ozensiz kullamlmad1gimn (yani "Bu Kanun ve Borr;lar Kanununun genel nitelikli hilkilmleri ... " ifadesiyle "Bu Kanunun ve Borr;lar Kanununun genel
nitelikli hilkilmleri ... "nin kastedilmediginin) kabulii halinde, kanunkoyucunun temel ve genel bir kanun olan TMK'nm zaten tamam1 genel nitelikte
olan hiikumlerden olu§tugunu dii§iindiigii ve "Bu Ka nun ... " ifadesini de bu
nedenle bilini;li olarak tercih ettigi belki akla gelebilir. Bu meseleye tekrar
donmek uzere belirtmek gerekir ki, sozkonusu ifade bii;iminin geri;ek nedeni ne olursa olsun, TMK m.5 hukmiiniin sozil, dil kurallan dikkate almarak
degerlendirdiginde, a91k9a §U anlam1 vermektedir :
1. 4721 sayili TMK, uygun dil§tugil olr;ilde, tum ozel hukuk ili§kilerine, uy-

gulanacagi gibi;

2. 818 sayili TBK'nm genel nitelikli hilkilmleri de, yine uyg_un dil§tilkleri olr;ilde, tum ozel hukuk ili§kilerine uygulamr.
Hiikme ili§kin Gereki;e'de, hiikiimde neden "Bu Kanunun ..." ifadesinin degil de "Bu Kanun ... " ifadesinin tercih edildigi konusunda herhangi bir a91klama yoktur. Buna kar§m Gereki;e'de -kenar ba§hga da yans1m1§ olan- "genel nitelikli hilkilmler" ifadesinin ve "tum ozel hukuk ili§kileri" kavrammm
sei;ilmesinin nedenleri §U §ekilde a91klanmaktadir:
"....... EMK'daki maddenin Borr;lar Kanununun genel hiikiimlerinin sadece
'medeni hukuk ilif;kilerinde' uygulanabilecegi kanisini uyandiran ifadesi,
Medenf Kanun ile Borr;lar Kanununun 1 ila 181 inci maddelerindeki genel
hiikiimler ile, bunlarm du;mda kalmakla birlikte genel nitelik arzeden diger hiikiimlerin de tum ozel hukuk ili§kilerine uygun dii§tiigii olr;iide uygulanabilmesine olanak saglayacak §ekilde degi§tirilmi§tir. Gerr;ekten tarti§masiz olarak kabul edildigi iizere, bu madde, sadece 'medenf, hukukun diger kisimlarinda' degil, 'ozel hukukun diger kisimlarinda da' uygulanabi89

'iMK'rnn ve Kanunu Medeni'ningenel nitelikli hiikiimleri'.
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Zen temel bir kural koymaktadzr. Bunun ar;zklzga kauw;turulmasz bakzmzndan 'medeni hukuk iliijkileri' deyimi yerine 'ozel hukuk ili!jkileri' deyimine
yer uerilmi!jtir."

Gori.ildi.igti. gibi, Gerekr;e'de yer alan bu ifadeler, esasen, kanunkoyucunun
iMK m. 7 ve Kanunu Medem m.5 hi.iki.imlerine doktrin ve yargi kararlannda verilmi§ ve yukanda (B)'de a,;1klanm1§ olan geni§ kapsamh anlam1, TMK
m.5 hi.ikmi.ine a,;1kr;a yans1tmak istedigini gostermektedir. Aslmda, Gerekr;e'de bu ifadeler yer almasayd1 bile, Kanunu Medeni'nin yi.iri.irli.igti. sirasmda Ti.irk doktrininde egemen olan gori.i§i.in TMK m.5 hi.ikmi.ini.in sozi.ine yans1tilmas1 r;abas1 rahathkla tespit edilebilirdi. Bir ba§ka ifadeyle, hi.ikmi.in
amac1 ister subjektif tarihi yorum yontemiyle kanunkoyucunun gerr;ek iradesine, isterse objektif tarihi yorum yontemiyle -Kanunu Medeni yi.iri.irli.ikteyken bu Kanunun 5'inci maddesi hakkmda egemen olan gori.i§ler de dikkate almarak- kanunkoyucuya di.iri.istli.ik kurah r;err;evesinde izafe edilebilecek iradeye gore belirlensin, her iki durumda da vanlacak netice aym olacaktir. bzetle ve fikrimce, kanunkoyucunun gerr;ek iradesi ile ona izafe edilebilecek irade birbiriyle ortii§mektedir ve bu irade jMK m. 7 ve Kanunu Medeni m.5 hiikiimlerine doktrin ve yargi kararlarmda verilmi§ olan geni§ kapsamli anlami TMK m.5 hiikmiiniin soziine a<;ik<;a yansitmak arzusundan
ibarettir.
Bu durumda, kanunkoyucunun TMK m.5 hiikmiinde "Bu Kanunun ... " degil "Bu Kanun ... " ifadesini ser;mi§ olmasznzn ue bunu yaparken TMK'nzn
biitiin hiikiimlerinin zaten genel nitelikli oldugunu dii§iinmii§ olmasz ihtimalinin de pek onemi olmadzgz soylenebilir. (:iinkii (TMK'nzn temel ue gene[ bir kanun olmasz, fikrimce, onun biitiin hiikiimlerinin gene[ nitelikli oldujjunu gostermemekle -ornejjin, TMK'nzn Ba!jlangz,;'taki m.1- 7, ehliyete
iliijkin m.8-16 ue tiizel ki!jilere ili§kin m.47-55 vb. hiikiimlerinin aksine, oliime baglz tasarruf ehliyetine ili§kin m.502, 503 ile oliime baglz tasarruflarzn
iptaline ili§kin m.557-559 hukumleri genel nitelik ta§zmamakla- birlikte90)
eger kanunkoyucu gerr;ekten TMK'nzn tum hilkilmlerinin gene[ nitelikli oldugunu dtlijilnmil!jse, bu dtlijilnce dogru olsa da olmasa da, netice degi!jmeyecek ue kanunkoyucu, jMK m. 7 ue Kanunu Medeni m .5 hilkilmlerine doktrin ue yargz kararlarznda uerilmi!j olan ue kendisince de benimsendigi anlaijzlan genii} kapsamlz anlamz TMK m.5 hukmilne yine de yansztmi§ ala90

Aksi takdirde, TBK da temel ve genel bir kanun olduguna gore, aym manttltla, bu Kanunun da biitun hiikiimlerinin zaten genel nitelikli oldugu ileri siiriilebilirdi ve kanunkoyucunun bu Kanun bak1mmdan da m.5 hiikmunde gene[ nitelikli hii.kii.mler aymmm1 yapmamas1 gerekirdi. Oysa normatif olarak yaptld1gi km;;ku giitiirmeyen bu aymm, her normatif ayinmm mutlaka dogru olacagi siiylenemez ise de, evvelce yaptlan a~tltlamalann da
giisterdigi iizere, doktrin tarafmdan da kabul giinnii§ ve iMK m.7 ve Kanunu Medeni m.5
hiikmiiyle ilgili olarak yaptlan izahatlar, hep bu ayinm bir veri kabul edilerek yaptlmi§tir.
Ayms1, dok trinin Medeni Kanun'un uygulanma sahas1 hakkmda iMK m.7 ve Kanunu Medeni m .5 hiikmii ekseninde yaptigi izahatlar i~in de ge~erlidir.
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caktir. Gerc;ekten, ejjer TMK'nm tilm hiikilmlerinin gene[ nitelikli oldujju
varsayimi dojjruysa zaten mesele yoktur; <;ilnkil kanunkoyucunun benimsedijji ve izlemek istedijji egemen goril§ de zaten gene[ atif gerejjince tilm ozel
hukukta uygulanacak hiikiimlerin -bunlar Medeni Kanun'da da Bor<;lar
Kanunu'nda da yer alsalar- sadece gene[ nitelikli hiikilmler olmasmi istemi§tir ve kendisine atif yapilan TMK'mn tilm hiikiimlerinin gene[ nitelikli
olmasi da bu istemle bajjda§an bir keyfiyettir. Eger kanunkoyucunun
TMK'nm tilm hilkiimlerinin gene[ nitelikli oldujju dii§ilncesi yanli§sa, bu
durumda da, fikrimce netice dejji§mez; <;ilnkil, bu yamlgiya rajjmen, ozel
nitelikli hiikiimlerin dejjil, sadece gene[ nitelikli hilkilmlerin TMK m.5 hiikmilndeki gene[ atfm konusunu olu§turdujju ve aksinin ileri silrillmesinin
de milmkiln olmadijji, hem kanunkoyucunun rahatlikla tespit edilebilen
ger<;ek iradesi, hem ona diirilstliik kuralma gore izafe edilecek irade ve hem
de TMK m.5 hiikmilne yaraticismm iradesinden bajjimsiz bir hukuk metni
olarak verilmesi elzem olan objektif anlam gerejjince, rahatlikla ileri silrillebilir. Ba§ka bir ifadeyle, TMK m.5 hilkmilnde, tilm ozel hukuk ili§kilerinde uygulanmak ilzere genel atif kapsamina alinan TMK hiikiimlerini i§aret
etmek ilzere "Bu Kanun ... " ibaresinin kullamlmi§ olmasmm, gene[ nitelik
ta§isalar da ta§imasalar da TMK'mn tilm kurallarmm kastedildijji §eklinde bir anlayi§a yo[ a<;masi milmkiln dejjildir91.

$u halde, kanunkoyucu, bir yandan, sadece TBK'run "Umumi Hilkilmler"
ba§hkh Birinci Kismmda yer alan hiikiimlerin degil, TBK'dakigenel nitelikli hiikiimlerin ve TMK'run (genel nitelikli hiikiimlerinin), atifyapilan kurallar biitiinii olarak maddenin soziine yans1tilmas1ru istemi§; diger yandan da
sadece medeni hukuk ili§kilerinin degil, tum ozel hukuk ili§kilerinin sozkonusu kurallann uygulanacagi alan olarak maddenin sozilnde apkl1k kazanmas1ru arzu etmi§tir. Kanunkoyucunun bu amac1, hiikme objektif olarak verilecek anlamla da ortii§mektedir. Bu durumda, hiikmiin anlam1run §U §ekilde tespit edilmesi miimkiindiir :

1. TMK('nm genel nitelikli hilkilmleri) bort;lar hukuku ili§kilerine;
2. TBK'nm genel nitelikli hilkilmleri medeni hukuk ili§kilerine;
3. TMK('nm genel nitelikli hilkilmleri), bort;lar hukuku di§inda kalan diger
ozel hukuk ili§kilerine
ve
91

Nitekim Prof.Dr. Mustafa DURAL ve Do~.Dr. Tufan OGUZ de, "Giincel Hukuk" dergisinin
S'inci sayismda (Agustos 2004) yaymlachklan "4721 Sayili Turk Medeni Kanunu'nun Genel Degerlendirmesi" ba§hkh yaztlarmda, "... Medeni Kanun'daki fiil ehliyeti, yerleijim yeri, ki!jilik hakki gibi genel nitelikteki hilkumlerin de tum ozel hukuk iliijkilerine uygulanacagmm ongorulmesi de yerinde olmu!jtur" (8.13) demekle, TMK m.5 hilkmiinde kullantlan
"Bu Kanun ... " ifadesiyle sadece TMK'mn genel nitelikli hiikiintlerinin kastedildigini kabul ettiklerini, dolayh olarak belirtmi§ olmaktachrlar.
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4. TBK'nzn genel nitelikli hiikilmleri, medeni hukuk dz§znda kalan diger ozel
hukuk ili§kilerine
uygun dii§tilkleri ol,;ude uygulanzrlar.
Htikiimde yer alan "tum ozel hukuk ili§kileri" ifadesinin neyi i§aret ettigi ise,
herhalde, hiikmun en az tereddiite yol a~acak kism1drr. Htikiim, iMK m. 7 ve
Kanunu Medeni m.5 htikiimlerinin kapsam1 hakkinda doktrinde oybirligiyle temsil edilen gorii§e ko§ut olarak, TMK'mn (genel nitelikli htikiimlerinin)
ve TBK'daki genel nitelikli htikiimlerin, ozel hukuk niteligi ta§iyan, yani,
klasik aymma gore, devletin ve kamu giiciiyle donanm1§ kamu hukuku tiizel ki§ilerinin kamu giicfulii kullanmaks1zm girdigi ili§kiler de dahil olmak
iizere, ".... e§it olduklarz varsayzlan ... ki§iler arasznda, e§dilzeyde (yatay ,;izgide) ... kurulan''92 tiim ili§kilerde -bu ili§kiler hangi kanunda diizenlenmi§
olursa olsun- uygun dii§tiigii ol~iide uygulanacagim i§aret etmektedir.
TMK m.5 hiikmunun anlammm boylece tespit edilmesi, ashnda sadece, hiikmiin asgari kapsamimn belirlenmesini ifade etmekte ve bir sorunun yan1tim a~1kta b1rakmaktadrr. Bu soru, htikiimdeki "Bu Kanun ... " ifadesinin
TTK'yi da kapsayip kapsamad1gidrr.
Sorunun birbirine zit iki -ve daha ziyade yiizeysel- gerek~eyle olumlu veya
olumsuz yamtlanmas1 miimkundiir. Ger~ekten, denebilir ki,
"TMK m.5 hilkmilndeki 'Bu Kanun ... 'ifadesi, TTK m.1 hilkmilnde yer alan
'Turk Ticaret Kanunu, Turk Medenf, Kanununun ayrzlmaz bir cilzildilr' §eklindeki a<;ik kural geregince, TTK'yi da kapsamaktadir".

Buna kar§m yine denebilir ki,
"TMK m.5 hilkmilndeki 'Bu Kanun ... ' ifadesi, TTK m.1 hilkmilne ragmen,
TTK'yi kapsamma almaz. (:ilnkil, TBK m.544 geregince TBK da TMK'nm
bir tamamlayicisi oldugu halde, TMK m.5'de sadece TBK (ayrzca) zikredilmi§ olduguna gore, burada yalmzca 4721 sayili TMK ile 818 sayili TBK
kastedilmi§ ve hilkilmdeki genel atfm kapsami atif yapilan hilkilmler bakimmdan bilin<;li olarak dar tutulmu§tur."
92

R. SEROZAN, Medeni Hukuka Giri 9, istanbul 1997, S.31. SEROZANm, istisnalan d1 9anda
tutma ve mfunkiin oldugunca kuraldan hareketle geni 9 bir tarum verme bilin\: ve saikiyle yaptJgi. kU§ku gotiirmeyen tarummdaki "... serbestc;e kurulan hukuksal ili§kiler ... " ifadesine yukandaki almtida yer vermememin nedeni, kanundan -ister kamu \:Ikarlanrun isterse iizel \:1karlann korunmas1 amac1yla olsun- dogrudan ya da dolayh olarak dogan ve sozle§me ozgiirliigii. ilkesi \:er\:evesinde de esasen istisnai ohnalan gerekmekle birlikte giiniimiizde say1Ian
-ozellikle ekonomi hukuku (om. rekabet, telekomiinikasyon, enerji hukuku vb.) alanmda- gittik~ artan, sozlel}me yapma zorunlulugu hallerinin bir neticesi olarak (e 9it diizeyde varsayilan taraflar arasmda) kurulan sozleljme ilil}kilerinin de hirer ozel hukuk ili 9kisi te 9kil etmesidir. Keza, ayru husus, bu tiir durumlar, ozel hukuk siijelerinin kurdugu her ili§kinin onlarm
ozerk iradesine dayanmayabileceginin bir omegini olU§turdugundan, SEROZAN'm tarummdaki "... ozerk iradeli ... bireyler" ifadesi i\:in de g~erlidir. _
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Ancak, bu sorunun yamb aramr ve amlan gereki;eler degerlendirilirken, soze gore yorumla belirlenen anlam ya da subjektif veya objektif tarihi yorum
yonteminden yararlamlarak tespit veya kanunkoyucuya izafe edilecek irade
tek ba§ma yol gosterici olmayabilir. Dolayis1s1yla, sozkonusu gereki;elerin
tek ba§ma esas kabul edilmemesi ve htikme kanunkoyucunun iradesinden
bagims1z bir hukuk metni olarak tamnacak metodolojik i§levin de dikkate
ahnmas1 dogru olur. Htikme objektifbir yorumla tanmmas1 gereken metodolojik i§levi a§agida (III/E)'de a91klayacagimdan, §imdilik sadece, sozkonusu
i§lev dikkate almdiginda, htiktimdeki "Bu Kanun ... " soztintin TTK'mn genel
nit~likli htiktimlerini de kapsad1gim kabul etmemek ii;in yeterli bir gereki;e
bulunmad1gim ve bu sonucu kanunkoyucunun TBK'yi a91k9a zikrederken,
TTK'yi apki;a zikretmemi§ olmas1mn da degi§tirmemesi gerektigini belirtmekle yetiniyorum93.

III - Tiirk Medeni Kanunu'nun 5'inci Maddesinin i§levi
A) isvi(_;re Medeni Kanunu m. 7 ve Kanunu Medeni m.5 Hiikiimlerinin
i§levsel Olup Olmad1gi Hakkmda ileri Siiriilen Gorii§ler
isvii;re doktrininde hakim olan gorti§, iMK m.7 htikmtintin iBK'nm resmi
admda (zaten) ortaya konmu§ olan iMK ile iBK arasmdaki maddi birligi dile getiren ve bu anlamda da kanunda yer almasayd1 bile ongordtigti sonui;
zaten geri;ekle~ecek olan bir kural olu§turdugu yontindedir94. Bu gorti§e gore, iMK m.7 htikmti, bu anlamda, kurucu degil95 a91klayic196 bir i§leve sahiptir ve iBK'nm genel nitelikli hukumlerinin hukuk duzeninin ir tutarliligi

geregince zaten diger medeni hukuk (ve hatta tum ozel hukuk) ilifjkilerinde
uygulanmasi mumkun (ve gerekli) genel hukuk ilkeleri olduklari gerregini
ariklamaktadir97. Baz1 yazarlara gore, sozkonusu htiktim, gayet tabii ("selbstuerstaendlich'') olmaktan ote, eksik ve yanilticidir da98.
93

94

95

96
97

98

Bu durumda, TMK m.5 hiikmiindeki genel atfm konusunu olu§turan htikiimlerin uygulanacagi alan ("tum ozel hukuk ili§kileri") tespit edilirken, bu alana ticaret hukukunun da
dahil edilmesinin anlams1z olacagi, c,iinkii TTK'nm zaten dogal olarak ticaret hukuku ili§kilerine uygulanacagi ileri siirillebilirse de, htikiimdeki atif, bu ac;1dan, 4721 say1h TMK
ile 818 say1h TBK'nm gene! nitelikli hiikiimlerinin ticaret hukuku ili§kilerine uygulanacagmm i§aret edilmesi anlammi ta§imaktadrr.
Bkz. EGGER, a.g.e., N.3Art.7 ZGB, S.112; FRIEDRICH, a.g.e., N.33Art.7 ZGB, S.588; LIEBER, a.g.e., N.29 Art.7 ZGB, S. 1275. Bkz. aynca HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.17-19
Art.7 ZGB, S.240.
LIEBER, a.g.e., N.29Art.7 ZGB, S.1276.
HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.19 Art.7 ZGB, S.240.
Bkz. bu konuda HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.17-19 Art.7 ZGB, S.240.
A. MEIER-HAYOZ/R. RUOSS, Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(Art.1-10), 3. Aufl., Zurich 1979, S.150 (LIEBER, a.g.e., N.29 Art.7 ZGB, S.1275'den naklen).
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Ancak, iMK m. 7 hukmu olmasa da iBK'nm genel (nitelikli) hukumlerinin diger medeni hukuk ili§kilerinde zaten uygulanacagm1, iMK m. 7 hiikmunun
bu anlamda sadece dogal bir gerc;egi dile getirdigini inkar etmeyen yazarlarm onemli bir kism1, en azmdan hemen yukandaki paragrafta atif yap1lan
yazarlarm -MEIER-HAYOZ d1§mda- tamam1, hukmun k<inuna fazladan koyulmwi, bu anlamda dagereksiz bir hukum oldugu savma s1cak bakmamaktad1rlar. Gerc;ekten, bu yazarlara gore, iMK'nm 7'inci maddesi, hukukun
jMK m. 7 hukmunde ongorulen §ekilde uygulanabilecegini ve uygulanmasi
gerektigini yargiya bildiren, sozkonusu imkan ve gereklilige ac;ik bir kanuni
dayanak saglayarak iMK'mn borc;lar hukuku d1§mdaki hukuki i§lemlere uygulanacak pozitif hukuk duzenlemeleri ongormekten kac;md1gi izleniminin
dogmasm1 engelleyen ve aym zamanda da iMK ile iBK arasmdaki maddi
birligi ozellikle vurgulayan bir hiikumdur99. Fakat bu yazarlardan LIEBER,
kiyasin bir yorum ya da kanun bo§lugu doldurma yontemi olarak hukuk uygulamasinin temel bir ilkesi oldugu ve bu ozelligiyle de kanunda a,;ik birhukme dayanmaya ihtiyaci olmadigimlOO da vurgulamaktadirlOl. LIEBER'e gore, iMK m. 7 hukmu, aynca, iMK m.1/II hiikmiinun iBK'nm genel hiikiimlerinin -kanun bo§luklan doldurulurken- k1yasen uygulanmas1 geregi c;erc;evesinde somutla§bnlmas1dir102.
Turk doktrininde de Kanunu Medeni m.5 hukmuniin, Kanunu Medeni ile
TBK arasindaki maddi birlik ili§kisini gostermeye ya da peki§tirmeye yarayan genel bir atif oldugu hemen tum yazarlar tarafmdan belirtilmektedirl03.
Doktrinde, tespit edebildigim kadanyla, bir tek EDiS, Kanunu Medeni'de
m.5 hukmundeki kural ongorulmemi§ olsaydi bile, kiyas yoluyla hakimin gerekli durumlarda kendiliginden boyle bir uygulama yapabileceginden bahis99

EGGER, a.g.e., N.3 Art.7 ZGB, S.112; FRIEDRICH, a.g.e., N.34 Art.7 ZGB, S.588; LIEBER,
a.g.e., N.29 Art.7 ZGB, S.1276. HAUSHEER/JAUN'un iMK m.7 hiikmi.iniin a91klay1c1 i§levini belirtirken, S.240 dn.14'de bunun esasen amaca aykin olmad1gm1 a91klamas1 da, bu yazarlann, iMK m.7'yi tamamen i§levsiz saymad1klarma bir i§aret sayilabilir (bkz. HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.19 Art.ZGB, S.240, dn.14). Aynca bu yazarlar, amlan yerde, sozkonusu i§levsizlik iddialannm iMK m.7'nin iBK'mn genel nitelikli hiikiimlerinin biitiin ozel hukukta uygulanabilirligini de i§aret ettigi §eklinde geni§ anla§tlmasmm
neticeleri haricinde sozkonusu olacagiru ozellikle vurgulamaktad1r (yazarlar bu
a91klama ii,in LIEBER'e atifta bulunmu§larsa da, LIEBER'in abfyapilan yerde boyle bir a91klama yaptigim tespit edemedim). (,;iinkii, bu durumda, iMK m.7 hiikmiiniin sadece iMK
ile iBK arasmdaki maddi birligi dile getirdigi §eklindeki gerek1renin bir degeri kalmamaktad1r.

100

LIEBER, a.g.e., N.29 Art.7 ZGB, S.1276.

lOl

Bkz. BGE 108 III 44/45 : "Kiyas, sadece kanunun ai;iki;a ongordiigii yerde uygulanir diye bir
kural yoktur."

102

LIEBER. a.g.e., N.31 Art.7 ZGB, S.1277.

l03

Bkz. EREN. a .g.e., S.11; iMRE, a.g.e., S. 151; EDiS, a.g.e., S.236.
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le sozkonusu kuralzn gereksiz oldugunun ileri silriilemeyecegini a91kc;a belirterek, isvic;re'deki tartu~manm konusunu Tiirkiye'ye ta1;11m11~tir104.
B) Tiirk Medeni Kanunu'nun 5'inci Maddesinin i§levinin Bu Hiikme
Dayah Hukuk Uygulamasmm Metodolojik Ozelligi Dikkate Almarak Belirlenmesi Geregi
Yukanda (A)'da a91klanan goriii;;ler dikkate almd1gmda, tart11;1mamn genellikle Borc;lar Kanunu hukiimlerinin (diger) medeni hukuk ilii;;kilerinde de
uygulanmas1 meselesi etrafmda yap1ld1gi goze c;arpmaktadir. Bai;;ka bir deyii;;le, hiikme doktrin ve yargi kararlanyla verilmii;; olan genii;; kapsamh anlamm 105 esas itibanyla tart11;1manm merkezine almmad1gi hemen goze c;arpmaktadirl06. Ancak, bugiin art1k TMK m.5 hiikmiinde a91k9a dile getirilmii;;
olan ve iMK m. 7 ile Kanunu Medeni m.5 hiikiimlerine doktrin ve yargi kararlarmda verilen genii;; kapsamh anlam1 yans1tan "Medeni Kanunun ve
Borr;lar Kanununun genel nitelikli hiikiimleri, uygun dii§tilgil olr;iide tum
ozel hukuk ili§kilerine uygulamr" i;;eklindeki formiil dikkate almmaks1zm,
sozkonusu normun ii;;levini tart11;1mak pek anlamh degildir. Ote yandan, bir
r;ok borr;lar hukuku normunun, eger niteligi geregi somut olaya uygulanmasi
hakli ve isabetli olacaksa, iMK m. 7 hiikmiinden tamamen bagimsiz bir §ekilde zaten o olaya uygulanabilecegini belirten BGE 81 II 431'e ragmen, Borvlar Kanununun ve Medeni Kanunun genel nitelikli hukiimlerinin tiim ozel
hukuk ilii;;kilerine dogrudan uygulanmasi olanak ve ihtimalinin de, doktrinde, iMK m. 7 (TMK m.5) hiikmiiyle birlikte degerlendiriliyor olmas1 gozoniine almd1ginda, TMK m.5 hiikmiiniin ii;;levinin, bu kurala dayamlarak gerveklei;;tirilecek hukuk uygulamas1mn metodolojik ozelligi dikkate almmadan
belirlenmesi olanak d11;11dir. Fikrimce, genel atif yonteminin boyle uc; bir orneginin Kanunda yer almasmdaki 1srar ve kararhhga ragmen, bu atfm ii;;104

EDiS, a.g.e., S.236. EGGER, DESCHENEAUX ve FRIEDRICH'in a9tltlamalanm izledigi
anla~tlan bu yazara gore, "... bu kural, ......... Medeni Kanunun duzenleme alaninin
kapsami it;indeki meselelerde Bort;lar Hukukunun genel hukumlerinin uygulanip uygulanamayacagi konusunda dogabilecek tereddutleri dagitarak belirli bir
at;iklik saglamaktadir. Gert;ekten, kiyas yolu ile uygulama usulune oranla, Bort;lar Kanunu'nun genel hukumlerini kanunen ongorulmiilJ bir kural (MK m.5) uyarinca uygulamakla yukumlu olduklarini mahkemelerin f?ilmelerinde yarar vardir. Boylelikle Bort;lar Kanunu'nun genel hukumlerinin Medeni Hukuk alaninda
da uygulanmasi usulii., yasal bir temel kazanmilJ olacaktir." (a.g.e., S.236).

105

... yani Medeni Kanunun gen el nitelikli hiikiimlerinin bor9lar hukuku ili~kilerine ve giderek Medeni Kanun ile Bor9lar Kanununun genel nitelikli hiikiimlerinin biitiin tizel hukuk
ili~kilerine uygulanmasmm ...

106

Ancak, HAUSHEER/JAUN 'i!jlevsizlik goril!jilniin iMK m. 7'nin iBK'nm genel nitelikli hiikiimlerinin biitiin ozel hukukta uygulanabilirligini de iljaret ettigi !jeklinde genii} anlaijilmasinm neticeleri haricinde sozkonusu olacagi' saptamas1yla bunun bir til9iide d1~ma 91kmaktadir (N.19Art.7 ZGB, S.240).
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levsiz oldugu neticesine varmadan once, atfi ic;eren hiikme yaratic1s1mn iradesinden bagims1z bir hukuk metni olarak verilecek objektif anlamm, hukukun uygulanmasma ait metodolojik diizene herhangi bir etkisinin bulunup
bulunmad1ginm incelenmesi gerekir. Daha somut bir deyi§le, TMK m. l hiikmii
"Kanun, sozii.yle ve ozii.yle degindigi bii.tii.n konularda uygulanir.
Kanunda uygulanabilir bir hii.kilm yoksa, hakim, orf ve adet hukukuna gore, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydi nasil bir kural koyacak idiyse ona gore karar verir.
Hakim, karar verirken bilimsel gorii.§lerden ve yargi kararlarmdan yararlanir. "107

dedigine, kanun bo§lugu durumunda kural yaratacak olan hakimin bu faaliyetinde kullanacagi yontemlerden birinin (ve hatta ilk akla gelenin) kiyas
oldugu doktrinde kabul edildigine ve iMK m. 7 ve TMK m .5 hiikiimleri temelindeki uygulama da, kabul edilecek gorii§ c;erc;evesinde degi§mek iizere, ya
her zaman ya da c;ogunlukla kiyasen bir uygulama olacagina gore, TMK m.5
hukmiiniin metodolojik anlamda it;levsel olup olmadijjina karar verilebilmesi ic;in, meselenin, biitiin bu hususlar c;erc;evesinde degerlendirilmesi amaca
uygun olur. Boyle bir degerlendirme yap1hrken, TMK m.5 hiikmiinde, bir
yandan her iki Kanunun genel nitelikli hiikiimlerinin ozel hukukun her alanmda genel nitelikli maddi hukuk normlan oldugu belirtilirken, diger yandan da hukuk uygulayic1sma (hakime) ac;1k bir talimat verildigi dikkate almmahdir. Bununla baglantih olarak, hiikmiin hakime talimat verirken nasil
bir hukuk uygulamas1m i§aret ettiginin ya da gozoniinde bulundurdugunun
tespit edilmesi de son derece onemlidir. Ba§ka bir deyi§le, 5'inci maddenin,
TMK'nm ve TBK'nm genel nitelikli hiikiimlerinin biitiin ozel hukuk ili§kilerinde uygulanacagim belirtirken, ·dogrudan bir uygulamayi m1, kiyasen bir
uygulamayi m1 yoksa her ikisini de mi i§aret ettigi konusunda vanlacak sonuc;, hiikmiin i§levinin (veya i§levsiz yahut gereksiz olup olmad1ginm) belirlenmesinde dikkate almmal1dir. Bu anlamda, TMK m.5 hiikmiiniin aym Kanunun l'inci maddesiyle olan ili§kisinin belirlenmesinin verilecek yamt bakimmdan onemi vard1r.
Tum bu ac;1klamalar gostermektedir ki, kanunkoyucu TMK m.5 hiikmiine

107

Mehaz iMK m. l hiikmiindeki "hakim » kelimesi, iMK'nm degi§tirilmesi hakkmdaki 26 Haziran 1998 tarihli Kanun'la 1 Ocak 2000 tarihi itibanyla "mahkeme" olarak degi§tirilmi§tir. isvi~re doktrininde bu degi§ikligin nedeninin anla§1lamad1gi "kismi kozmetik" §eklindeki alayc1 bir ifadeyle belirtilmektedir. Bkz. Heinrich HONSELL, Basler Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 ZGB, 2. Auflage, Herausgeber H . Honsell/N.P. Vogt/r. Geiser, Basel-Genf-Miinchen 2002, Einleitung, S.1 dn.l.
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onemli olc;ude bir metodoloji kurah ozelligi yuklemii;;tirl08. ~u halde, ilkonce
bu kuralm ne tur bir uygulamayi ii;;aret ettiginin belirlenmesi ve daha sonra da, bunun neticesinde elde edilen yamta gore, kuralm TMK m.l hukmu
ile ilii;;kisinin ve/veya bu hukum kari;;1smdaki durumunun tespit edilmesi gerekmektedir.

C) Doktrin ve YargI Kararlar1na Gore isvi~re Medeni Kanunu m. 7,
Kanunu Medeni m.5 ve Tiirk Medeni Kanunu m.5 Hiikiimlerine
Dayah Uygulamamn Metodolojik Ozelligi_
isvic;re ve Turk doktrinlerinde, iMK m. 7 ve Kanunu Medeni m.5 hukumleri
geregince Borc;lar Kanununun genel nitelikli hukumlerinin (diger) medeni
hukuk (ve giderek tum ozel hukuk) ilii;;kilerine uygulanmasmm nas1l gerc;eklei;;tirilecegi sorusu kzyasen uygulamadan hareket edilerek yamtlanmaktadir109. isvic;re'de baz1 yazarlar, iMK'nm 7'nci maddesine dayah uygulamanm her zaman ve sadece kiyasen (veya "uygun dil!jtilgu olrude") uygulama olacagm1 belirtmektedirllO. Baz1 yazarlar ise dogrudan uygulama ihtimalini de -bu ihtimalin iMK m. 7'ye dayah uygulama kapsammda olup olmad1gma a91khk getirmeksizin- sozkonusu hukumle birlikte incelemekte ve
kiyasen uygulamanin kural, dogrudan uygulamanin ise istisna olui;;turdugu-

108 Aym goru 9te HATEMi, Medeni Hukuka Giri9, S.69 : "... her§eyden once bizzat bu yontem
kurali ... ".
109

Bkz. FRIEDRICH, a.g.e., N.51 Art.7 ZGB, S.599; EGGER, a.g.e., N.12 Art.7 ZGB, S.115;
HAUSHEER/JAUN, a.g.e.38Art.7 ZGB, S.245; SCHMID, a.g.e., N.6Art.7 ZGB, S.105; RIEMER, a.g.e., S.142/143; BUCHER, a.g.e., S.67; EDiS, a.g.e., S.250; iMRE, a.g.e.,
S.153/154; HATEMi, Medeni Hukuka Giriey, S.69.

110

Bkz. RIEMER, a.g.e., S.142/143 ("... ist diese Anwendung immer nur eine entsprechende,
singemaesse, adaptierte ... "); FRIEDRICH, a.g.e., N.51 Art. 7 ZGB, S.599 ("In diesem Sinne
kann gesagt werden, dass die Anwendung stets nur eine analoge sei (van TUHR/SIEGWART 3), sofern damit nicht allein au{ ein formal-logisches Schlussverfahren angespielt
wird ... . ) ve BUCHER, a.g.e., S.67 ("Im iibrigen erfolgt die Anwendung nur 'singemaess'
(analog, entsprechend).). Turk doktrininde de EDiS ve iMRE Kanunu Medeni m.5 hiikmiiniin Kanuna koyulmasmda kiyasen uygulama hallerinin dikkate almd1gm1 belirtmekle
(bkz. EDiS, a.g.e., S.250; iMRE, a.g.e., S.153/154), bu goriieye yakm goziikmektedirler. Her
ne kadar, EDiS, "... kiyas yolu ile uygulama usuliine oranla, Bor,;lar Kanunu'nun genel hiikiimlerini kanunen ongoriilmii§ bir kural (MK m.5) uyannca uygulamakla yiikiimlii olduklanni mahkemelerin bilmelerinde yarar vardir." (a.g.e., S.236) demekte ve boylece de
sanki Kanunu Medeni m.5 atfma dayah uygulamanm k1yasen uygulama olmayacagm1 diieyiindiigii intiba1 yarabyorsa da, yazann kastettigi, abf olmaks1zm hakimin k1yas yapmas1dir. Qunku, yazarm daha sonraki a~:iklamalanndan (S.250) hukmiin sozkonusu at1f geregince geri;:ekleeytirilecek uygulamanm ilke olarak k1yasen uygulama olacagi diieyiiniilerek
yaz1ld1gim kabul ettigi anlaey1lmaktad1r. HATEMi'nin apklamalanndan da, bu yazarm,
Kanunu Medeni m.5'de (sadece) ktyasen uygulamamn ieyaret edildigini kabul ettigi anla91lmaktad1r (HATEMi, Medeni Hukuka Giriey, S.69).
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nu a~1klamaktadirlll. Tiirkiye'de de TMK m.5 hiikmiiyle ilgili olar ak baz1
eserlerde yap1lan a~1klamalarda, TBK'nm genel nitelikli hiikiimlerinin diger
medeni hukuk ili§kilerine do/jrudan veya kiyasen uygulanmas1 ihtimaller i
birlikte incelenirken, dogrudan uygulama hallerinin TMK m.5 hiikmiinden
bagims1z bir nitelik ta§IYIP ta§1mad1gi meselesine deginilmemektedir112.
"Kiyas" ("ornekseme", "benzetme", "analoge Anwendung", "argumentum
per analogiam"), belli bir olay veya ili§kiyi (olay veya ili§ki kategorisini) dilzenleyen bir hilkmiln, bu olay veya ili§kiyle onemli olr;ude benzerlik goste ren ve ba§ka bir hilkmiln de dogrudan uygulama kapsamina girmeyen bir
olay veya ili§kiye naklen uygulanmasidir113. Kiyas, bir kanun hilkmiln iln,
kendi duzenledigi konuda ba§ka bir kanun hilkmilniln (kiyasen) uygulanmasini ongormesi (o hilkme kiyasen uygulanmak ilzere atifta bulun masi)
halinde (ve bunun yamsira bir kanun hilkmilniln anlaminin tespitinde ba§ka bir hilkilmden kiyasen yararlanma §eklinde114) sozkonusu olabilecegi
gibi; kanun bo§luklannin iMK ve TMK m .1 I II hilkmil r;err;evesinde ve hatta bir gorii§e gore, bizzat iMK ve TMK m.1 I I hiikmii r;err;evesindek i uyg ulamada da sozkonusu olabilir. Zikrettigim son gorii§te olan Eugen HUBER 115 ve onu izleyen yazarlara116 gore, kiyasin da -kural olarak- iMK
m.1 I I hilkmiiniin uygulama kapsammda miitalaa edilmesi gerekmektedir.
Daha somut bir deyi§le, bu gorii§e gore, bir kanun. hiikmiiniin benzer olay veya ili§kilere benzetme yoluyla uygulanmasi da kanunun soziiyle ve oziiyle degindigi biitiln konularda uygulanmasindan ba§ka bir §ey degildirll 7. Boylell1

Bkz. HAUSHEER/JAUN, a .g.e., N.38-49 Art.7 ZGB, S.245-248.

112 Bkz. iim. M.K.OGUZMAN/N.BARLAS, Medeni Hukuk1, Giri§, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 10. Bas1, istanbul 2003, S.42.
113 Bkz. MEIER-HAYOZ, a.g.e., N.346 Art.1 ZGB, S.164; iMRE, a.g.e., S.132. Bir hiikmiin,
benzer bir olay veya ili§kiye kiyasen uygulanmas1, ya o hiikme ba~ka bir hiikiimden yap1lan bir atif geregince, ya da TMK m.1/II hiikmiine gore ger9ekle§tirilen bir kanun bo§lugu
doldurma faaliyeti 9er9evesinde siizkonusu olur. Kiyasen uygulamaya yol a9an atif dar veya geni~ kapsamh olabilir. TMK m.5 hiikmii, iimegin, TBK m.217/11 ve m.98/11 hiikiimlerine nazaran, hem atif yap1lan hiikiimler hem de bu hiikiimlerin (k1yasen) uygulanacagi
hukuki ili§kiler bak1mmdan 90k daha geni§ kapsamhd1r. Nitekim bu nedenle, TMK m.5
"genel atif hilkmil" olarak antlmaktadir. Diger taraftan, k1yasen uygulamaya yol a9an bir
atif hiikmii, yollama yaptigi hiikiimlerin kiyasen uygulanacagim a91k9a belirtebilecegi gibi, bunu belirtmeyebilir de. Omegin, "uygun dil§tilgil oli;ude" ibaresini bile i9ermeyen iMK
m.7 ile Kanunu Medeni m.5, TBK m.217/II ile TBK m.98/11 hiikiimlerinden farkh olarak,
k1yasen uygulamay1 a91k9a i§aret eden hiikiimler degildir. "Uygun dil§tilgil oli;ude" ifadesini i9eren TMK m.5 hiikmii de "kiyas" siizciigiinii kullanmaks1zm kiyasen uygulama i9in
yollama yapan bir hiikiimdiir. "Kiyas" ve "uygun dil§tilgil oli;ilde" kavramlan arasmdaki
ili§ki a§agida a9Iklanacaktir.
114

Turk doktrininden bkz. iim. OGUZMAN/BARLAS, a.g.e., S.50, 61.

115

Erl. 35 (HAUSHEER/JAUN, a .g.e., N.202, Art.I ZGB, S.71'den naklen).

116

Orn . HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.202, Art.1 ZGB, S.71.

117

iMK m.1/1 hiikmiiniin Almanca metninde "ozilyle" degil "nach Auslegung", yani "kanunun yorumuna gore" ifadesi kullamlnn§ olmakla birlikte, burada kastedilenin oz, yani "ruh" oldugu
konusunda bkz. HONSELL, a.g.e., N.4 Art.I ZGB, S.4/5.
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Giirzumar
ce, bu goril:;e gore, kanun bo:;lugunun uarlzgma karar uerilmeden once kzyas
olanagzmn kapalz oldugunun anla:;zlmz:; olmasz :;arttzr. Bir ba:;ka goril:; ise,
Alman ogretisinin etkisiyle, kzyas ile kanun bo:;lugu doldurulmasz faaliyeti
kauramlarmm tematik olarak birbirine szkz szkzya baglz oldugu ue bu nedenle
de kzyasm jMK m.1 I II hiikmii kapsammda degerlendirilmesi gerektigini ileri
silrer118.
Ote yandan, aralarmdaki smzr r;ogu zaman r;ok belirgin olmamakla birlikte119, kzyas ile ''geniljletici yorum"un ("extensive Auslegung") farklz yontemler oldugunu ayrzmsamak gerekir. Geni:;letici yorum, bir hiikmiin soziinden
aafzmdan) r;zkan anlamz -ratio legis'i n i:;aret ettigi anlamz dikkate alarakgeni:;leten ue boylece de o hiikme sozil tarafindan kapsanmayan olay ueya ili§kilere de uygulanmasmz saglayacak §ekilde anlam ueren bir amar;sal yorum
yontemidir120. Bu makalenin konusu bakzmmdan ornek uermek gerekirse,
jMK m. 7 ve Kanunu Meden'i, m.5 hiikiimlerindeki genel atfin Borr;lar Kanununun biitiln genel nitelikli kurallarzna yapzlmi§ kabul edilmesi, bir kzyas degil,
geni§letici yorumdur121. Buna kar§m, TBK m. 76 ue m. 77 hiikiimlerinin terk
nedeniyle bo:;anma dauasmdaki ihtar silresine uygulanmasz, bir kzyastzr. i suir;re'de, kzyas ile geni§letici yorum arasmdaki farklzlzgm, kendisini, geni§letici yorumun iMK m.1 I I'nin, kzyasm ise iMK m.1 I II'nin uygulama kapsamzna girmesinde gosterdigi belirtilmektedir122. Eugen HUBER'in ue onu izleyen yazarlarm, kzyasz da -kural olarak- jMK m.1 I I hiikmiiniln uygulama
kapsammda miltalaa ettigini; aksi goril§te olan yazarlarm ise, kzyasm jMK
m.1 I II hiikmii kapsammda degerlendirilmesi gerektigi dii§ilncesini temsil
ettigini, yukarzda belirtmi§tim.
Aynca, doktrinde, kzyas ile geni§letici yorum arasmdaki farklzlzgm (farklzlzk ili§kisinin) bir benzerinin, "daraltici yorum" ("einschraenkende Auslegung") ile "teleolojik (veya amU,fsal) smirlama (veya daraltma)"
("teleologische Restriktion" ueya "teleologische Reduktion") yontemleri arasmda da meucut olduguna dikkat r;ekilmektedir123. Soze gore yorumla tes-

118

Bkz. HONSELL, a.g.e., N.35Art.1 ZGB, S.21.

119

RIEMER, a.g.e., S.64; SEROZAN, Medeni Hukuka Giri§, S.88 (bu yazara gore, geni§letici yorum ile kzyas arasmdaki farkhhk, esasen, ceza hukuku bak1mmdan pratik bir onemi haizdir).

120 Bkz. OGUZMAN/BARLAS, a.g.e., S.49; HONSELL, a.g.e., N.12Art.1 ZGB, S.10.
121 HATEMi, Medeni Hukuka Giri§, S.69. Yazar, geni§letici yoruma, Kanunu Medeni m.92 b.l
hiikmiindeki evlenme yasagma yanm-kan amca, hala, dayi ve teyzeyle aktedilecek evlenmelerin de dahil edilmesini, hakh olarak, ornek gostermektedir (S.66, Ac;:1klama 30). (Aym geni§letici yorumun, "... veya baba bir yahut ana bir karde§ler arasinda ..."ibaresini bile kullanmam1§ olan TMK m.129 b.l bak1mmdan da gec;:erli oldugu, ku§ku gotiirmez.)
122 HONSELL, a.g.e., N.12 Art.1 ZGB, S.11.
123 Bkz. HONSELL, a.g.e., N.16/17 Art.l ZGB, S.12-14: "Die restriktive und extensive Auslegung
bzw. teleologische Restriktion und Analogie sind spiegelbildliche Vorgaenge mit fliessenden
Grenzen" (N.17, S.13).
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pit edilen anlamzn daraltilmasi sonucunu doguran124 bir yorum tilril olan
daraltici yorumza125, "teleolojik sznirlama" olarak adlandinlan uygulama
yontemi126 araszndaki sznin i;izmek esasen i;ok daha zordur. Bu ayinm
ilzerinde, ozellikle yorum ue (geri;ek bOf;luk mu geri;ek olmayan bO!;luk mu
oldugu noktasznda bizzat kendisi de zaten tarti§mali olan) ortillil bo§luk
doldurma faaliyeti aymmi baglamznda bir fikir birligi yoktur. Ornegin,
SEROZAN, "Ai;ik bo§luk, plan di§i 'kural eksikligi' olarak belirirken ue genelde 'kiyas' yoluyla doldurulurken, ortillil bo§luk 'kural aksakligi' olarak
belirir ue amaca uygun sznirlama' (teleolojik redilksiyon) araciligiyla di1zeltilir"127 derken, bir anlamda, HONSELL'in dipnot 123'de alzntiladigim
ifadesinde i§aret edilen geni§letici yorum ile kiyas araszndaki farkm daraltici yorum ue teleolojik smirlama arasmdaki farkla olan benzerligini teyit
etmektedir. SEROZAN'm 'tipik olayi dil§ilnen yasanm atipik olayi dil§ilnmemi§ ue bu atipik olay ii;in eklenmesi gerekli istisnayi eklemeyi sausaklami§ olmasmi ifade eden' bir durum olarak ai;ikladigi ortillil bo§luk, bu yazara gore, tum daraltici yorum i;abalanna kar§m somut olaya uygulandigznda doyurucu olmaktan uzak kalan bir aksak kuralzn uarligmi i§aret etmektedir128 ue bu aksaklik da teleolojik simrlamayla ile giderilir129. Yaza124 KIRCA, daraltic1 yorumu, E. Kramer'e atfen, bir normun kelime anlamznzn kapsamzna girip
girmeyecegi belli olmayan ser;enekleri kapsama dahil etmeyip, duzenlemenin ger;erliligini kelime anlamznzn r;ekirdek alanz ile sznirlandzran bir yorum yontemi olarak tammlamaktadir
(Qigdem KIRCA, Ortulii (Gizli) Bo§luk ve Bu Bo§lugun D0ldurulma,s1 Yontemi Olarak Arnaca Uygun Sm1rlama, (Teleologische Reduktion), AUHFD, C.50, S.I, 2001, S.108).
125 Bkz. MEIER-HAYOZ, a.g.e., N.228 Art.l ZGB, S.140; OGUZMAN/BARLAS, a .g.e., S.49; SEROZAN, Medeni Hukuka Giri§, S.83; HATEMi, Medeni Hukuka Giri§, S.64.
126 Alman hukuk metodolojisi ogretisinde yaratilmi§ bir kavram ve yontem olan teleolojik sznzrlama, sozunden r;ikarilan anlamz r;ok ar;zk olan ve fakat kanunun teleolojisine (yani, bizzat ilgili hukmun kanuna koyulu§ nedenine veya ba§ka bir hukmun oncelik ta§zmasz gereken amaczna yahut i§in ozelligine veya temel bir hukuki-ahlaki prensibe) gore olmasz gerekenden daha
geni§ bir kapsam ta§zyan bir kanun hukmunun, bu ar;ik anlamznzn sznzrlandzrzlmasz §eklinde tammlanmaktad1r (KLARENZ, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl. Berlin etc.
1991, S.391/392 -HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.263 Art.1 ZGB S.94'den naklen-; bkz. aynca
KIRCA, a.g.m., S.108: "... ortulii bo§luklarzn amaca uygun doldurulmasznda, sozkonusu normun kavram kapsamzna girecegi ar;zk olan ser;enekler kapsama dahil edilmez, r;unku onlar
amaca dahil degildir" -C.W. Canaris'in "Die Feststellung von Lucken im Gesetz : ..." ba§hkh
ve 1964 tarihli eserine atfen-).
127 SEROZAN, Medeni Hukuka Giri§, S.90. Nitekim, teleolojik sm1rlamanm ortiihi bo§luklarm
doldurulmasmda kullamlan bir yontem oldugu gorii§iinii payla§an KIRCA da (Larenz ve Canaris'e atfen) benzer bir formiil kullanmaktadir : "Ar;zk boijluklarzn kzyas yoluyla doldurulmasz, adaletin bir geregi olan e§itlik ilkesi, yani degerlendirme ar;zszndan benzer olana benzer §e·
kilde davranma emri dolayzszyladzr. Amaca uygun sznzrlandirma ise, adaletin bir geregi olan
negatifeljitlik, yani e§it olmayana e§it olmayan bir 1jekilde davranma ilkesinin bir sonucudur"
(KIRCA, a.g.m., S.100).
128 Bkz. SEROZAN, Medeni Hukuka Giri§, S.91. Ayrn yonde KIRCA: "Kanunun lafzi r;ok geni§ olup, tum daraltici yorum r;abalarzna ragmen, somut olayzn istisnai ozelliklerine uymamakta, adalete aykzrz sonur;lar dogurmaktadzr" (KIRCA, a .g.. e., S.96).
129 SEROZAN, Medeni Hukuka Giri§, S.91.
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Gurzumar
ra gore, bu ortiilii bO!;luk, gerr;ek olmayan bir bO!;luktur ve TMK m.2 / II r;err;evesinde diizeltilir130. Eelirtmek gerekir ki, daraltici yorum ve teleolojik
smirlama ayirimmm kabul edilmesi, iki yontem arasindaki simrin silikligini de teslim eden SEROZAN'in, 'teleolojik simrlamanm, ancak daraltici
yorumun da aksakligi ortadan kaldirmadigi hallerde sozkonusu olacagi'
§eklindeki saptamasimn kabul ve teyid edilmesini gerektirir. Aksi halde,
aymmm pek bir anlami kalmaz. Euna kan;m, fikrimce, teleolojik simrlamamn bir yorum yontemi olarak kabul edilmesi -daraltici yorum yanmda
boyle bir kavram yaratilmasi gerekli olmadigmdan- miimkiin olmadigi gibi 131; bu kavramm (veya yontemin) daha ziyade somut olay bazmda yapilan bir degerlendirme olan iMK veya TMK m.2 I II perspektifindeki 'gerr;ek
olmayan bo:jluli olarak adlandmlan hallerde normun o olaya ozgii olarak
diizeltilmesi' durumuyla ozde§le§tirilmesi de gerekli ve hatta miimkiin degildir. Gerr;ekten teleolojik smirlama, TMK m.2 I II kapsamma giren haller
ir;in yaratilmi§ bir kavram olamaz. isvir;re'de, uzun sure, teleolojik simrlamamn iMK m. l hiikmii tarafmdan ongoriilmemi§ bir yontem oldugunun ve
kanunun hukuk uygulamasiyla diizeltilmesinin ise istisnaen ve ancak gerr;ek olmayan bo§luk olarak adlandmlan hallerde, iMK m.2 I II hiikmiindeki hakkin kotiiye kullamlmasi yasagmdan yararlamlarak miimkiin olabileceginin kabul edilmi§ olmasi da132, bu kavramm iMK m.2 I II uygulamasim gerektiren hallerden farkli durumlar ir;in yaratildigim teyid etmektedir133. Federal Mahkeme'nin teleolojik smirlamayi benimsedigi ve kullandigi bir karar olarak, ozellikle, EGE 121 III 219'a bakilabilir133a.

130

SEROZAN, Medeni Hukuka Giri,;, S.91.

131

Ornegin HAUSHEER/JAUN'a gore, teleolojik simrlama , caiz olan contra verba legis (yani
hilkmiln siizilne kar1;i amar;sal) yorum smirlan i<;inde kaliyorsa mesele yoktur, ama bu durumda da biiyle yeni bir kavramm yaratilmasi gereksizdir (bkz. HAUSHEER/JAUN N.266
Art.I S.96).

132

HONSELL, a .g.e., N.17 Art.I ZGB, S.13.

133

HONSELL'e gore, norm suistimalinin iMK m.2/II hiikmiindeki hakkm kotiiye kullamlmas1 yasagmdan yararlamlarak istisnaen engellenebilmesi teleolojik smirlamamn i,;levini
yerine getirmez; hakkm kotuye kullamlmas1 yasagibir hiikmiin ratio legis'ine gore 90k geni,; olan soziiniin diizeltilmesinde i,;levsel degildir, 9iinkii hakkm kotiiye kullamlmas1 her
zaman bireysel bir keyfiyettir ve teleolojik smirlama yonteminin kabul edilmesiyle birlikte artik normlarm (hukuk uygulamas1yla) diizeltilmesinde ("Normenkorrektur") iMK
m.2/II'nin degil (iMK m.1 kapsammda olan) teleolojik smirlamamn uygulanmas1 gerekir
(HONSELL, a.g.e., N.17 Art.I ZGB, S.14). HONSELL'in bu saptamalan, benim biraz once
yaptigim saptamadan farkhd1r. Benim soylemek istedigim, k1yasla teleolojik smirlama
arasmdaki benzerlik ve ko,;utlugun, teleolojik s1mrlamanm, TMK ve iMK m.2/II 9er9evesine yerle,;tirilmesiyle saglanamayacagidir.

133a Federal Mahkeme'nin "geltungserhaltende Reduktion" olarak adlandmlan ve ge9ersizlik

sebebiyle malul bir sozle,;menin ge9ersizligini o sozle,;menin ayakta kalmasm1 saglayacak
,;ekilde smirlandirma imkam veren (bir gorii,;e gore aslmda bir tiir k1smi veya degi,;tirilmi,; k1smi ge9ersizlik uygulamas1 olan) uygulama yontemini kulland1gi me,;hur BGE 123
III 292 karanm da, doktrinde baz1 yazarlar, teleolojik sm1rlama ornekleri arasmda zikretmektedir (bkz. KIRCA, a.g.m., S.104). Federal Mahkeme'nin gabinle ilgili sozkonusu ka-
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Doktrinde, dogrudan uygulamanm Medeni Kanunun, Bor�lar Kanununun
belirli hiikiimlerine a�1k�a atifta bulundugu haller ile yine Medeni Kanunun
Bor�lar Kanununun teknik nitelikteki kavramlanm kullanm1r;; oldugu hal
lerde sozkonusu olacagi kabul edilmektedir 134 . Bu kabule gore, Medeni Ka
nunun �er;;itli hiikiimlerinde maddi tazminat, manevi tazminat, sebepsiz zey
ginle§me, sozle§me, teselsiil, zama§imi, §art vb. bor�lar hukuku kavramlan
nm kullamlmas1 durumunda -ilgili kavramlarm Kanunda teknik anlamla
nyla kullamlmad1klan haller miistesna olmak iizere- ilgili teknik kavramm
ir;;aret ettigi kurumu diizenleyen genel nitelikli Bor�lar Kanunu hiikiimleri
do/jrudan uygulanir 135. bte yandan, Medeni Kanun tarafmdan diizenlenmir;;
veya ongoriilmiir;; olup da nitelikleri bak1mmdan bir bor�lar hukuku ili r;; kisi
olu r;; turan ili r;;kilerde Bor�lar Kanununun ilgili hiikiimlerinin -hukuki ili r;; ki
nin niteligi bunu gerektirdigi i�in- dogrudan uygulama alam bulacagi da ha
tirlatilmakta ve bu ilir;; kilere Kanunu Medeni m.634/TMK m.706 hiikmiinderan hakkmdaki titiz bir degerlendirme i�in bkz. Vedat BUZ, Gabin Halinde Edimler Ara
smdaki A§m Orans1zhgm Giderilerek Sozle§menin Ayakta Tutulmas1, BATiDER, C.XIX,
Sa.4, S.53 vd.
134 Bkz. HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N. 48 Art.7 ZGB, S.248; SCHMID, a.g.e., N7 Art.7 ZGB,
S.105; EGGER, a.g.e., N.11 Art.7 ZGB, S.114; FRIEDRICH, a.g.e., N.5 6 Art.7 ZGB, S.600;
EDiS, a.g.e., S.248-250; iMRE, a.g.e., S. 15 3; OGUZMAN/BARLAS, a.g.e., S.42.
135 Tiirk doktrininde Kanunu Medeni'nin -TBK'nm sozle§melere, haks1z fiillere, sebepsiz zen
ginle§meye vb. ili§kin kurallannm dogrudan uygulanmas1 sonucuriu doguran- bu tiir hii
kiimlerine (isvic;:re doktrinini de takiben) §unlar ornek gosterilmi§tir (bkz. EDiS, a.g.e.,
S.250): "Kusur" (veya ''taksir'') kavramrn1 kullanan m.25/11, 48/111, 85/1, 680 c.2, 724,
917 (TMK m.26/11, 50/111, 121, 757/11, 800, 1007); "zarar" kavramm1 kullanan m.25
(TMK m.26); "sebepsiz zenginletjme" veya "zenginletjme" kavramm1 kullanan m.86/11,
217/11,395,495,544,699,700 (TMK m.122/11,269/11,452,548,604,775,776); "sozlelj
me", "akit" (veya "mukavele'') kavramm1 kullanan m.406 b.7,612,613,634,705 (TMK
m.463 b.7,677,678,706,781) ve "manevi tazminat" kavramm1 kullanan m.24a,25,85,
143, 145, 305 (TMK m.25, 26, 121, 174). Esasen bu orneklerden baz1lan, mesela TMK
m. 122/II (Kanunu Medeni m.86/II) doktrinde dogrudan uygulama hallerinden bir ba§kas1
olarak ifade edilen Borr;lar Kanununun ilgili hilkilmlerine a,;ik,;a atif yapilmasi durumu
na (da) girmektedir (bkz. OGUZMAN/BARLAS, a.g.e., S.42). Keza, isvi�re'de de iMK
m.28a,29 (ki§ilik hakkma tecaviizde ve adm gaspmda maddi ue maneui tazminat, kusur),
m.411, 515/11, 726, 727 (smuh ehliyetsiz k1s1tlmrn yaptigi borc;:landmc1 i§lemi kanuni
temsilcinin onamamas1 durumunda, miras sozle§mesinin atanm1§ miras,;:i ya da belirli
mal vasiyeti alacakl1s1 olan tarafmm oliime bagh tasarrufta bulunandan once olmesi ne
deniyle sozle§menin ortadan kalkmas1 halinde ve i§leme/kan§ma/birle§mede "zenginleij
me ») ve m.679, 940 hiikiimleri (ta§mmaz malikinin ve iyiniyetli olmayan haks1z zilyedin
sorumlulugunda tazminat) bor,;lar hukuku kauramlarini zikrettikleri ic;:in iBK'nrn ilgili
hiikiimlerinin dogrudan uygulanmasma neden olan Medeni Kanun kurallanna ornek ola
rak gosterilmektedir. Bkz. orn. HAUSHEEIWAUN, a.g.e., N.24, 48, Art.7 ZGB, S.242,
247/248; SCHMID, a.g.e., N.7 Art.7 ZGB, S.105; FRIEDRICH, a.g.e., N.56 Art.7 ZGB,
S.600/60 1 (son yazara gore, bu orneklerde, kanunkoyucunun sozkonusu borc;:lar hukuku
kavramlanm kullanml§ olmasrnm, onun, iBK'nm ilgili hiikiimlerinin dogrudan uygulan
masm1 istedigi §eklinde anla§1lmas1 miimkiindiir).
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Gilrzumar

ki "ta§mmaz millkiyetinin devrini amar;layan sozle§meler" ile Kanunu Medeni m. 705/TMK m. 781 hiikmiindeki "irtifak hakkmm kurulmasma ili§kin sozle§meler" ornek olarak gosterilmektedir136. Keza, dernek iiyesinin dernege
olan aidat borcunun ifasma, ifa edilmemesine ve sona ermesine TBK'nm genel hiikiimlerinin dogrudan uygulanmas1 da, somut ili§kinin hukuki niteligi
icab1 -ve hakkmda ozel bir hiikiim bulunmamas1 nedeniyle- dogrudari uygulamaya ta.bi olmas1 halllerine verilen ornekler arasmdadir137.
Diger taraftan, evvelce de belirttigim iizere, Medeni Kanunun Ba§langir; Hilkilmleri ile bu Kanunun hak ve fiil ehliyetleri ve ki§ilik hakkmm korunmasma ili§kin hiikiimlerinin, bor~lar hukuku ili§kilerinde ve bunun da otesinde tum ozel hukuk ili§kilerinde uygulanmasmm bir dogrudan uygulama te§kil ettigi konusunda doktrinde gorii§ birligi vard1r138. Bu baglamda bir kez
daha hahrlatmak gerekir ki, iMK'nm genel nitelikli hiikiimlerinin bor~lar
hukuku ili§kilerine dogrudan uygulanmas1m da iMK m. 7 hiikmii kapsammda degerlendiren isvic;reli yazarlar bulunmakla birlikte, baz1 yazarlar, yerle§im yerine, hak ve fiil ehliyetinden vazge~ilemeyecegine, tiizel ki§ilere, birlikte miilkiyete, intifa hakkma ve haks1z zilyedin sorumluluguna ili§kin
iMK m.23, 27, 52 vd., 646 vd., 745,938 hiikiimlerinin dogrudan uygulanmasmm iMK m. 7 hiikmiindeki ahf geni§ yorumlanmasa ve boylece de bu hiikiimden yararlamlmasa bile miimkiin oldugunu vurgulam1§lardir139.
Yine de doktrinde, Bor~lar Kanununun herhangi bir gene! nitelikli
hiikmiiniin, her zaman ya da en az1ndan kural olarak, ancak somut

medeni hukuk ili§kisinin bunyesine uygun dil§tilgu olrude ve bu bunyeye uygun §ekilde o ili§kiye uygulanabileceginin ve boylece de iMK
m. 7 hiikmiine dayah olarak ger~ekle§tirilecek uygulamamn metodolojik ozelliginin yine her zaman ya da en azmdan kural olarak kiyasen uygulama olacagmm kabul edildigi a~1ktir140. "Bilnyesine uygun
136
137
138

139
140

EDiS, a.g.e., s.249.
OGUZMAN/BARLAS, a.g.e., S.42.
Bkz. RIEMER, a.g.e., S.145/146; HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.33, 34 Art.7 ZGB, S.244;
FRIEDRICH, a.g.e., N.70 Art.7 ZGB, S.607; EGGER, a.g.e., N.5 Art.7 ZGB; GAUCH/SCHLUEP/JAEGGI, a.g.e., N.17, S.5/6. Bkz. aynca OGUZMAN, a.g.e., S.36; OGUZMA."-r/BARLAS, a.g.e., S.41, EDiS, a.g.e., S.253 ve iMRE, a.g.e., S.155 (bu eserlerde Medeni Kanunun si:izkonusu hi.iki.imlerinin de zikredildigi. belirli genel nitelikli hi.iki.imlerinin
bon;lar hukuku ili§kilerinde de uygulanabilirligi. vurgulamrken, bu uygulamamn dogrudan oldugu -belki de gerek gi:iri.ilmedigi.nden- belirtilmemektedir).
FRIEDRICH, a.g.e., N.42Art.7 ZGB, S.593/594.
iBK'nm genel nitelikli bir hi.ikmi.inun bir medeni hukuk ilieykisinin bunyesine uygun diil}tugu ol<;ude ve onun bunyesine uygun l}ekilde uygulanmasi ile kiyasen uygulanmasmm i:izdeey kavramlar olarak kullamlmas1 i~in bkz. BUCHER, a.g.e., S.67 : "Im ubrigen erfolgt die
Anwendung nur 'sinngemaess' (analog, entsprechend). •
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dil§tugil olr;ude ve bu bunyeye uygun bir §ekilde uygulama" ("eine entsprechende Anwendung") ibaresi, 1904 tarihli Hti.kiimet Tasans1'nda bulunmas1na ragmen, daha sonra (Frans1zcaya <;eviri gii<;liigii bulundugu gerek<;esiyle141) kanunlai;;an metne almmam1i;; olmakla birlikte142, isvi<;re'de, iMK m. 7
hiikmiiniin bu ibarenin ii;;aret ettigi uygulama i;;eklini z1mnen i<;erdigi daima kabul edilmii;;tir. Kiyasen uygulama goriii;;ii de, isvi<;re'de, istisnas1z olarak, iMK m. 7 hiikmiiniin z1mnen i<;erdigi kabul edilen bu unsur baglammda
degerlendirilmii;;tir. Uygulamanm kiyasen olmas1 demek ise, doktrine gore,
ornegin ve ozellikle,
- sozlei;;me ozgiirliigii ve hukuki ii;;lemlerin yorumu sozkonusu oldugunda,
aile ve ei;;ya hukukunda smirh sayi prensibinin dikkate almmas1m, vasiyetnamenin yorumunda -iki ei;;it sozlei;;me tarafmm varhgma dayanangiiven prensibinden uzak durulmasm1 ve benzer yaklai;;1mlann ei;;yaya
bagh irtifak hakkmm i<;erigi ve boi;;anma hiikmiiniin bir par<;as1 haline gelen boi;;anmanm sonu<;larma ilii;;kin anlai;;malar bakimmdan da sozkonusu
olmas1m;
- aile hukukundaki mutlak anlamda i;;ahsa s1ki s1kiya bagh haklann temsil
diii;;manhgmm dikkate almmas1m
ya da
- belirli nitelikteki kii;;iler, aile ve ei;;ya hukuku taleplerinde zamanai;;1mmm
sozkonusu olamayacagimn gozden ka<;1nlmamasm1 gerektirir143.
isvi<;re Federal Mahkemesinin iBK hti.kiimlerinin medeni hukuk ve diger
ozel hukuk ilii;;kilerine iMK m. 7 atfi <;er<;evesinde uygulanmasma ilii;;kin kararlanmn <;ogunlugunda da sozkonusu uygulamamn kiyasen oldugu apk<;a
belirtilmii;;tir. Hatta Federal Mahkeme BGE 107 II 396'da144, temel bir ilke
tespitini <;agni;;tiran bir iislupla, iMK m. 7 <;er<;evesinde iBK'nm genel nitelikli hiikiimlerinin diger medeni hukuk ilii;;kilerinde uygulanmas1mn ancak
ilgili medeni hukuk ili§kisinin bunyesine uygun dil§ilyorsa ve / veya uygun
dil§tilgil olr;ude ve §ekilde bir uygulama olabilecegini belirtmii;; ve bu konuda
doktrinde kiyasen uygulamayi vurgulayan yazarlara atifta bulunmu11tur.
141

142
143
144

"Entsprechende" sozciigiiniin Frans1zcaya (ashnda yerine ba§kas1 da bulunamam1§ olan)
"par analogie" olarak 9evrilmesinin, sozciigiin anlam1m tam yans1tmad1gi ve uygulamamn

ozelliginin bu §ekilde ozel olarak vurgulanmasmm da zaten gereksiz oldugu gerek9esiyle,
"entsprechende" sozciigiiniin metinden 9Ikanld1gi konusunda bkz. GIESKER-ZELLER,
a.g.e., S.154. Hemen yukanda bir onceki dn.'da atifyaptlan BUCHER'm yakla§1m1yla kr§.
FRIEDRICH, a.g.e., N.50Art.7 ZGB, S.598.
HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.43-47 N.7 ZGB, S.246/247.
398-400 Erw.4.
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Kararda, iBK'mn haks1z fiillere ili§kin m.43/II145 hiikmiiniin iMK'nm (artik
yiiriirliikte bulunmayan) 15l'inci maddesi <;en;:evesinde irad §eklinde odenmesine karar verilmi§ olan bo§anma (maddi) tazminatma k1yasen uygulanmasmda 146, bor<;ludan giivence istenebilmesi i<;in -iBK m.43/II'de aranmad1gi halde- irad borcunun tehlikede oldugunun somut olarak boi;;anma hakimine kamtlanmas1 gerektigi belirtilmi§tir. Federal Mahkeme'nin iMK m. 7
hiikmiine dayanarak kabul ve apk<;a ifade ettigi kzyasen (ve -a§agida (D)'de
apklayacagim iizere- bunun en s1k rastlanan tiirii olan degif;tirerek) uygulamanm modaliteleri Mahkeme'nin evvelce zikrettigim §U kararlarmda da belirgindir:
- BGE 99 II 382 (385/386, Erw.4) : Esaslz saik hataszyla ilgili iBK m.24 fl
b.4 hukmundeki olr;u "saik hatasmzn diiriistliik kurallarzna gore oliime bajjlz tasarrufta bulunanca sozle§menin temeli olarak kabul
edilmi§ olan bir olguya ili§kin olmasz gerejji anlamznda" miras sozle§melerinde uygulamr; fakat sozkonusu hiikiimde atzf yapzlan diiriistliik kurallannm "alz§-veri§ hayatzndaki" ya da "i§ hayatzndaki" diiriistliik kurallan olmasz keyfiyeti miras sozle§melerinde oliime bajjlz tasarrufta bulunan ki§inin saik hatasz bakzmzndan aranmaz.
- BGE 101 II 203 (207-210, Erw.3): irade sakatlzgzyla ilgili iBK m.31'deki 1
yzllzk hak dil§ilrilcil sure, iMK.'mn evlat edinmeyle ilgili eski hukumleri yilrurlukteyken aktedilmi§ olan evlat edinme sozle§melerinin hata nedeniyle
iptalinde de uygulamr; fakat iBK m .23 vd. hiikiimlerinin bu sozle1melere uygulanmasz, bu sozletjmelerin tek taraflz baglamazlzk kuralzna
tabi olmasz ve hataya diitjenin sozletjmeyi dava dzljz tek taraflz irade beyanzyla ortadan kaldzrabilecegi anlamzna gelmeyecegi gibi, bu sozletjmeler, nitelikleri geregince, irade sakatlzgz sebebiyle de olsa, ancak hahim karanyla iptal edilebilirler.
Keza Federal Mahkeme, iBK'nm genel nitelikli hiikiimlerini fikri ve smai hukuk alamnda uygulad1gi kararlannda da iMK m.7 hiikmiine dayah uygulamanm bir kzyasen uygulama oldugunu belirtmi§tir147. Buna kar§m, alacaklarm muacceliyetiyle ilgili iBK m. 75 hiikmiiniin smirh mal ortak11gindaki artik deger alacaginm muacceliyetine ve temerriid faizine hak kazamlmas1yla ilgili iBK m.104
145 Bu f1kra ile l'inci fikra arasma 4.10.2002 tarihinde (1.4.2003 tarihinden itibaren ge~erli
olmak iizere), ev hayvanlarmm yaralanmas1 veya tildiiriilmesi durumunda maddi tazminatm hesaplanmasma ilii;kin l'inci miikerrer fikra (lbis) eklenmii;tir.
146 Bkz. yukanda II/B/1.
147

BGE102 IB 115 (120, Erw.3); 124 III 370 (371/372, Erw.3).
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hiikmiiniin de bu alacagm faizine uygulanacagma ili§kin kararmda148, Federal
Mahkeme, iMK m. 7 hiikmiine dayanmakla birlikte, benimsedigi uygulamamn
k1yasen oldugunu belirtmemi§tir.
Yargitay'm Kanunu Medeni'nin 5'inci maddesine dayanarak verdigi karar lanna149 gelince : Yti.ksek Mahkeme sozkonusu kararlannda m.5 hiikmiine dayah
hukuk uygulamasmm kiyasen uygulama olup olmad1gi konusunda herhangi bir
aviklama yapmam1§ ise de, bu kararlann biiyiik vogunlugunda gervekle§tirilen
uygulama, hemen a§agida (D)'deki aviklamalann da gosterecegi gibi, ancak kiyasen uygulama olabilir150.

D) Tiirk Medeni Kanunu m.5 Hiikmiiniin i§aret Ettigi
Uygulamamn Ozelligi Hakkmdaki Gorii§iim
Fikrimce, TMK m.5 hiikmii, TMK'nm ve TBK'mn genel nitelikli hiikiimlerinin tum ozel hukuk ili§kilerinde kiyasen uygulanmasi dikkate ahnarak
Kanunda kendisine yer verilmi§ olan bir hiikiimdiir. D0layis1yla, EDiS ve
iMRE'nin, Kanunu Medeni'nin 5'inci maddesi bak1mmdan kulland1klan

'sozkonusu hilkilmde gozetilen esas veya tipik halin kiyasen uygulama oldugu'151 §eklindeki ifadeye, 'hilkilmde gozetilen tek halin dolayli ve k iyasen uygulama oldugu' farkhhgiyla katihyorum. Bu sonucu, iMK m .7 v e Kanunu
Medeni m.5 hiikiimlerinin soziinde yer almamakla birlikte bu hiikiimlerin
z1mnen iverdigi oybirligiyle kabul edilen ve TMK m.5 hiikmiinde ise artik
avikva yer alan "... uygun dil§tilgil ol,;ilde ... " ifadesi de desteklemektedir.
TMK m.5 hiikmiindeki "... uygun dil§tilgil ol,;ilde" ifadesinin, dogrudan uy148 BGE 116 II 225.
149 Y. 2. HD, 11.2.1985 T., 799 E., 1168 K. (T. UYAR, Turk Medeni Kanunu, Gerekr,;eli/Ir,;tihath,
C.2, S.1483); Y. 2. HD, 29.11.1976 T., 8266 E. , 8578 K. (YKD 1978/6, S.890); Y. 2. HD,
22.3.1976, 2364 E., 2501 K. (YKD 1976/8, S.1124); YHGK 2.10.1974 T., 1971/2-810 E., 1043
K. (YKD 1977/9, S.1193 vd.); YiBK, 1.4.1974 T., E.1, K.1 (Yargitay ir,;tihad1 Birle1?tirme Kararlan, Hukuk Boli.imi.i, C.V, 1957-1980, Ankara 1981, S.631-636; RG 14900); Y. 2.HD,
21.6.1984 T., 5635 E., 5826 K. (YKD 1985/3, S.336 vd.); Y. 2.HD, 6.4.1974 T., 2122 E., 2083 K.
(YKD 1977/12, S.1680); Y. 2.HD, 12.9.1978 T., 5695 E., 5977 K. (UYAR, a.g.e., S.1484); Y. 2.
HD, 29.9.1977 T., 5720 E., 6550 K. (YKD 1979/12, S.1700 vd. ); Y. 2.HD, 6.4.1974 T., 2122 E.,
2083 K. (YKD 1977/12, S.1680 vd.) (bkz. yukanda II/B/2).
150 Amlan kararlardan, ''ITK'mn m.1 geregince Kanunu Medeni'nin aynlmaz bir cilzil, TBK'mn
da m.544 geregince Kanunu Medeni'nin miltemmimi olmasi nedeniyle ve Kanunu Medeni'nin
5'inci maddesi delaletiyle, TBK m.158-161 hilkilmlerinin -TTK m.24 geregince TBK m .161 f.
son hilkmil haril;- borr;lusu tacir olan akitlerde kabul edilen cezai !jarta da uygulanacagma'

hi.ikmedilen 1974 tarihli 2. HD karannda (YKD 1977/1, S.11 vd.; bkz. yukanda II/B/2), fikrimce, TMK m.5 hi.ikmi.ini.in zikredilmesine gerek giistenneyen ve TBK m.19/20 hi.iki.imlerinin, borr,;lusu tacir olan bir borr; ili!jkisine dogrudan tatbik edilmesi sonucunu doguran bir uygulama sozkonusudur. Yargitay ise, karannda, TBK m.158-161 hi.iki.imlerinin borr,;lusu tacir
olan akitlerde de Kanunu Medeni m.5 geregince uygulanmasmdan siizetmi1?tir.
151 Bkz. iMRE, a.g.e., S.153/154; EDiS, a.g.e., S.250.
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gulama hallerini de kapsad1gmm kabulii halinde, hiikmiin bu yoniiyle, gereksiz oldugu ger~ekten de soylenebilir. Qiinkii, dogrudan uygulama ("unmittelbare Anwendung"), somut olay veya ili§kinin unsurlanrun sozilyle ve
ozilyle degindigi biltiln konularda uygulanacak olan soyut kanun hiikmiiniin
TMK m.1/I hiikmiine gore belirlenen uygulanma §artlanyla tipatip uyu§mas1 (yani kilr;ilk onermedeki -"sugra"daki- unsurl_arzn, biiyilk onermedeki
-"kilbra"daki- uygulanma ljartlariyla ortilljmesi) durumunda o somut olay
veya ili§kiye sozkonusu kanun hiikmiinde ongoriilen hukuki sonucun152 aynen uygulanmas1 demektir. Dolayis1yla, bir soyut hukuk kuralma, zaten uygulanmak i~in yaratild1gi olay veya ili§ki kategorisi i~inde kalan olay veya
ili§kilere (aynen) tatbik edilmesi i~in ba§ka bir hiikiimden atif yapilmas1mn
da -a§agida a~1klayacagim, kanunkoyucunun belirli olay ve ili§kiler i~in ozel
baz1 haklar diizenledigi durumlarda ba§ka hiikiimlerdeki haklann da sakl1
oldugunu vurgulad1gi haller di§mda- bir anlami yoktur. Buna kar§m, eger
bir hiikiim, aslmda dogrudan kapsamadigi belli bir olay ve ili§ki tiiriine bu
olay ve ili§ki tiiriinii diizenleyen ba§ka bir hiikiim kendisine atif yaptigi i~in
uygulamyorsa, bu uygulamaya da dogrudan uygulama degil, ancak "dolaylz
uygulama" ("mittelbare Anwendung") veya "naklen uygulama" ("ilbertragene
Anwendung'') denebilir.
$u halde, belirli olay ve ili§kilere, §artlan ger~ekle§tigi i~in zaten dogrudan
uygulanmasz gereken hilkilmlere, ozellikle de TMK m.5 hiikmii gibi -gerek
uygulanacak hiikiimler ve gerekse bu hiikiimlerin uygulanacagi alan bakimmdan ~ok geni§ kapsamh olan- genel bir atif hiikmiiyle yollama yap1lmasmm anlamh ve i§levsel oldugu soylenemez. Buna kar§m, TMK ve
TBK'mn genel nitelikli hiikiimlerinin biitiin ozel hukuk ili§kilerinde uygulanmas1m saglamak iizere TMK m.5 hiikmii gibi ~ok geni§ kapsamh bir genel atif hiikmiiniin yaptigi yollamamn, bu hiikme dayamlarak yapilan uygulama her zaman dolaylz uygulama olmakla birlikte, "uygun dill}tilgil olr;ilde"
kriterine bagh olarak, aynen uygulama hallerini de goz oniinde tuttugu rahathkla soylenebilir. Bunun anlam1 ise, dogrudan uygulama ile aynen uygulama kavramlanmn birbiriyle ozde§ olmadigidrr.
Ger~ekten, herhangi bir kanun hiikmiiniin ongordiigii hukuki sonucun belli
bir olay veya ili§ki tiiriine aynen uygulanmas1, sadece dogrudan uygulama
durumunda sozkonusu olmaz. Dogrudan uygulama aym zamanda bir aynen
uygulamadir. Ancak, her aynen uygulama bir dogrudan uygulama olmak zorunda degildir. Aynen uygulama, dogrudan uygulamamn yamsira, bir kanun hiikmiiniin ba§ka bir kanun hiikmiine bu ikinci hiikmiin birincisinin
diizenledigi konuya aynen uygulanmas1 i~in yaptigi atif iizerine sozkonusu
olabilecegi gibi, ornegin, bir hiikmiin (veya belirli hiikiimlerin) kiyasen uy152

TMK m.2/II hiikmiiniin izin vermedigi haller miistesna olmak iizere.
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gulanmas1 i'rin o hiikme bir ba§ka kural tarafmdan yaptlan atif ti.zerine de
(nadiren) sozkonusu olabilir. ~agida a'riklayacagim TMK m.122/11 ile TBK
m.117/II hti.kti.mleri birincisine; TBK m.98 atfiyla TBK m.42 hiikmti.nti.n borca aykinhk nedeniyle a'rilan tazminat davalannda kiyasen uygulanmas1 ise
ikincisine misal olm~turabilir. Ba§ka bir ifadeyle, kiyasen uygulanan bir hukmun (-fjartlarinin ve I veya- ongordilgil hukuki sonucun) nakledildigi benzer
ilifjkinin bilnyesine uygun bir f}ekilde degifjtirilerek uygulanmasil53 mti.mkti.n
(ve asil rastlanan durum) oldugu gibi; kiyasen uygulanmak ilzere benzer bir
olay veya ilifjkiye nakledilen bir hukmiln o olay veya ili!jkiye aynen uygulanmasi 154 da imkan dahilindedir. Diger taraftan, TMK m.527/11 hti.kmti. geregince mirasbirakanm miras sozle§mesindeki yti.kti.mlillti.gti. ile bagda§mayan
kazand1rmalanna kar§I ileri sti.rillen (ve aslmda niteligi itibanyla bir tti.r
"tenkis") "itiraz"da saglararasi (kar!jiliksiz) kazandirmadan yararlananin
iade borcu bakimmdan tenkis davasma ili§kin TMK m.566/1 hiikmti.nti.n uygulanmas1 da155, kiyasen ve fakat aynen uygulamaya ornek gosterilebilir.
Ancak her k1yasen uygulamada, aslmda, bir kanun hiikmti.nti.n, nakledildigi alanm (olay veya ili§kinin) bunyesine uygun dii§tiigu ifin. bu bunyeye uygun dii§tiigu olfiide ve bu bunyeye uygun bir §ekilde uygulanmas1 ("entsprechende Anwendung") sozkonusudur.
Yukandaki a'r1klamalar gostermektedir ki, kiyas ile bilnyeye uygun (dil!jtilgu
olr;ude ve) §ekilde uygulama kavramlan arasmda 'rok yakm bir ili§ki vardir.
Diger taraftan, dogrudan uygulama kavram1mn alternatifini dolayli uygulama (veya naklen uygulama) olu§turmaktadir. Atif nedeniyle gerr;eklefjtirilen (ve atif olmasaydi gerr;ekle§tirilmek zorunda olmayan ve/veya gerr;ekle!jtirilemeyecek olan) tum uygulama halleri dolayh uygulama oldugu gibi (ki
buna gonderme nedeniyle kiyasen uygulama da dahildir); bir kanun hiikmti.nti.n yorumlanmasmda ba§ka bir hti.kti.mden benzetme yoluyla yararlan1lmas1 di§mda kalan155a (diger) tum kiyasen uygulama halleri de naklen (yani dolayli) uygulama olu§turmaktadir.
Evvelce zikrettigim Federal Mahkeme ve Yargitay kararlanndan ornek vermek gerekirse:
isvi'rre Federal Mahkemesi'nin a'r1k'ra iMK m. 7 hiikmti.ne dayanan kararlanndan, esasli saik hatasiyla ilgili iBK m.24 fl b.4 hilkmilnun miras sozle!jmelerinde uygulanabilecegini, fakat sozkonusu hukumde atif yapilan
durustluk kurallannm "alitj-veritJ hayatmdaki" ya da "ii} hayatmda153

Bu hal ise Almancada "analoge Anwendung mit Modifikationen" §eklinde ifade edilebilir.

l54

Bu da Almancada"analoge Anwendung im gleichen Umfange" §eklinde ifade edilebilir.

155

M.DURALtT.OZ. Turk Ozel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, istanbul 2003, S.127 vd.

1558 Qiinkii burada, kendisinden yararlarulan hukmiin uygulanmasi stizkonusu degildir.
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ki" diirustliik kurallan olmasi keyfiyetinin miras sozle§melerinde
oliime bagli tasarrufta bulunan ki§inin saik hatasi bakimmdan
aranmayacagmi belirten BGE 99 II 382 ve irade sakatligiyla ilgili iBK
m.3l'deki 1 yillik hak dii§iiriicii siirenin, iMK'nin evlat edinmeyle ilgili eski
hiikumleri yiirilrliikteyken aktedilmi§ olan evlat edinme sozle§melerinin hata nedeniyle iptalinde de uygulanacagmi, fakat iBK m.23 vd. hukumlerinin bu sozle§melere uygulanmasmm, hataya du§enin sozle§meyi dava di§i tek tarafli irade beyaniyla ortadan kaldirabilecegi anlamma
gelmeyecegini belirten BGE 101 II 203, ilgili hiikiimlerin k1yasen ve degi§tirilerek uygulanchgi kararlardir. Keza, Federal Mahkeme'nin, iBK'nm
haksiz fiillere ili§kin m.43 I JI156 hilkmiiniin iMK'nm (artik yiiriirliikte olmayan) 151'inci maddesi r;err;evesinde bo§anma nedeniyle irad §eklinde karar
verilmi§ maddi tazminat alacagmm gilvence altma almmasmda da kiyasen
uygulanabilecegini, fakat bor,;ludan guvencenin istenebilmesi i,;in
-iBK m.43/ll'de aranmadigi halde- irad borcunun tehlikede oldugunun somut olarak bo§anma hakimine kanitlanmasi gerektigini belirttigi BGE 107 II 396 da bu ciimledendir. Federal Mahkeme, patent bm;vurusunun geri r;ekilmesi beyanmm hata nedeniyle iptaline iBK m.23 vd. hiikumlerinin uygulanacagmi kabul ettigi kararrnda da (BGE 102 IB 115), iBK
m .23 vd. hiikiimlerini ay nen degil, belirli degi§ikliklerle uygulam1§ ve patent
ba§vurusunun geri ahnmas1 beyamnm iptal edilebilmesi ii;in beyan sahibinin hatada kusursuz olmasm1 arad1gi gibi, hak dii§iiriicii siireyi de k1saltm1§br. Buna kar§m, Federal Mahkeme'nin, isvir;re Telif Haklari Kanunu'nun (URG) m.13 I I hukmunde diizenlenen ucretin iBK m.128 hukmundeki 5 yillik zamana§imma tabi oldugunu belirttigi ve bunu yaparken de ai;:1ki;a -kiyasa yol ai;an bir atif olarak zikrettigi- iMK m.7 hiikmiine dayand1gi
BGE 124 III 370'de, kiyasen, ama herhangi bir degi§iklik yap1lmaks1zm, yani aynen uygulama sozkonusudur. Keza, alacaklarm muacceliyetiyle ilgili
iBK m. 75 hukmilniin sinirli mal ortakligmdaki artik deger ("Vorschlag"157J
alacagmm muacceliyetine (ve temerriid faizine hak kazanilmasiyla ilgili iBK
m.104 hiikmiiniin ise bu alacagm faizine) uygulanacagma ili§kin BGE 116 II
225'deki uygulamamn da, objektif olarak oyle olmasa da, Federal Mahkeme
tarafmdan bir kiyasen ama aynen uygulama olarak tasarland1gi soylenebilir158. Diger taraftan, Yargitay'm, terk nedeniyle bo§anma davasmdaki ihtar
156

Bu f1kra ile l'inci fikra arasma 4.10.2002 tarihinde (1.4.2003 tarihinden itibaren ger;erli olmak iizere), ev hayvanlannm yaralanmas1 veya oldiiriilmesi durumunda maddi tazminatm hesaplanmasma ilii;;kin l'inci miikerrer f1kra (lbis) eklenmi:;;tir.

157

Bkz. Kanunu Medeni m.235 (".. . ortaklik mallarmda husule gelmi:; bir ziyade ... ").

158 Geri;i, Federal Mahkeme ai;1ki;a iMK m.7 hiikmiine dayand1gi bu kararmda, geri;ekle§tirdigi uygulamamn kiyasen oldugunu belirtmemi§tir. Ancak, BGE 81 II
431'de bir <;ok bor<;lar hukuku normunun eger niteligi geregi somut olaya uygulanmasi hakli ue isabetli olacaksa iMK m. 7 hukmunden tamamen bagimsiz bir :;ekilde zaten o olaya uy-
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stiresinin hesab1 bak1mmdan TBK m . 76 ve m. 77 htiktimlerinin Kanunu Medeni m.5 delaletiyle uygulanacagma htikmettigi kararlarmda159 da -her ne
kadar kararda bu uygulamanm kiyasen olup olmad1gi hakkinda herhangi
bir ai;:1klama yap1lm1§ degilse de- kiyasen160 fakat aynen161 bir uygulama
sozkonusudur. Yine Yargitay'm, TBK m.11 I II hiikmiiniin (TMK'da artik soz-

gulanabilecegini belirten Federal Mahkeme'nin, BGE 107 II 396'da, iMK m.7 c;erc;evesinde iBK'nm genel nitelikli hiikiimlerinin diger medeni hukuk ili§kilerinde
uygulanmasmm ancak ilgili medeni hukuk ili§kisinin bunyesine uygun du§uyorsa ve/veya uygun dil§filgu olr;ude ve §ekilde bir uygulama olabilecegini belirterek,
bu konuda doktrinde kiyasen uygulamayi vurgulayan yazarlara atifta bulundugu ve BGE 116 II 225'de de ac;1kc;a iMK m.7 hiikmiine dayand1gi dikkate ahnd1ginda, Yiiksek Mahkeme'nin BGE 116 II 225'deki uygulamasmm, bu Mahkeme tarafmdan k1yasen ve fakat aynen uygulama olarak tasarlanm1§ uygulama hallerine
ornek te§kil ettigi soylenebilir. Buna karsm, fikrimce, BGE 116 II 225'nin konusu,
iMK m.7 hiikmiine dayanmaya ihtiyac gostermeyen bir dogrudan (ve-dogal olarak- aynen) uygulamaya tabi olmahyd1.
159

Y. 2. HD, 11.2.1985 T., 799 E ., 1168 K. (T. UYAR, Turk Medeni Kanunu, Gerek,;:eli/i,;:tihath, C.2, S.1483); Y. 2. HD, 29.11.1976 T., 8266 E., 8578 K. (YKD 1978/6, S.890); Y. 2. HD,
22.3.1976, 2364 E., 2501 K. (YKD 1976/8, S.1124). Bkz. aynca yukanda II/B/2.

160

Uygulama luyasendir, ,;:tinku TBK m. 76 ve 77 hukumleri, vadesi sozle§menin kurulmasindan itibaren belli bir silrenin sonunda ifa edilecek i;;ekilde belirlenmii;; bor1;larda surenin
son gtinunun hesab1 i,;:in getirilmil;l hukumlerdir ve terk nedeniyle boi;;anma davasmda kendisine ihtar ,;:ekilen el;lin ortak konuta (Kanunu Medeni m.132 htikmtintin deyimiyle "eve")
donmesi bor,;:lar hukuku anlammda bir borr; (veya "sair bir tasarruf') tei;;kil etmedig:i gibi,
bu ei;;e hakim tarafmdan verilen sure de bir borr;lar hukuku sozle§mesinde belirlenmi§ ve
bu sozle§menin kurulmasindan ya da sozle§menin kurulmasindan ba§ka bir zamandan itibaren ba§layacak bir sure deg:ildir. Dolay1s1yla amlan hukumler, dogrudan kapsamad1klan, benzer bir ilil;lkiye uygulanmaktadirlar ki, buna da kiyas denir.

161

Uygulama aynendir; ,;:iinkii, Yiiksek Mahkeme amlan hiikiimlerde ongoriilen sonuc;lar1, terk nedeniyle bo§anma davasmdaki ihtar siiresine, degi§tirmeksizin
tatbik etmi§tir. Yuksek Mahkeme'nin burada yaptigi tek il;l, borr;lu yerine terkeden e§i,
borr; yerine terkeden e§in eve donme zorunlulugunu, vade yerine eve donmek ir;in taninan
ihtar silresini koymui;; olmas1d1r. Ancak bu, kiyasen uygulanacak hilkmiln uygulanma §artlanmn degi§tirilmesi demek deg:ildir; bu, her k1yasen uygulamada sozkonusu olan "benzetme"nin veya "ornekseme"nin dogal bir geregidir. Uygulama l;lartlannda gerekli degi§iklikler
yaparak kiyasen uygulama ise bai?ka bir i?eydir. Ornegin, yukar1da belirtilen BGE 99 II
382'de oldugu gibi, esasli saik hatasiyla ilgili jBK m.24 f 1 b.4 hilkmil miras sozle§melerinde uygulamrken, sozkonusu hilkilmde atif yapilan durilstlilk kurallarinin "ali§·Veri§ hayatindaki" ya da "i§ hayatindaki" dilrilstlilk kurallan olmasi keyfiyetinin miras sozle§melerinde olilme bagli tasarrufta bulunan ki§inin saik hatasi bakimindan aranmamasmda, belli
bir hukmun, uygulama i;;artlannda ger,;:ek anlamda bir degi§iklik yapilarak kiyasen uygulanmas1 sozkonusudur. Keza, Federal Mahkeme'nin, jBK.'nin haksiz fiillere ili§kin m.43 / II
hukmilniln jMK.'nin (artik yilrilrlilkte olmayan) 151'inci maddesi r;err;evesinde bo§anma nedeniyle irad §eklinde karar verilmi§ maddi tazminat alacaginin gilvence altina alinmasinda da kiyasen uygulanabilecegini ve fakat borr;ludan gilvencenin istenebilmesi ir;in -jBK
m.43 I II'de aranmadigi halde- irad borcunun tehlikede oldugunun somut olarak bo§anma
hakimine kamtlanmasi gerektigini belirttigi BGE 107 II 396'da da, BK m.43/II htikmu, uygulama §artlarinda degi§iklik yapilarak kiyasen uygulanm1i;;tir.
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konusu olmayan) evlat edinme sozle§melerinin ve mirastan feragat sozle§mesinin §ekline de uygulanacagmal62 ili§kin kararlannda gerc;:ekle§tirdigi uygulama yontemi de kiyasen fakat (tatbik edilen TBK hti.kmti.nti.n ozelliginden
de kaynaklanan) aynen bir uygulamad1rl63.
162 YHGK 2.10.1974 T., 1971/2-810 E., 1043 K. (YKD 1977/9, S.1193 vd.); Y. 2.HD, 19.6.1975 t.,
5566 E., 5585 K (YKD 1975/9, 8.51 vd). Bkz. aynca yukanda II/B/2.
163 Yargitay'1n Kanunu Medeni zaman1nda vermi§ oldugu ve TBK'mn zamana§1m1na
ili§kin m.132, 133, 136 ve 140 biikiimlerinin tenkis davas1 a9ma siiresine de uygulanacagm1 -a91k9a Kanunu Medeni m.5 hiikmiine dayanarak- belirttigi kararlannda da bir aynen uygulama vardir (bkz. Y. 2.HD, 6.4.1974 T., 2122 E., 2083 K. -YKD
1977/12, S.1680 vd.-; Y. 2.HD 5.3.1971 T., 466 E., 1420 K. -RKD 1971/6-7, S.175 vd.; Y. 2.
HD, 29.9.1977 T., 5720 E., 6550 K. -YKD 1979/12, S.1700 vd.-; bkz. aynca yukanda II/B/2).
Ancak, Kanunu Medeni yiiriirliikteyken -bu Kanunun m.513 biikmiindeki "mururuzaman" ifadesini dikkate alarak- tenkis davas1 siirelerini (kararlannm biiyiik
9ogunlugunda) "zamanUfimi" olarak algilayan ve daha da onemlisi tenkis davasmm zrmnen eda talebini de i9erdigini kabul ederek ona bir alacak davas1 kimligi de kazandiran Yargitay'm bu dipnotta amlan kararlanndaki aynen uygulamanm, Yargitay'in Kanunu Medeni'deki tenkis davasinin ve bu davanin surelerinin
hukuki niteligine ilitjkin sozkonusu yaklQfimi ,;er,;evesinde, aym zamanda bir
dogrudan uygulama oldugu da dii§iiniilebilir ki, bu durumda, Kanunu Medeni
m.5 biikmiiniin sadece k1yasen uygulama dikkate ahnd1gmda anlam ta§1d1gm1
kabul eden -benim de katddigim- gorii§ 9er9evesinde, Yargitay'm bu hiikme gereksiz yere dayanmI§ oldugunu soylemek gerekirdi. Katdd1gim gorii§e gore ise
(bkz. om. N. Y. KOCAYUSUFPM;;AOGLU, Miras Hukulm, 2. ve 3. Basilara Ek Kitap, istanbul 1992, 8 .31), tenkis davas1 Kanunu Medeni doneminde de aynen TMK m.560
vd. hiikiimlerindeki tenkis davas1 gibi yenilik doguran bir dava ozelligini haizdi
ve Kanunu Medeni m.513'deki 1 ve 5 yilhk siireler de (aynen TMK m.571 biikmiindeki -hak dii.tjii.rucu sure olduklan maddenin kenar batjliginda artik a,;ik,;a soylenen- 1 ve 10 ydhk siirelerde oldugu gibi) hirer hak dii§iiriicii siireydi. Ancak,
Yargitay'1n amlan yakla§1m1 9er9evesinde dabi, TBK'n1n zamana§rm1na ili§kin
m.132, 133, 136 ve 140 biikiimlerinin tenkis davas1 a9ma siiresine de uygulanacagim belirten mezkur kararlanndaki tiirden bir uygulamamn, tenkis davasina konu kazandirmanin kazandirma lehdanna fiilen yapilmadigi haller bakimindan,
herbal ve karda, yani Kanunu Medeni'deki tenkis davas1 siirelerinin zamana§I·
m1 oldugunun kabulii halinde dahi, bir kiyasen (fakat aynen) uygulama §eklinde
degerlendirilmesi gerekirdi. Ote yandan, "Bir kimsenin; mirasr;isini miras hakkmdan
yoksun etmek amaciyla, gerr;ekte bajjt§lamak istedigi tapu sicilinde kayitli ta§mmaz malt
hakkmda tapu sicil memuru onunde iradesini satt§ dogrultusunda ai;iklamt§ oldujjunun
geri;ekle§mi§ bulunmasi halinde, sakli pay sahibi olsun ya da olmasm miras hakki i;ignenen
tum mirasi;ilarmm, gorunurdeki satt§ sozle§mesinin Bori;lar Kanununun 18. maddesine dayanarak muvazaali oldugunu ve gizli bajjt§ sozle§mesinin de §ekil ko§ulundan yoksun bulundugunu ileri surerek dava ai;abileceklerine ve bu dava hakkmm ger;erli sozle§meler ir;in sozkonusu olan Medeni Kanunun 507. ve 603 maddelerinin sajjladigi haklara etkili olamayacajjina .... karar verildi" diyen 1.4.1974 T., E.1, K.1 say1h YiBK'nda (Yargitay i~tihad1 Birle~tirme Kararlan, Hukuk Biihimii, C.V, 1957-1980, Ankara 1981, S.631-636; RG 14900;
bkz. aynca yukanda II/B/2), ger9ekte bagi§ iken resmi senette sah§ sozle§mesi olarak
aktedilen ve bagi§lanan lehine yapilan tescilin hukuki sebebini olu§turan (Yarg1tay'm ifadesiyle "miras,;iyi miras hakkindan mahrum etmek amaciyla yapilan")
muvazaah satim sozle§melerine TBK m.18'in uygulanmas1, fikrimce, Kanunu Medeni'nin 5'inci maddesine dayamlmas1m gereksiz kilan bir dogrudan uygulamad1r. Ger9ekten, Yarg1tay, bu 9al1§mada girilmeyecek olan malil.m tart1§malara yol
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Ote yandan, yukarula da belirttigim gibi, uygulanma §artlari itibariyla
belli bir olay veya ili§ki tii.rilnil (kategorisini) kapsamayan bir kurala, bu
kuralm ongordilgu hukuki sonucun o olay veya ili§ki tu.rune de aynen uygulanmasmi saglamak iizere, o olay veya ili§ki tilrilnil duzenleyen hilkilmden Q.flkt;a atifta bulunulmasma da rastlamr ve bu pekala i§levsel olabilir.
Ornegin, TMK m.122 / II hilkmilne gore, ni§anliligm evlenme di§mdaki bir
sebeple sona ermesi halinde, "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa,
sebepsiz zenginle§me hukumleri uygulamr." Bu uygulama hali, doktrinde
"dojjrudan uygulama" hali olarak ziredilmekte ise de164, burada aslinda
kendisine atif yapilan hukilmlerin (yani sebepsiz zenginle§mede iade yilkilmilniln kapsamma ili§kin TBK hukumlerinin), Q.flk atif geregince dolayli
ve fakat aynen uygulanmasinm sozkonusu oldugunu soylemek de milmkilndilr. Aym degerlendirme, fikrimce, TBK m.117 / II'de yer alan "Kar§ilikli taahhutleri havi akitlerde bu suretle beri olan bort;lu, haksiz iktisaplara mil- ·
teallik hiikilmlere tevfikan alml§ oldugu §eyleri iadeye mecbur ve kendisine
heniiz tediye edilmemi§ bulunan §eyi istemek hakkindan mahrum olur."
hilkmil bakimmdan da get;erlidir. Gert;ekten, bu hilkumlerden ilki hakkm&Qan sozkonusu iQtihadi Birle§tirme Karan'nda "Bor,;lar Kanunun 18. maddesine dayanan muuazaa ile Medeni Kanunun 507 I 4. maddesine dayanan tenkis dauasmm ayri ayri
hukuk miiesseseleri oldugu yoniinden gorii§ler arasmda bir uyuljmazlik bulunmamaktadir.
Medeni Kanunun 5'inci maddesi hiikmiince sozle1jmelerin dogumuna, hiikiimlerine ue sukutu nedenlerine ililjkin olup bor,;lar kismmda yer alan genel kurallarin Medeni Hukukun diger kisimlarinda da uygulanmasi ongoriilmii§tiir. 0 halde Bor,;lar Kanununun genel hii·
kiimleri arasinda yer alan 18. maddenin miras hukukunda da uygulanmasi dogaldir. I ..... .
0 halde Bor,;lar Kanununun 18. maddesinin miras ile ilgili sozleljmelerde de uygulanmasi
gerekir." diyerek, mi~1yi miras bakkmdan mabrum etmek amac1yla ve ashnda
bagi§ iken satI§ §eklinde yapdan muvazaah satim sozle§melerinin TBK m.18 biikmiine tabi olmasrm saglamak iQin, Kanunu Medeni'nin 5'inci maddesine dayanmak ihtiyac1m hissetmi§tir. Yargitay'm bu yolu seQerken sahip oldugu dii§iince, bu
tiir muvazaah ta§inmaz satmu sozle§melerinin "miras ile ilgili sozle1me" sifatiyla,
miras bukuku sabasma ait olduklan kabuliidiir. Oysa, TBK m.18 hukmuniln bir
muris taranndan mirascunni miras hakkindan mahrum etmek amaciyla aktedilen muvazaali sahm sozlesmesinin gecersizlil!ine (butlanina) yol acmasi keyfiyetinin -YiBK'nm yakla§imma gore miras biikiimlerinde bunu engelleyen bir biikiim
de bulunmadigmdan ve terekeye dabil bir ta§mmaz iizerindeki miilkiyet bakkma
etkili olmas1 nedeniyle sonuQta miras memaatiyle ilgili olsa bile-, amlan kararm
mantiksal iQ tutarW1g1 bakimmdan, salt bo~lar bukuku meselesi olarak degerlendirilmesini gerektirirdi. Bu iddiayla aQtlacak dava -ancak ayni haklan zedelenenler tarafmdan kullantlabilecek olan- Kanunu Medeni m.933 (TMK m.1025) anlammda bir tapu sicilinin diizeltilmesi davas1 olmakla birlikte, Yargitay'm muris
muvazaasma dayah 'tapu iptal' davalarmda mirasQtlarm bu davayi kiilli balef-s1fat1yla degil, miras bakki zedelenmi§ ilfilncil kifi sifatiyla aQabilecegini belirtmi§
olmas1 (ve bunun da, kararda belirtilmemi§, batta belirtilmeyecegi aQikQa "belirtilmif" olmakla birlikte, davacmm muvazaay1 her tiirlii delille ispatlayabilmesi
sonucunu dogunnas1) ise, zaten, Yargitay'm miras hukuku ("mirasfilik hakki")
miilibazas1yla HUMK m.290 hukmuniln a,ilmasi neticesini doguran bir iQtihadi ·
olup, bunun, 'nitelikli muris muvazaasinin TBK m.18 hukmu uyannca sozle1menin
butlamna yol Of'P Ofmayacagi' meselesiyle hiQbir ilgisi yoktur.
164 Kanunu Medeni m.86/11 baknrundan bu gorii§te EDiS, a .g.e., S.249/250.
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da tartiljmaya yer olmamak iizere, ikincisi bakimmdan ise aksine goriilj
bulunmakla l65 birlikte, TMK m.122 I II ve TBK m.117 I II hiikiimlerinin
diizenledigi durumlar, TBK'da diizenlenen sebepsiz zenginle!jme halleri
arasmda en r;ok benzedikleri "sonradan ortadan kalkan hukuki sebebe dayanan zenginle!jme" haline bile girmedikleri (dolayisiyla da TBK m.61 vd.
hiikiimlerinin dogrudan uygulama alani ir;inde yer almadiklan) ir;in, kanunkoyucu bu iki hiikiimde diizenlenen durumlara TBK'nm sebepsiz zenginleijmeye iliijkin iade kurallannm aynen uygulanabilmesini teminen, bu
kurallara ar;ikr;a atifda bulunmu!j, yani bu durumlan sozkonusu kurallara
tabi iade borcunun -aslinda sebepsiz zenginleijme teijkil etmeyen- ozel kaynaklan haline getirmiljtirl66.
[Yukandaki paragraftakine benzer bir degerlendirmenin, 556 sayili Markalarm Korunmasi Hakkmda KHK'nin m. 70 hiikmiindeki "Marka hakkma
tecaviizden dogan ozel hukuka iliijkin taleplerde, zamanaljimi siiresi ir;in,
Borr;lar Kanununun zamanaljimma iliijkin hiikiimleri uygulamr." diizenlemesi bakimmdan da ve fakat ayni KHK'nin m. 62 hiikmiindeki miilkiyet
hakki tamnmasi talebi r;err;evesinde yapilmasi sozkonusu olabilir. <;unkii
bu talep, sozkonusu atif geregince kendilerine uygulanacak olan TBK
m. 60 I I hiikmiindeki "zarar ve ziyan yahut mane vi zarar namiyle nakdi bir
meblag tediyesi" ciimlesinden olmadiklan halde, kanunkoyucu tarafmdan
sozkonusu hiikiimdeki zamanaljimma tabi tutulmu!jtur. Ancak, buradaki
atif geregince gerr;ekle§tirilecek uygulamada, hakim, ufak da olsa bir degiijiklik yapacak, ve TBK m. 60 I 1 hiikmiindeki "zarara ve failine ittila tarihinden itibaren bir sene" formiiliinii, "tecaviize ve failine ittila tarihinden
itibaren bir sene" ijeklinde dikkate alacaktir. Buna karljm amlan KHK'nin
m. 70 hiikmiindeki sozkonusu atif, aym KHK'nin m. 62 hiikmiindeki maddi
ve manevi tazminat talepleri bakimmdan, hemen aljagidaki paragrafta
ar;ikladigim kapsamda degerlendirilmelidir.]
TMK'da belirli hukuki iliijkileri diizenleyen (yani TMK m.5 gibi genel atif
kurali teijkil etmeyen) oyle hiikiimler vardir ki, bu hiikiimlerde kanunkoyucu, TBK'da tanmmilj olan belirli haklann kullamlmasi olanagimn sakli oldugunu belirtmek ihtiyacmi hissetmiljtir. Bu hiikiimler, hemen yukanda
ar;iklanan TMK m.122 I II ve TBK m.117 I II hiikiimlerinden tamamen farkli bir iijleve sahiptir. Gerr;ekten, bu r;el}it bir hiikiimde, kanunkoyucu belirli
bir olay veya ili!jki kategorisi ir;in bazi ozel haklar diizenler ve aynca
TBK'mn bu hiikiimde diizenlenen iliijkiyi de kapsayan genel nitelikli kurallanndan kaynaklanan diger haklarm da ortadan kalkmadigmi (yani sakli olan bu haklara iliijkin TBK hiikiimlerinin dogrudan uygulanma olanaginin devam ettigini) vurgulayarak muhtemel tereddiitleri pe!jinen izale etmek ister. Bu tiir durumlarda, aslmda, TMK'mn ilgili (spesifik) ili!jkiyi
(ozel hukuk alamni) diizenleyen hiikmiinde boyle bir vurgulama olmasa bi165 Bkz. om. M. DURAL, Bon;lunun Sorumlu Olmad1gi. Sonraki imkans1zhk, istanbul 1976,
S.164.
166 Bkz. OGUZMAN/OZ, a.g.e., S.735/736.
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le, sakli olduklan belirtilen TBK kurallan, nitelikleri geregi, zaten o TMK
hiikmiinde diizenlenen ili§kiye dogrudan uygulanma yetenegine sahiptirler; ancak, kanunkoyucu, yine de bu hususu ozellikle vurgulamak geregini
hisseder ve bunun c;ok da gereksiz olmadigi soylenebilir. Ornegin, ki§ilik
hakkmm korunmasma ili§kin TMK m .25 I III hiikmiine gore (iMK
m.28a I III) "Davacinin, maddi ve manevi tazminat istemleri ile hukuka aykin saldm dolayisiyla elde edilmi§ olan kazancm vekaletsiz i§ gorme hiikiimlerine gore kendisine verilmesine ili§kin istemde bulunma hakki saklidir." TMK m.25, onceki fikralannda, ki§ilik hakkma yapilan hukuka aykin saldmlarm verdigi ba§ka dava haklanni da saydigmdan, bu dava haklarmm, ki§ilik hakkma saldmda bulunulan ki§inin -§artlan gerc;ekle§mi§se- TBK'nin maddi ve manevi tazminat ve vekaletsiz i§ gorme hiikiimlerine
gore dogacak talep haklarmi -yani bu haklan diizenleyen TBK hiikiimlerinin ki§ilik hakkma yapilan hukuka aykm saldmlarda dogrudan uygulanma olanagini- ortadan kaldirmadigmi da vurgulamakta yarar gormektedir. Bu, sadece, -ozellikle de maddi tazminat ve gerc;ek olmayan vekaletsiz
i§ gorme bakimmdan ortaya c;ikabilecek- tereddiitleri yok etmek ic;in yapilan bir vurgulama olarak kabul edilmelidir ; yani TMK m.25 I III hiikmii
olmasaydi bile TBK'nm ilgili hiikiimleri ki§ilik hakki ihlallerinde zaten
dogrudan uygulanabilirdi167. Dolayisiyla, TBK'nin maddi ve manevi tazminat ile vekaletsiz i§ gormeye ili§kin kurallannm -§artlan gerc;ekle§mi§se- ki§ilik hakki ihlallerinde de uygulanabilmesi olanagimn, sir{ TMK
m.25 I III hiikmiiniin varligi nedeniyle, bir dolayli uygulama oldugunu ileri siirmek dog;ru olmaz. TMK m.25 I III hiikmiiniin bu nedenle gereksiz bir
hiikiim oldugu ileri siiriilebilirse de, biraz yukanda belirttigim gibi, bu
hiikmiin, sozkonusu dava haklannm sakli oldugunu belirtmesinin yine de,
tereddiitleri engellemek anlammda, kiic;iik bir i§levi vardir. Ayni saptama,
TMK m .26 I II (iMK m.29 I II) hiikmii ic;in de yapilabilir: Keza, bu paragrafta anlatilanlara ko§ut bir degerlendirmenin 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkmda Kanun'un "Bu Kanunun 4 iincii maddesine aykin olan her
tiirlii anla§ma ile te§ebbiis birlikleri karan gec;ersizdir. Bu anla§malardan
ve kararlardan dogan edimlerin ifasi istenemez. Daha once yerine getirilmi§ edimlerin gec;ersizligi nedeniyle geri istenmesi halinde taraflann iade
borcu Borc;lar Kanununun 63 ve 64 iincii maddelerine tabidir" diyen
m. 56 I I hiikmii ic;in de yapilmasi, hilkmiin yerine getirilmi§ edimlerin TBK
167

Benzer bir tespit, TMK m.25/III ve TBK m.49 hiikiimlerini bir anlamda e§deger ve birbirlerini d1§lamayan hiikiimler kabul ederek bu ikisinin TMK'da diizenlenmi§ tizel manevi
tazminat halleriyle ili§kisi bak1mmdan DURAUOGUZ tarafmdan §U §ekilde yapilmaktad1r : "Oysa yeni Medeni Kanunda, ozel olarak manevi tazminati ongoren maddelerde, manevi tazminat istemi ozel §artlara baglanmami§ ve ayrica manevi tazminatm ozel olarak
kanunda ongorillen hallerde istenecegine ili§kin bir hilkilm (tipki daha onceki 3444 sayili
kanunla degi§tirilen MK 24a da oldugu gibi) de bulunmamaktadir. Boyle olunca da, ozel
olarak manevi tazminati ongoren hilkilmlerin Medeni Kanuna koyulmasma gerek yoktu.
<;unkil MK 25 I III ve BK 49 ki§ilige tecavilz te§kil eden her halde manevi tazminat istenmesine imkan veren hilkumlerdir.» (M.DURAUT.OGUZ, Tiirk bzel Hukuku, Cilt II, Ki§iler Hukuku, istanbul 2002, S.148).
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m.63 ve 64 hukumlerine gore istenecegi §eklindeki duzenlemesi ,-TBK'nm
amlan kurallan sebepsiz zenginle§mede iade kapsamma ili§kin bir sonu,;
oldugu cihetle- atif yapilan TBK kurallarmm her hal ve karda uygulanacagi §eklinde yorumlanmazsa (yani hukum, bu sonucun ge,;ersizligin sadece sebepsiz zenginle§meye yol a,;tigi hallerdeki iade borcunun kapsami bakimmdan sozkonusu oldugu, buna kan;m sebebe bagli devirler bakimmdan
bu sonucun sozkonusu olmayip, zilyetligin iadesine ili§kin TMK m.993 vd.
hukumlerinin baki oldugu §eklinde yorumlamrsa), mumkundur. (Junku bu
yorum, hukumdeki sozkonusu atif yapilmasaydi da TBK m.61 vd. kurallan geregince sozkonusu olan bir hukuki sonucun, hukumde zikredilmi§ olmasi anlamma gelecek ve kanunkoyucunun hukmun birinci fikrasmda tum
dogal hukuki sonu,;lan zikretme zahmetine de, aslmda, ikinci fikradaki
"Bor,;lar Kanununun 65 inci maddesi hukmu bu Kanundan dogan ihtilaflara uygulanmaz" duzenlemesini yapmak i,;in katlanmi§ oldugu neticesi
ortaya ,;ikacaktir.
Buna kar§m, TMK m.25/III gibi belirli bir haksiz fiil kategorisini
("kiljilik hakkma hukuka aykiri saldiri''yi) degil, sayisi ve simri belirsiz ozel hukuk ili!jkilerini (spesifik olarak belirlenmeksizin ahf
yapilan kurallarm uygulanacagi bir alan olarak) konu edinen
TMK m.5'deki gibi bir genel ahf kuralma, "ozel hukuk ili!}kilerini
uygulama !}«rtlari itibariyla kapsayan ilgili TMK veya TBK hukiimleri o ili!}kilere dogrudan uygulamr" gibi bir anlam yuklemenin, 'bu ahf kuralma tereddutleri ortadan kaldirmak gibi bir i!}lev
dahi kazandirmasi mumkun degildir.
TMK m.25 I III hukmu bakimmdan TMK m.5 hukmuyle kar§ila§tirmali
olarak yapilan bu degerlendirmelerin bir benzerinin, TBK'daki teknik bor,;lar hukuku kavramlanm kullandiklan i,;in ilgili kavramlann duzenlendigi TBK hukumlerinin dogrudan uygulanmasma yol a,;tigi doktrinde belirtilen TMK hukumlerinin bir kismi bakimmdan da yapilabilmesi mumkundur. Oniegin, TMK m.50 I III (Kanunu Medeni m.48 I III; jMK m.55 I III)
hukmunde duzenlenen, organm kusurlu davram§mdan dolayi ki§isel sorumluluguna, TBK'nm m.41 vd. hukumlerinin uygulanmasil68 bu cumledendir. Keza, benzer bir degerlendirme, kar§i sozle§eni fiil ehliyetine sahip
oldugu konusunda yamltan vesayet altmdaki ki§inin sorumlulugunu duzenleyen TMK m.452/II (Kanunu Medeni m.395/II; jMK m.411 III) hukmu i,;in de ge,;erlidir. Yine benzer bir degerlendirme, 4054 sayili Rekabetin
Korunmasi Hakkmda Kanun'un, ornegin, m.57 hukmu i,;in de sozkonusudur. "Her kim bu Kanuna aykin olan eylem, karar, sozle§me veya anla§ma
ile rekabeti engeller, bozar ya da kisitlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet
piyasasmdaki hakim durumunu kotuye kullamrsa, bundan zarar gorenlerin her turlu zaranm tazmine mecburdur. Zararm olu§masi birden fazla
ki§inin davram§lan sonucu ortaya ,;ikmi§ ise bunlar zarardan muteselsilen
sorumludur." diyen bu hukumdeki tazminat sorumlulugu, TBK m.41 vd.
168 Bkz. DURAL/OGUZ, a.g.e., S.240.
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hiikiimlerinin dogrudan uygulanmasi neticesini doguran bir haksiz fiil sorumlulugudur. Ayni Kanun'un m.58 hiikmiiniin l'inci fikrasmda istenebilecek spesifik zarar tiirlerinin zikredilmi§ olmasi da fikrimce bu sonucu degi§tirmez. Buna karfin, sozkonusu maddenin son nkrasinda dilzenlenmif olan ve bir ozel hukuk cezasi niteli[!i tafiyan il<; kah tazminatin zarar goren tarafmdan istenmis olmasi halinde ise. hakim,
sozlefmenin amacina gore yorumu vervevesinde maddi zararin ya
da zarara neden olanlarin elde ettigi veya elde etmesi muhtemel
olan karlann il<; kah yerine bir. bir buvuk, iki vs. katina da hilkmedebilece{!ine gore169, hakimin zarann kav katina hilkmedecegi
meselesini degerlendirirken ornegin TBK m.43/1 hilkmilnden yararlanmasi, fikrimce TBK m.5 aifi kapsamina sokulabilecek olan bir
kiyasen uygulama tefkil edecektir; <;ilnkil TBK m.43 hilkmil, ozel
hukuk cezasi i<;in de{!il. ilst sinin zarar olan gervek ve teknik anlamdaki tazminat i<;in getirilmif olan bir hilkilmdilr. Ayni gerekveyle. 4054 sayili Kanun m.58 f. son hilkmilndeki sozkonusu ozel hukuk cezasi talebinin TBK m.60 hilkmilndeki zamanafimina tabi olmasi da, bir kiyasen uygulama tefkil edecektir. Oysa, 4054 sayili Kanun m.57 ve 58 I I kapsammda istenecek tazminatm TBK m. 60 hiikmiindeki zamana§imma tabi olmasi170, kiyasen degil, dogrudan uygulamanm sonucudur.
Aynca, mesela, yine doktrinde <;ogunluk tarafmdan ayni <;er<;evedeki dogrudan uygulama hallerinden (yani bor<;lar hukuku kavrami kullandigi i<;in
TBK'nin ilgili hiikiimlerinin dogrudan uygulanmasma yol a<;an hiikiimlerden) biri olarak gosterilen TBK m.995 I I (Kanunu Medeni m.908; iMK
m.940) hiikmiiniin diizenledigi kotiiniyetli zilyedin odeyecegi "tazminat"a
uygulanacak TBK'nm ilgili hiikiimlerinin, ornegin ecrimisilin tabi olacagi
zamana§imma ili§kin olarak Yargitay uygulamasmda kabul edilen esas
bakimmdan, dogrudan uygulama kapsammda bulundugunu soylemek,
fikrimce, miimkiin degildir. Bilindigi iizere, Yargitay, ilkonce, 25.5.1938 tarihli ve 37 I 29-38 I 10 sayili YiBK'da, ecrimisilin kira bedeli gibi TBK m.126
geregince 5 yillik zamana§imma tabi olacagmi belirtmi§; 8.3.1950 tarihli
ve 22 I 4 sayili YiBK'da ise, fuzuli i§galin kiraya benzt.:tilemeyecegine ve
haksiz fiil sayilmasi gerektigine, bu durumda ancak bir zarar mevcutsa ecrimisil istenebilecegine, dolayisiyla da, bir kimsenin kiraya vermedigi ve
vermeyecegi bir ta§mmazm i§gal edilmesi halinde, ortada bir zarar bulunmadigma gore, ecrimisilin de talep edilemeyecegine karar vermi§tir. Ancak,
169

Aym gtiru§te K.C.SANLI, Turk Rekabet Hukukunda Haks1z Fiil Sorumlulugu, Rekabet
Hukukunda Guncel Geli§meler Sempozyumu, 4 Nisan 2003, Kayseri, Rekabet Kurumu
Yaym1 No 0137, Ankara 2003, s.271 ve G.~QIOGLU OZ, Avrupa Toplulugu ve Turk Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Ktituye Kullamlmas1, Rekabet Kurumu Yaym1 No
0051, Ankara 2000, S.184; aksi gtiru§te Y.ASLAN, Rekabet Hukuku, 2. Bas1m, Bursa 2001,
S.390.

170

M.TOPQUOGLU, Rekabeti Kis1tlayan Te§ebbusler Aras1 i§birligi Davranu~lan ve Hukuki
Sonu~lan, Rekabet Kurumu Yaymi No 0064, Ankara 2001, S.314.
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Yiiksek Mahkeme'nin HGK ue daireleri, 1958 tarihli YiBK'na ragmen, ecrimisil daualannda TBK m.126 hiikmiindeki kira sozleijmesine iliijkin 5 yillik zamanaljimmi uygulamaya deuam etmiljtirl71. Yargitay, izahi miimkiin
goziikmeyen bu tutumunu 7.11.1953 t., 4/ 103 E., 4 K nolu HGK karann daki "ecrimisil daualannm beij yillik miiruruzamana tabi oldugunu tesbit
eden 25.5.1938 tarihli teuhidi ir;tihad karan herhangi bir suretle tadile ugramamiljtir .... " 172 ijeklinde ar;iklamaya 9ali1jmiljtir. Ancak ne olursa olsun,
ecrimisilin 5 yillik zamanaljimna tabi tutulmasmm TBK m.126 b. l hiikmiindeki kira iliijkisi zamanaljimma dayanilarak belirlenmesi, hir;bir ijekilde dogrudan uygulama olarak kabul edilemez; bu uygulama, metodolojik
anlamda, ya Kanunu Medenf (ue ljimdi de TMK) m.5 hilkmiine dayali ya
da Kanunu Medenf (ue ljimdi de TMK) m.1 I II hiikmii r;err;euesinde bir kiyasen uygulama olabilir ki, bu hallerin her ikisi de birer dolayli uygulama
halidir. Diger taraftan, ecrimisilin, kiraya uerilebilecek olup da kotiiniyetli
zilyed tarafmdan kiraya uerilmemilj mallar bakimmdan TMK m.995 anlammda elde edilmesi ihmal edilmilj hukuki semere sayilmasi durumunda,
ortada bir zarar bulunmamasma ragmen TBK m. 60 hiikmiindeki haksiz fiil zamanaljimimn uygulanmasmm kabul edilmesi ihtimali de ancak kiyasen bir uygulamayi iljaret ediyor olabilirl 73. Keza, TMK m.993-995 hiikiimlerinden kaynaklanan taleplerin borr;lar hukuku ile ilintili olsa dahi, borr;lar hukuku alamnda yer alan miiesseselerle dogrudan bir ilgisi bulunmadigu;u ue fakat TMK m.995 hiikmiiniin kotiiniyetli zilyet ir;in getirdigi
genilj kapsamli sorumluluk diizenlemesiyle kendisiyle baglanti kurulmasi
gereken borr;lar hukuku miiesse;;esini adeta iljaret ettigini, bu miiessesenin
(haksiz zilyede bir;ilen bir yoniiyle uedia alan, diger yoniiyle de idareci uekil
ozelligiyle) uekalet oldugunu ue boylece TMK m.995 hiikmiine gore .kotiiniyetli zilyedin sorumluluguna TBK m.126 b.4 hiikmiindeki uekalete iliijkin
zamanaljimmm uygulanmasi gerektigini belirten OZEN'in ar;iklamalan l 74 da, fikrimce, dogrudan degil, ancak dolayli (ue kiyasen) bir uygulamayi iljaret ediyor olabilir. Ayni ijekilde, Kanunu Medenf m.908 hiikmiinde
diizenlenen kotiiniyetli zilyedin sorumluluguna sebepsiz zenginleijme hiikiimlerinin uygulanmasi gorilijilniin bu konudaki gorilijler arasmda en tutarlisi oldugunu savunan SEROZAN da, burada kanun boijlugunu dolduran bir kiyasen uygulama olacagim belirtmekle aslmda dolayli bir uygulamayi iljaret etmilj olmaktadirl 75.

Sonuc;: olarak ve ozetle, TMK ile TBK'mn (ve hatta TTK'mn) genel nitelikli
herhangi bir hi.ikmi.intin, uygulama i;;artlan itibanyla aslmda kapsamad1gi
ilgili ozel hukuk ilii;;kisine TMK m.5 hiikmi.indeki atif geregince uygulanma-

om. Y. 3. HD,

171

Bkz.

172

Bkz. M.R.KARAHASAN, Gayrimenkul Hukuk Davalan, istanbul 1974, s.406.

12.9.1994, 10071/10851 (YKD 1994/12, s.1913)

173

Bkz. K.OGUZMAN/0.SELiQi, E§ya Hukuku, 9. Bas1, istanbul 2002, S.112.

174 Bkz. B. OZEN, Haks1z Zilyedlikte iade, istanbul 2003, S.88, 94/95.
175 Bkz. HATEMilSEROZAN/ARPACI, Serozan, a.g.e., S.298/299.
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s1, her ha.I ve karda bir kiyasen uygulama olacakhr. Boylece, hakim, oniindeki . medeni hukuk ili§kisine TBK'mn veya borc;:lar hukuku ili§kisine
TMK'nm genel nitelikli bir hiikmiinii TMK m.5 atfi nedeniyle uygularken, ilgili hiikmiin sozkonusu ili§kinin biinyesine uygun dii§iip dii§medigine bakacak ve bu soruyu olumlu yamtlarsa, hiikmii o ili§kiye, biinyesine uygun bir
§ekilde -yani uygulama §artlan ve/veya ongordiigii hukuki sonuc;: bak1mmdan aynen ya da baz1 degi§iklikler yaparak- uygulayacakhr.
Herhangi bir TMK, TBK (ve TTK) genel hiikmiiniin hakimin oniindeki ozel
hukuk ili§kisine TMK m.5 hiikmii temelinde k1yasen uygulanmas1 ic;:in, (a)
sozkonusu hukuki ili§ki ic;:in TMK, TBK (ve TTK)'da veya ba§ka herhangi bir
kanunda o ozel ili§kiyi (meseleyi), diiz veya zit anlamiyla (yani "bilinc;:li susma" suretiyle olumsuz olarak) c;:oziime baglayan bir hiikmiin bulunmamas1;
(b) TMK'da, TBK'da (veya TTK'da) yer alan ve o ozel ili§kiye uygulanmas1
sozkonusu olan genel nitelikli hiikmiin ise, o ozel hukuk ili§kisinin biinyesine ve kendine ozgii yap1sma ayk1n dii§memesi gerekir176. Eger anlam1 ve
amac1 itibanyla somut ozel hukuk ili§kisine uygulanmas1 ihtimalinden bahsedilebilecek olan TMK veya iBK hiikmiiniin o ili§kiye uygulanmasmm, sozkonusu ili§kinin biinyesine uygun dii§meyegi neticesine vanhrsa, o takdirde
hiikiim uygulanmayacakhr. Nitekim, Yargitay'm -kiirsii misali de olan- evlenmeye TBK m.18 hiikmiiniin uygulanamayacagm1 belirten kararmda boyle bir durum vardir177. Keza, Federal Mahkeme'nin, iBK m.30/III hiikmiindeki adm degi§tirilmesi karannm kaldmlmas1 talebinin ki§ilik hakkmm bir
uzanhs1 olmas1 nedeniyle bu talebe iMK m. 7 atfiyla iBK m.127 hiikmiindeki on y1lhk zamana§immm uygulanamayacagim ic;:tihat ettigi karanl 78 da
bu ciimledendir. Bunun gibi, TBK'nm zamana§1mma ili§kin m.125 vd. hiikiimlerinin de ayni haklara kiyasen uygulanmas1 miimkiin degildir.

E) Tiirk Medeni Kanunu m.5 Hiikmiiniin i§levi Hakkmdaki
Gorii§iim
TMK m.1/II hiikmii geregince, gerc;:ek bir kanun bo§lugu ile kar§I kar§1ya
olan hakim, ilkonce, oniindeki olayi diizenleyen bir orf ve adet hukuku kuralmm bulunup bulunmad1gim ara§hnr. Eger boyle bir orfve adet hukuku -kurah da mevcut degilse, hakim, kendisi kanunkoyucu olsayd1 nas1l bir kural
koyacak idiyse oyle bir kural tasarlar ("modo legislatoris") ve oniindeki olayi da yarathgi bu kurala gore c;:ozer.
TTK m.1 I II ise, "Hakkmda ticari bir hiikiim bulunmayan ticari ir;lerde
176

Bkz. OGUZMAN/BARLAS, a.g.e., S.42.

l 77

"... ama~ ne olursa olsun Turkiye'de evlenme sozle!jmesinin muvazaa sebebiyle iptali sozkonusu olamaz." (Y. 2.HD, 11.4.1974 t., 1315 E., 2185 K. -RKD 1974/6-7-8, II/2, S.1216 vd.-.).

178

BGE 118 II 1 (4/7, Erw.4, 5).
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mahkeme, ticari or{ ve adete, bu dahi yoksa umumi hiikiimlere gore karar
verir." demek suretiyle, TMK m.1 I II'deki yontemi ticari i§ler bakimmdan
emredici bir dilzenlemeyle belli bir t;en;evede degi!jtirmektedir. Buna gore
hakimin ticari orf ve adet hukukuna ba!jvurma zorunlulugu, ilgili olayi diizenleyen emredici nitelikte herhangi bir ticari veya gene[ hiikmiin ve emredici olmayan bir ticari hiikmiin (ya da bu sonuncusunun diizenleme alanina girmekle birlikte bu hiikmiin aksini kararlU§tiran bir sozle!jmeninl79J
bulunmamasma, emredici olmayan gene[ hiikiimlerin uygulanmasi ise ticari or{ ve adet hukukunun (da) mevcut olmamasma baglanmaktadirlBO.
Dolayisiyla, TMK m.1 I II hiikmiindeki (ticari olmayan -bazi yazarlarm deyi!jiyle "medeni"-) orf ve adet hukukunun uygulanmasi ve bu da yoksa hakimin kural yaratmasi, ticari i!jlerde, ancak TTK m.1 I II hiikmiindeki silsilede yer alan tum basamaklar -her bir basamagin ifade ettigi uygulama
imkaninin mevcut olmamasi anlammdal8l_ tiiketildikten sonra sozkonusu
olabilmektedirl82.

179 Bkz. hemen ~agidaki dipnotta yaptlan a\:tldama.
180 Taraflann emredici olmayan hukiimlerin aksine bir diizenleme g e ~ , yani sozle§me ozgiirliigii \:er\:evesinde ken.di hukuklanm yaratnll!j olmalan halinde ne emredici olmayan
ticari veya gen.el hukiimler ne de orfve adet hukuku uygulanabilir. TTK m.1/II hiikmiiniin
ongordiigii uygulama i\:in bkz. S.ARKAN, Ticari i§letme Hukuku, Yedinci Baski, Ankara
2004, S.85-89. Diger taraftan, TTK m.1/II hiikmiindeki diizenleme de istisnas1 olmayan
bir diizenleme degildir. Ger\:ekten, TTK m.1264 hukmiine gore, "Bu kitapta hilkilm bulunmadiki;a, sigorta mukavelesi hakkmda Bori;lar Kanunu hilkilmleri tatbik olunur." D0Iayis1yla, sigorta slizle§melerine ili§kin bir TTK hiikmiiniin bulunmadigi hallerde, bu sozle!jmelere ili§kin ticari orf ve adet kurallanmn uygulanmas1, ancak, Bor\:lar Kanunu'nda da
uygulanabilir hukiim bulunmamas1 halinde sozkonusu olacaktir (ULUSOY, a.g.e.,
S.77/78).
181 TTK m.1/II hiikmiiniin i§aret ettigi uygulama, genellikle "uygulanacak hilkumlerin sirasi" vb. b~ltldar altinda a\:tldanmakta ise de, "sira" terimi, bu hiikmiin i§aret ettigi her uygulama bakimmdan ki.smen yamlbcuhr. Ger\:ekten, "emredici hukilmler", "emredici olmayan ticari hukumler", "ticari orf ve adet" ve "genel hilkumler" §eklindeki bir sayimda, birinciyle ikinci arasmda "oncelik"i ifade eden bir "sira ili~kisi" yoktur. Daha somut bir deyi§le, eger spesifik bir konuda "emredici olmayan bir ticari hilkilm" var ise, aynen o konuda (yani ilk amlanm i\:inde ve fakat ona nazaran daha ozel bir alana tekabiil eden bir konuda degil, tamam1yla birincisiyle ortii§en bir konuda) "yedek bir ticari hilkum" olamayacagina (ve olursa da ortaya ortiilii bir bo§luk pkacagina, bu durumda da ticari orfve adete doniip bakmak gerekecegine), buna kar§lil emredici bir hukiimle diizenlemni§ spesifik
bir konunun i\:inde yer almakla birlikte ona nazaran daha ozel bir alana tekabiil eden bir
konuda bir yedek hukuk kurah getirilmi§se (ve d0Iayis1yla bu ozel alan bakrmmdan sozkonusu emredici kuralm bir hiikmii yoksa), bu durumda da, zaten, bir genel hukum ve ozel
hukum ili§kisi i\:inde, o ozel yedek hukuk kural1 (lex specialis) uygulanacagina gore, "sira" sozciigii, "hakim once emredici hukuk kurali var mi diye bakar, bu yoksa, yedek ticari
hukilm var mi diye bakar, bu da yoksa .... " onermesini ~gn§brmaktadrr ki, bu onerme
dogru degildir. Buna kar§m, sozle~me-emredici olmayan ticari hukilm grubu ile ticari orf
ve adet hukuku arasmda ve ticari or{ ve adet hukuku ile emredici olmayan genel hukum
arasmda, ge~ek anlamda bir srra ili!jkisi vardrr ve bu ili§kide iist basamaga ait kuralm
bulunmamas1 alt basamaktaki kuralm uygulanmasma neden olur.
182 ARKAN, a.g.e., S.89; POROY/YASAMAN, Ticari i§letme Hukuku, 9. Bas1, istanbul 2001,
S.88; E.ULUSOY, Ticari OrfveAdet Hukuku, istanbul 2001, S.77; Y.KARAYALQIN, Ticaret Hukuku, I. Giri§-Ticari i§letme, U\:iincii Baski, Ankara 1968, S.154. KARAYALQIN'm
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Budurumda
- TMK m.1/11 htikmii ister tek ba§ma ister -ticari i§ler bakmundan- TTK
m.1/II'deki ihtimaller tiiketildikten sonra uygulansm, her iki olas1hkta da hakimin kural yaratarak kanun (veya hukuk) bo§lugunu doldurma a§amasma
geldiginde yararlanacagi yontemlerden biri, daha dogrusu ilk akla geleni 183,
egemen gorii§e gore, kiyas olduguna,
- TMK m.5 hiikmii de, TMK, TBK ve TTK'mn genel nitelikli hiikiimlerine
tum ozel hukuk ili§kilerine kiyasen uygulanmak iizere abfta bulunduguna
ve
- bu abf geregince TMK, TBK ve hatta TTK'mn genel nitelikli bir hiikmiiniin herhangi bir ozel hukuk ili§kisine kiyasen uygulanabilmesi i9in de o
ili§kiye dogrudan uygulanabilecek herhangi bir kanun hiikmiiriiin bulunmamas1 gerektigine,
gore, TMK m.5 hiikmiiniin TMK m.1/11 hiikmiinde yer alan diizenleme kar§Ismdaki -ya da daha genel bir deyi§le, TMK m.1 hiikmiiniin tamam1 9er9evesindeki- yerinin ne oldugunun belirlenmesi, TMK m.5 hiikmiiniin i§levinin tespiti bakmundan son derece onemlidir. Bu konuda dikkate almmas1
gereken ilk nokta ise, TMK m.5 hiikmiiniin, hakime talimat veren bir genel
atifhiikmii oldugudur. Bu talimatm "uygulama §artlari ontlndeki ozel hukuk
ili§kisine tipatip uyan TMK, TBK veya TTK'nzn genel nitelikli htlkmilnil o
ozel hukuk ili§kisine dogrudan uygula" gibi bir i9erige sahip olmasmm bir
anlam ta§rmayacagi dii§iincesinde oldugumu evvelce belirtmi§tim. Buna
kar§m, bilindigi ve yukanda da a91klandigi184 iizere, kanunlarda, ozellikle
de hem TMK hem de TTK'da, belirli bir hiikmiin, kendi i§aret ettigi konuda
ba§ka hiikiimlerin kiyasen uygulanmas1m saglamak iizere bu hiikiimlere
atifta bulunmas1 hem miimkiin, hem de i§levseldir. Ornegin, "Haksiz fiillerden miltevellit mes'uliyete milteallik hilkilmler, kiyasen akde muhalif hareketlerde de tatbik olunur" diyen TBK m.98/11 ile "Menkul satimzna milteallik
htlktlmler, kiyas tarikiyle gayrimenkul satimzna da tatbik olunur." diizenlemesini getiren TBK m.217 hiikmiinde, kanunkoyucu, belli bir bor9 kaynagina (hakszz fiillere -veya haks1z fiillerde tazminat sorumlulugunun kapsam1na-) veya belli bir sozle§me 9e§idine (ta§znzr satzmz sozle§mesi) ili§kin bir
verdigi §emada, bu yazann, ticari orfve adeti, birinci srrada yer alan emredici hiikiimler
arasmda "Yazili olmayan : ticari or{ ue adet" §eklinde zikretmi§ olmasmdan, yazarm, ayru
eserin 153'iincii sayfasmda Ripert'e atfen aytltlad1gi, "hukuk kaidesi mahiyetindeki or{ ue
adetin emredici oldugu" §eklindeki gorii§ii-en azmdan ticari orfve adet hukuku bak1mmdan- benimsedigi sonucu yikanlabilir.
183 MEIER-HAYOZ, a.g.e.,N.346Art.1 ZGB, S.164; SEROZAN, Medeni Hukuka Giri§, S.87.
184

Bkz. yukarida D.
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atifta bulunmaktadir. i§te TMK m.5 hiikmii de, aslmda, amlan bu hiikiimler gibi kiyasen uygulama talimati ic;eren ve fakat sozkonusu hiikiimlere gore -hem atif yaptigi kurallar c;evresi hem de bu kurallarm luyasen uygulanmasrm ongordiigii alan balummdan- c;ok daha geni§ kapsamh olan bir genel
atif hiikmiidur185.
Gerc;ekten, hakim, eger oniindeki ozel hukuk ili§kisine dogrudan uygulanma yetenegine sahip bir kanun hiikmii mevcut degilse, bu genel atif
hiikmii tarafmdan, TMK ve TBK'nm (ve hatta TTK'nm) genel nitelikli hiikiimleri arasmda o ili§kiye, uygun dtl§tilgu i<;in ve olr;ude uygulanabilecek
bir kural varsa, bu kurah uygulamaya c;agnlmaktadir. Bu ~agr1, keyfi §e·
kilde reddedilebilecek bir davet degil, bir talimattir. Bunun anlam1,
hakimin, TMK m.1/11 hiikmii anlammda bir kanun boslugu bulundugu gerek£esiyle TMK m.1/11 hiikmiindeki uygulamaya ge£meden -yani once orf ve adet hukukuna bak1p, bu da yoksa kendisi hukuk yaratmadan- once, oniindeki olaya amlan kanunlarda k1yasen uygulanabilecek (genel nitelikli) bir kurahn bulunup bulunmad1gm1 arast1rmayi ihmal etmemesi gerektigidir186. Orne gin, borcun ifa edilmemesi nedeniyle a~dan tazminat davas1nda zararm ger~ek miktarinm tespiti miimkiin olmad1g1 zaman haks1z fiillere ili§kin bir hiikiim olan TBK m.42/11 hiikmiiniin k1yasen uygulanmas1 (ve boylece
de zarar miktarin1 hakimin "... halin mutad cereyanini ve mutazarnr olan tarafin yaptigi tedbirleri nazara alarak ... adalete tevfikan
... "belirlemesi) TMK m.1/II'ye dayah bir kanun bo§lugu doldurma fa.
aliyeti olmay1p, TBK m.98/11 atfmm bir geregidir187, Keza, ta§mmaz
satim1na ta§Imr sabm1ndaki ay1ba kar§I tekeffiil hiikiimlerinin k1yasen uygulanmas1 da TMK m.1/Il'ye dayah bir kanun bo§lugu dol185

Bkz. LIEBER, a.g.e., S.1272.

186

Nitekim isvicre Federal Mahkemesi de, evvelce zikrettigim, irade sakathjb.yla ilgili iBK m.3l'deki 1 ydhk hak diisiiriicii siireyi, iMK.'mn evlat edinmeyle ilgili eski hiikiimleri yiiriirliikteyken aktedihnis olan evlat edinme sozlesmelerinin hata nedeniyle iptalinde uygulad1jb. kararmda, iBK hiikiimlerinin iMK m.7 hiikmii atn cercevesinde uygulanma 0Ianag1 bulundukca, kanun boslugundan sozedilemeyecegini belirtmistir (BGE 101 II 208, Erw.3/c). Belirtmek isterim ki, bu goru§e bir alternatif olarak ve TMK m.5 hukmunun i§levselligini yine de ortadan kaldirmamak
(fakat -benim kattlmadigim bir yakla~1mla- yaz1h hukuk normlan onunde e~itligin geregi olarak k1yas uygulamasma gidilmesini, orf ve adet hukukunun bulunmamas1 ~artma
baglamak) uzere denebilir ki, TMK m .5 hilkmilniln ir;erdigi talimat, hakime TMK m.1 I II
hilkmil i;eri;evesinde kanun (hukuk) boijlugu doldurmak ilzere kanunkoyucu gibi davrana rak hukuk kurali yaratzrken yapacagi kzyasta TMK, TBK ve TTK'nzn gene[ nitelikli hilkilmlerini gozonilne almak geregini ar;zklamaktadir. LIEBER'in iMK m. 7 hilkmilniln iMK
m.1 I II'de yer alan gene[ hilkmiln somutla!jtirzlmz§ bir hali oldugu ~eklindeki saptamas1nm (a.g.e., S.1277), boyle bir du~uncenin ifadesi oldugu soylenebilir.

187

Bkz. orn. OGUZMAN/OZ, a.g.e., S.334.
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durma faaliyeti olmayip TBK m.217'deki atfm bir sonucudur188, i§te
aym saptama, TMK m.5 hiikmiine dayah k1yasen uygulama bakuin;ndan da ge~erlidir. Ba§ka bir deyi§le, TMK m.5 hiikmiiniin atif yapmak
suretiyle i§aret ettigi k1yasen uygulama, hakimin TMK m.lill geregince orf ve adet hukukuna ve bu da yoksa kural yaratma yontemine ba§vurmadan once gitmesi gereken bir yolu ifade etmektedir.
Boylece hakim, TMK m .5 hiikmiindeki atif geregince, herhangi bir ozel hukuk ili§kisi hakkmda bir kanun bo§lugu bulundugu gereki;esiyle orf ve adet
hukukuna ve bu da yoksa hukuk kurah yaratma yoluna gitmeden once, ozel
hukuk ili§kilerini diizenleyen temel bir kanun olan (§ekli degil) maddi ve geni§ anlamdaki Medeni Kanunun (yani TMK ile onun bir tamamlayic1s1 olan
TBK ve yine onun aynlmaz bir ciizii olan TTK'dan meydana gelen kurallar
biitiiniiniin) gene! nitelikli hiikiimleri arasmda, o ozel hukuk ili§kisinin bunyesine uygun dil§tilgil ir;in kiyasen uygulanabilecek bir hiikiim bulunup bulunmad1gma bakmak ve eger bu ozellikte bir hiikiim varsa o hiikmii oniindeki ozel hukuk ili§kisinin bunyesine uygun bir §ekilde uygulamak zorunda
birakilmaktadir189. Bunun neticesinde, ozel hukuk ili§kilerini diizenleyen
188 Bkz. om. C.YAVUZ, Turk Bori,lar Hukuku, Ozel Htiktimler, 6. Bask1, istanbul 2002, S.183.
189 EDiS'in. EGGER'e atfen. evvelce ahntdam1s oldugum (bkz. yukanda A) "Ger,;ekten, kiyas yolu ile uygulama usulune oranla Bor,;lar Kanunu'nun genel hukumlerini kanunen ongorulmiilJ.bir kural (MK m .5) uyarmca uygulamakla yukumlu
olduklarini mahkemelerin bilmelerinde yarar vardir. Boylelikle, Bor,;lar Kanunu 'nun genel hukumlerinin Medeni Hukuk alaninda da uygulanmasi usulu, yasal bir temel kazanmUJ olacaktir." seklindeki saptamas1 da, ancak savundugum
goriisiin kabulii halinde bir anlam tasiyabilir. Her ne kadar, EDiS, bu saptamasmda, kiyasen uygulama ile Kanunu Medeni m.5 hiikmiine dayah uygulamayi
birbirinin alternatifiymi§ gibi ifade etmekte ise de, yazarm bu ciimlede ''kiyas
yolu ile uygulama usulu" derken (EDiS, a.g.e., S.236), Kanunu Medeni m.1/II hukmu ,;er,;evesinde bo1jluk dolduruken kiyasen uygulamayi kastediyor olmas1 gerekir. Aksi takdirde, bu saptamamn, yazarm Kanunu Medeni m.5 hiikmiinde gozoniinde tutulan tipik durumun k1yasen uygulama oldugunu belirtmesi kar§1smda
(bkz. EDiS, a.g.e., S.250), pek bir anlam1 kalmaz. Keza. RIEMER'in. iMK m.1111
hukmu ferfevesinde kiyasen uygulama ile .iMK m.7 atfi gere{!ince kiyasen uygulama arasmda teorik bir farklilik bulundu{!u. cunku_ikincisinde kiyasen uygulanmak uzere -durumuna gore. birincil olarak veya kesinlikle- dikkate alinmasi $art olan bir "$ey"in sozkonusu oldu{!u ("denn aufgrund von Art. 7 ZGB ist immerhin 'etwas' vorhanden, das primaer -aber gegebenenfalls auch definitiv- herangezogen werden muss") seklindeki saptamas1nm da (BKZ. RIEMER, a .g.e.,
S.143), benimsedigim goriise uygun oldugu soylenebilir. Elbette ki. FRIEDRICH'in de vurgulad1ih iizere, iMK m.7 (ve TMK m.5) hiikmiinden, hakimin her
hal ve karda oniindeki somut olaya belli bir hiikmiin kiyasen uygulanmasmin
caiz oldu{!unu olumlamasi mecburiyetinde oldugu gibi bir anlam yiiklenemez
(bkz. FRIEDRICH, a.g.e., N.51 Art.7 ZGB, S.599). Ancak katdd1gun bu saptama.
oniindeki olay veya iliskiyi dogrudan uygulama kapsamma alan bir kanun hiikmiiniin bulunmad1g1m tespit eden hakimin, TMK m.5 hiikmiindeki talimat gere-
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ve iii;ii birarada maddi bir biitiin olu§turan TMK'mn, TBK'mn ve TTK'nm
genel nitelikli hiikiimleri kar§1smda birbirine benzer nitelikte olan ozel hukuk ili§kilerinin e§itlik ilkesine.190 uygun bir §ekilde aym veya benzer hukuki sonui;lara baglanmas1 gerekliligine uygun bir metodoloji yarablmaktadir.
D0lay1S1yla, iMK m.1/I hiikmiiniin esasen

kiyasen uygulamay1 da ii;erdigi
so-

§eklindeki -doktrinde herkesi;e kabul edilmeyen- gorii§un191 ongordiigii

nucu, bir anlamda, TMK m.5 (ve doktrinde ve yargi kararlarmda kendisine
verilen geni§ anlam1yla iMK m. 7) hiikmii i§aret etmi§ olmaktadir. Qiinkii,
iMK m.1/I hiikmiiniin kanunun

soziiyle ve oziiyle degindigi biitiin konularda
uygulanacagi §eklindeki formiiliiniin kiyasen uygulamayi da kapsad1gm1 kabul eden -ve esas itibanyla e§itlik ilkesine dayandmlan 192_ yakla§imm da
dogal sonucu, bir kanun hiikmiinii luyasen uygulama olanagmm kanun bo§lugunu engelledigi ve boylece de, bu olanak bulunduki;a, hukuk uygulay1c1smm, TMK m.1/II hiikmiiniin uygulaina alanma ad1m atamayacagidir193.
gince, TMK. TBK ve TTK icinde oniindeki iliskiye k1yasen uygulanabilecek genel
bir hiikiim mevcutsa bu hiikmii uygulamas1 gerektigi seklindeki goriisiimle celismemektedir. Ciinkii, TMK m.5 hiikmiiniin hakime yiikledigi vazife, zaten, hakimin ilgili genel nitelikli TMK, TBK veya TTK kurahm, oniindeki ozel hukuk
iliskisinin biinyesine uygun diismesi kayd1yla (ve uygun diistiigii sekilde), yani
k1yasen uygulamas1d1r. Eger hakim, sozkonusu kurahn, oniindeki iliskinin biinyesine uymad1gm1 tespit ederse, bu kurah elbette ki uygulamayarak TMK m.1/II
hiikmiindeki uygulamaya adrm atacak, ancak bu arada, TMK m.5 hiikmiiniin
kendisine yiikledigi gorevi de yerine getirmis olacaktir. TMK m.5'deki talimatm
getirdigi zorunluluk, uygun diitJtii[!ii halde kiyasen uygulamama serbestli[!inin
bulunmadi[!i anlamm1 tasrmaktadir. FRIEDRICH de iBK'nin genel nitelikli hiikiimlerinin biitiin medeni hukukta ge,;erli genel ilkeler olarak ilk sirada (oncelikle) dikkate alinmasi gerektigini belirtmektedir (N.6 Art.7 ZGB, S.574).

190 E§itlik ilkesiyle burada kastedilen, kanunkoyucunun benzer olay veya ilieykileri aym veya
birbirine yakm hukuki sonur;lara baglamas1 geregidir. Bkz. HAUSHEER/JAUN, a.g.e.,
N.204 Artd ZGB, S.72 ve orada dn.204'de atifyap1lan literatiir. Kanun bo§lugu doldurulmasmda kzyas geregi bak1mmdan bkz. Tiirk doktrininde SEROZAN, Medeni Hukuka Giriey, S.88.
191 Bkz. HUBER'e atfen ve onunla aym gorii§te olmak iizere HAUSHEER/JAUN, a.g.e.,
N.202, 203 Art.1 ZGB, S.71/72; bkz. aynca yukanda D.
192 Hemen yukandaki dipnota bkz.
193 HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.203 Art.l ZGB, S.72. Bu goriieye gore, hakim, eger oniindeki
olay1 benzer olay veya ili§kileri diizenleyen bir kanun hiikmiinii k1yasen uygulayarak r;oziime baglama olanagma sahipse, bu olanagi kullanmak suretiyle (ki buna mecburdur),
sozkonusu hiikmii, iMK m.1/1 kurah r;err;evesinde, tatbik etmi§ olur. iMK ve TMK m.1/1
hiikmiiniin kzyasen uygulamayz da kapsad1gi eyeklindeki gorii§le burada savundugum gorii§iin ilieykisi bakimmdan §Dyle bir saptama yap1labilir : Pozitif hukukta yer alan ve belli
ili§kilere dogrudan uygulanma yetenegi ara§tlnlan hiikiimler arasmda sozkonusu olabilen genel hiikiim - ozel hilkilm (lex specialis) ilieykisinin bir benzeri, kzyasen uygulanabilirligi ara§tinlan hiikiimler arasmda da sozkonusu olabilir. Bu baglamda, TMK m.5 hiikmiiniin, TMK ve TBK'nm genel nitelikli hiikiimlerinin tiim ozel hukuk ilieykilerine k1yasen
uygulanmas1 olanaginm ara§tinlmas1 talimatm1 verirken, ba§ka kanunlarda yer alan ve
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Yukandaki yakla§zmm benimsenmesi halinde, bunun 'ITK m.1 III hiikmiiloyasen uygulanabilecek bu genel nitelikli hiikiimlere nazaran daha uygun dii1;en kiyasen
tatbiki kabil hiikiimler bulunmas1 halinde bile, yine de genel nitelikli hiikiimlerin k1yasen
uygulanmasrm emrettigini ileri siirmek dogru olmaz. Hatta TMK m.5'in bunu da ortiilii
olarak i§aret etmifj oldugu bile ileri siiriilebilir. Qiinkii "§u genel nitelikli hiikiimleri uygun
dii§tilgii olr;iide kiyasen uygula" tarzmdaki bir talimatm, objektif bir yorumla, "... eger kzyasen uygulanmasz daha uygun dii§en bir ba§ka hiikiim yoksa, §U genel nitelikli hiikiimleri kzyasen uygula" 1;eklinde anla§tlmas1 gerekir. Gerr,:ekten, ornegin, diizenlendigi ozel kanunda kendisine dogrudan uygulanabilecek bir hiikiim bulunmamakla birlikte hem o kanunda hem de TMK veya TBK'da kendisine kiyasen uygulanabilecek hirer kural bulunan
bir ozel hukuk ili§kisine, eger ozel kanundaki sozkonusu kuralm loyasen uygulanmas1,
TMK veya TBK'daki genel nitelikli hiikiimler arasmda tespit edilen hiikme nazaran daha
uygun dii§ecekse, hakimin, o ozel hukuk ili§kisine, TMK veya TBK'daki (k1yasen uygulanabilecek) genel nitelikli hiikmii degil, ilgili kanundaki (loyasen uygulanabilecek) o ozel
kuralz uygulamas1 gerekir ve bu TMK m.5 hiikmiindeki atfa aykm olmayip, aksine onun
'ratio legisi'nin bir geregidir. Bu nedenle, boyle bir durumda, hakimin ozel kanundaki ilgili hiikmii oniindeki ili§kiye k1yasen uygulamas1 ve boylece de TMK m.1/II hiikmiiniin uygulama alanma ad1m atmamas1 gerekir. Ku§kusuz bu anlattlanlara benzer bir sonur,:, ornegin, TMK'daki hiikiimler arasmdaki ili§ki bak1mmdan da sozkonusu olabilir. Meselii,
TMK m.527/II hiikmii geregince mirasbirakanm miras sozle1;mesindeki yiikiimliiliigii ile
bagda§mayan kazand1rmalarma kar1;1 ileri siiriilen"itiraz"da, miras sozle§mesine ayk1n
saglararasi (kanpliksiz) kazandirmadan yararlanan iyiniyetli lehdarm iade borcuna,
TMK m.993/I veya TBK m.63 hiikmiiniin degil de, tenkis davasma ili1;kin TMK m.566/I
hiikmiiniin loyasen uygulanacagrmn kabul edilmesinde (DURAi/OZ, a .g.e., s.127/128) durum boyledir (tenkisten sonra iade yiikiimliiliigiiyle ilgili olarak bkz. ozellikle, C.YAVUZ,
Miras Hukukunda Tenkisten Sonra Tenkis Konusunu Geri Verme (iade) Yiikiimliiliigii,
iHFM, cilt LI 1985, S.261 vd.). Boylelikle, iMK m.1/I hiikmiiniin kiyasen uygulamayz da
kapsad1gi ve ancak k1yasen uygulama olanagi bulunmayan hallerde iMK m.1/II hiikmiindeki uygulamaya ger,:ilebilecegi 1;eklinde isvir,:re'de baz1 yazarlar tarafmdan temsil edilen
(ve bu noktada da iMK ve iBK'da yer alan kurallarla ba§ka kanunlarda yer ahp ozel hukuk ili§kilerini diizenleyen kurallarm k1yasen uygulanmas1 arasmda herhangi bir farkl1hk teliiffuz etmemi§ olan) gorii1;iin dogurdugu sonUf, bu makalede TMK m.5 hiikmiine
yiiklenen anlam r,:err,:evesinde ula§tlan sonur;la ortii1;mektedir. Unutmamak gerekir ki,
iMK ve TMK m.1/I hiikmii tek ba§ma ele almdiginda, bu hiikmiin yorumund_a n, hiikmiin
loyasen uygulamayi da kapsad1gi sonucunun r,:ikartlmas1 liizumu ar,:ik degildir (ve bu nedenle de zaten bu konu tart11;malara yol ar,:maktadir). i§te, TMK m.5 hiikmii, esasen, bu
konuda, kanunun, sonur; ba!ommdan, "ancak normatif deger yargisznzn dayattigi kiyasen
uygulama olanagznzn bulunmadigi durumlarda kanun bo§lugundan soz edilebilir" gcirii§ii
lehine tavir ald1gim gostermesi baglammda da onem ta§1makta, daha dogrusu, bu hiikiim,
aslmda, boyle bir tartl§maya yer bulunmad1gin1 da i§aret etmektedir. i,u kadar ki,
TI'K'nm ticari orfve adet hukuku kurallarina, pozitifhukuk diizeni i\:inde, TMK
ve TBK'mn (emredici olmayan) genel hiikiimlerinden once gelecek §ekilde tamdigi gii\: dikkate ahnd1gmda, TMK m.5 hiikmiiniin i§aret ettigini belirttigimiz
hemen yukandaki sonucun ticari hiikiimler ile ticari orf ve adet hukuku arasmdaki ili§ki bak1mmdan ge\:erli olmad1gi soylenebilir. Ger\:i, TTK'daki normatif
tercih, lafzen, ticari orf ve adet hukukunu, ticari hiikiimlerin degil, sadece, emredici olmayan genel hiikiimlerin oniine ge\:inni§tir; ancak, ticari ili§kilerde ticari orf ve adet hukukunun (kanunkoyucunun da gozard1 etmedigi) dinamik etkili onemi dikkate ahnd1ginda (bkz. ULUSOY, a.g.e., S.69/70; A. iZVEREN, Ticari Orf
ve Ticari ili§kilerdeki Onemi, Prof.Dr. Ya§ar Karayalr,:m'a 65. Ya§ Armagam, Ankara 1988,
S.32), TI'K m.1/II hiikmiindeki ratio legis'in, ticari orf ve adet hukukunu kiyasen
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ne tabi olan ticari i§lerde.gerryekle§tirilecek hukuk uygulamasmda da paralel bir etkisinin olmasi tabiidir. Bu nedenle, onilndeki ticari i§ ili§kisi nedeniyle, TTK m.1 I II hukmilndeki uygulama silsilesinde onceki basamaklan
tilkettigi iryin, emredici olmayan genel hilkilmleri tespit etme ·ve varsa bunZan uygulama a§amasma gelmi§ olan bir hakimin, ticari nitelikte olmayan
or{ ve adet hukukuna bakip, varsa bunu uygulamak, yoksa kendisi ·hukuk
kurali yaratmak yoluna gitmeden once, TMK veya TBK'daki genel nitelikli
hilkilmler arasmda kiyasen uygulanabilecek hilkilmler bulunup bulunmadigmi da dikkate almasi gerekecektir.

-

Eger, hakimin onii.nde hukuki 'rOZfun bekleyen ve fakat hakkmda kanun bo§lugu bulundugu tespit edilmi§ bir ozel hukuk ili§kisi varsa ve hakim bu ili§kiye uygulanabilecek bir orf ve adet hukuku kurah da bulunmad1gi ii;in hukuk kurah yaratmak a§amasma gelmi§se, art1k bu a§amada -TMK m.5 htikmiiyle ilgili olarak yukanda a'r1klanan yakla§1mm kabul edilmesi halindeTMK, TBK ve TTK'daki (ge·n el nitelikli) htikfunlerin194 hi'rbirisinin, deger
yargisina dayali tercih ve r;ozumleri (''Wertentscheidungen") ya da SEROZAN'm deyi§iyle "normatif deger yargilarz"195 bakimmdan, sozkonusu ozel
hukuk ili§kisi i'rin bir kiyas kaynagi olu§turmad1klan anla§ilm1§ demektir196. Qii.nkii, hakim, kanun bo§lugu bulundugunu tespit etmi§ olduguna
gore, e§itlik ilkesinin zorunlu kildigi bu anlamdaki bir kiyasm sozkonusu olmadigim da belirlemi§tir. D0Iayis1yla, bu noktada, hakimin, "kendisi kanunkoyucu olsaydi nasil bir kural yaratacak idiyse oyle bir kural yaratacaktir"
ilkesine ("modo legislatoris") uygun olarak hukuk kurah yaratmas1 gerekecektir. Hakimin, TMK m.1/11 hiikmti. i;er'revesinde hukuk kurah yaratmasmda ise, onun TMK m.5 hiikmii geregince kanun bo§lugunu engelleyen anlamda bir kiyas ger'rekle§tirmesi sozkonusu olmayip, amaca uygunluk ve adalet
perspektifinden yapacagi bir menfaat degerlendirmesi 'rer~evesinde, genel
ve soyut bir hukuk kurah tasarlamas1 ve onii.ndeki ili§kiyi bu kurala gore i;ouygulanabilecek ticari hiikfunlerin de oniine ge~irmek oldugu-TMK m.5 hiikmiine bu ~alt§mada atfedilen i§levin benimsenmesi halinde dahi- kabul edilmelidir.
Boylece, eger somut bir olayda, TTK m.1/11 hiikmiinde yer alan silsile bakmnndan, emredici olmayan ticari hiikiimleri ara§b.rma safhaslila gelen bir hakim,
oniindeki ili§kiye dogrudan uygulanabilecek hi~bir ticari hiikmiin mevcut olmad1gm1 tespit etmi§se, buna kar§ID sozkonusu olaya uygulanabilecek bir ticari orf
ve adet hukuku kural1 varsa ve fakat bu arada, yine aym ili§kiye kiyasen uygulanabilir nitelikte emredici olmayan bir ticari hiikiim de mevcutsa, boyle bir durumda hakim, o ili§kiye, sozkonusu ticari orfve adet hukuku kurahm uygulamah ve burada artik mevcut ticari hiikmiin normatif deger yargisma dayah olarak
kiyasen uygulanmas1 gereginden bahsedilmemelidir. "Normatif deger yargisi" kavramiyla ilgili olarak bkz. SEROZAN, Medeni Hukuka G~, S.89 ve aynca bu makalenin
son paragrafi.
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Ancak bkz. ve kr§. bir iinceki dipnot.
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SEROZAN, Medeni Hukuka Giri~, S.89.
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zfune baglamas1 sozkonusudur 197. Hakim, boyle bir kural yaratrrken, ister
se, yani TMK m.5 hiikmiiniin ii;; aret ettigi anlamda bir gereklilik sozkonusu
olmaks1zm, daha serbest bir i;; ekilde, uygun gordiigii ve yardrmc1 olacagma
kanaat getirdigi ol�iide, belli hiikiimlerin (TMK, TBK veya TTK'daki ozel
hiikiimlerin, ya da bai;; ka kanunlardaki hiikfunlerin198) ongordiigii �ozfun
lerden de yararlanabilir (veya yararlanmayabilir). Bu ise, TMK m.5 hiikmii
geregince yap1lan ve bu hiikmiin ii;; aret ettigi kiyastan farkl1 bir uygulama
drr. Hakimin hukuk kurah yaratirken mevcut hiikfunlerden yararlanmas1,
TMK m.5 hiikmii a�1klamrken belirttigim anlamda, belli bir ozel hukuk ilii;; 
kisini dogrudan kapsamayan ve kiyasen uygulanmas1 mfunkiin oldugu i�in
de o ilii;; kiye ei;; itlik ilkesi geregince uygulanmas1 gerekli olan bir hiikmiin
tatbik edilmesi degildir. TMK m.5 hiikmiiniin ii;; aret ettigi kiyasen uygula
madan farkl1 olarak, hakimin hukuk kurah yaratirken bai;;ka hiikiimlerin
ongordiigii �oziimlerden yararlanmasmda daha genii;; bir serbestlik var
drr 199. Bai;;ka bir ifadeyle, TMK m.5 hiikmii bakimmdan bu makalede tem
sil edilen yaklai;; 1mm benimsenmesi halinde, hukuk kurah yaratma ai;; ama
sma gelmii;; olan bir hakimin karanmn dogrulugunun, bu karara dayanak
olmak iizere sozkonusu kurah yaratrrken TMK veya TBK'mn i;; u veya bu (ge
nel nitelikli) hiikmiinden kiyasen yararlanmad1gi gerek�esiyle tart1i;;tlmas1
mfunkiin olamamahdrr. Bu serbestlik, fikrimce, hakimin, pozitif hukuk sis
temine yabanc1 dahiyane ve keyfi bir kural yaratmak yetkisine sahip olma
d1gi200 ve pozitif hukuk diizeni ve hukuki giivenlikle bagdai;; an bir kural ya
ratmak zorunda oldugu ilkesiyle de �efo;; memektedir.

196 Bkz. HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.203Art.l ZGB, S.72.
197 HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.203 Art. 1 ZGB, S.72 : "an Zweckmaessigkeits- und Ge
rechtigkeits- ·gesichtspunkten orientierte lnteressenabwehrung". Bkz. aynca
OGUZMAN/BARLAS, a.g.e:, S.78 : "... hakim, kanunkoyucunun,yapacagi gibi, tarafiarm
kar�ilzkli menfaatlerini tespit edecek, bunlarz adalet duygusu i<;inde tartarak ..... ".
198 A ncak bkz. ve kr�. yukanda dn. 193.
199 Teorilc oldugunu belirtmekle birlikte, aym gorii�te RIEMER, a.g.e., S. 143. Keza aym yo n
de HAUSHEER/JAUN, a.g.e., N.203 Art.l ZGB, S.72.
200 RIEMER, a.g.e., S.8 5.

