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ÖZET
TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 138 ÇERÇEVESİNDE SÖZLEŞMENİN
DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI
Pakdil, Hayri
Yüksek Lisans, Özel Hukuk Programı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Pınar Altınok Ormancı
Aralık 2020

Sözleşme serbestisi ve bunun sonucu olarak sözleşmeye bağlılık ilkesi, modern
kanunlaşma hareketlerini etrafında şekillendiren, özel hukukun en temel ilkeleri
arasında yer almaktadır. Fakat sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan durum
değişiklikleri sonucunda sözleşme ilişkisine devamın adil olmayan sonuçlar ortaya
çıkarabileceği, bilhassa dünya savaşları ve ekonomik krizler sonrasında gündeme
gelmiştir. Sözleşmeye bağlılık ile sözleşme adaleti ilkeleri arasında bir uzlaşma
sağlanması çabalarının sonucu olarak ise sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması
bir hukuki mekanizma olarak ortaya çıkmıştır. Türk Hukukuna öğretideki görüşler ve
yargısal uygulamalar ile giren sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması, 2012
yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 138 hükmü ile kanuni
düzenlemesine kavuşmuştur. Çalışmamızda sözleşmeye bağlılık ilkesi ve sözleşmenin
değişen koşullara uyarlanması arasındaki ilişki incelenmiş, sözleşmenin değişen
koşullara uyarlanmasının tarihsel gelişimi, hukuki temeli ve farklı hukuk düzenlerinde
geliştirilen teoriler üzerinde durulmuştur. Türk Borçlar Kanunu madde 138
düzenlemesinin şartları ve olay grupları bağlamında kapsamı tartışılmış, sözleşmenin
değişen koşullara uyarlanmasının talep edilmesinin hukuki niteliği, uyarlamanın nasıl
yapılacağı ve doğuracağı hukuki sonuçlar, öğretide ileri sürülen görüşler ve yargı
uygulamaları da değerlendirilerek açıklanmıştır.
i

Anahtar Sözcükler: Aşırı İfa Güçlüğü, İşlem Temelinin Çökmesi,
Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması, Sözleşmeye Bağlılık İlkesi.
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ABSTRACT
ADJUSTMENT OF CONTRACT TO THE CHANGE IN CIRCUMSTANCES
PURSUANT TO ARTICLE 138 OF THE TURKISH CODE OF OBLIGATIONS
Pakdil, Hayri
LL.M., Private Law Program
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Pınar Altınok Ormancı
December 2020

Freedom of contract and sanctity of contract, which have had significant effects
on the modern codification movements, are among the core principles of private law.
However, it was argued, especially subsequent to world wars and economic crises, that
the maintenance of the contractual relationship after a change in circumstances may
cause unfair consequences. Adjustment of contract to the change in circumstances
propounded as a legal instrument, as a result of the efforts to reach a compromise
between sanctity of contract and contractual justice. Adjustment of contract to the
change in circumstances was introduced to Turkish law through the opinions of
scholars and jurisprudence and regulated for the first time by Article 138 of the Turkish
Code of Obligations, which came into force in 2012. In this study, the relationship
between sanctity of contract and adjustment of contract to the change in circumstances
is examined. The historical development and legal basis of adjustment of contract is
assessed and theories developed in comparative legal systems regarding adjustment of
the contract is analyzed. The preconditions of Article 138 of the Turkish Code of
Obligations and its scope in the context of different groups of possible cases are
discussed. Legal characteristics of a request for the adjustment of a contract, the
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execution of the adjustment and the resulting legal consequences are explained with
an evaluation of opinions of scholars and legal practice/jurisprudence.
Keywords: Adjustment Of Contract To The Changed Circumstances,
Disturbance Of The Contractual Basis, Hardship, Pacta Sund Servanda
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GİRİŞ
İrade serbestisi ve sözleşme özgürlüğü ilkeleri, modern sözleşme hukukunun
üzerine inşa edildiği en temel sütunlardır. İrade serbestisi ilkesi uyarınca kişiler, hukuk
dünyasında özgür iradeleri ile kendi hukuki ilişkilerini düzenlerler. Sözleşme
özgürlüğü ilkesi uyarınca da kişiler, hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içerisinde,
sözleşme ilişkisi içerisine girip girmeme, sözleşmenin karşı tarafını seçme,
sözleşmenin içeriğini düzenleme, sözleşmenin şeklini seçme, sözleşmeyi değiştirme
ve sona erdirme serbestisine sahiptir.
İrade serbestisi ve sözleşme özgürlüğü ilkelerinin anlamlı olabilmeleri için,
kişilerin sözleşmeye bağlı kalmaları ve sözleşme ile üstlendikleri edimlerini yerine
getirmeleri gerekmektedir. Ahde vefa adı verilen bu ilke, irade serbestisi ve sözleşme
özgürlüğünün doğal bir uzantısıdır. Ahde vefa ilkesi gereği kişilerin, sözleşme ile
üstlendikleri borçlarına her ne olursa olsun sadık kalmaları kendilerinden beklenir.
Sözleşme kurulduktan sonra fakat edimler ifa edilmeden önce hâl ve şartlarda
ortaya çıkan bazı değişiklikler, ahde vefa ilkesinin mutlak olarak uygulanmasını
tartışmaya açmıştır. Bilhassa dünya savaşları ve toplumsal – ekonomik kriz
dönemlerinde şartların hızlı ve güçlü biçimde değişmesi, sözleşme ile öngörülen
edimlerin aynen yerine getirilmesinin adalet anlayışını zedeleyen sonuçlar ortaya
çıkarmasına sebebiyet vermiştir. Bu durumda ahde vefa ilkesi ile sözleşme adaleti
arasında bir çatışma söz konusu olmuş, ahde vefa ilkesinin sözleşme adaleti ile
sınırlandırılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.
Ahde vefa ilkesine sözleşme adaleti gereği bir sınırlama çizme çabalarının
sonucu olarak çeşitli hukuk düzenlerinde farklı teoriler ortaya atılmış; bu teoriler
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doğrultusunda yargı organlarının uygulamaları ve kanun koyucu marifetiyle yapılan
düzenlemeler ile bahsi geçen iki ilkenin uyuşması sağlanmaya çalışılmıştır. 1 Temmuz
2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 138.
maddesi ile Türk hukukunda ilk kez sözleşmenin sonradan değişen koşullara
uyarlanması genel nitelikli bir hüküm ile düzenlenmiştir.
Çalışmamızın ilk bölümünde sözleşmenin değişen koşullara uyarlanmasının
tarihsel gelişimi ele alınmış; çeşitli hukuk düzenlerinde konuya ilişkin geliştirilen
teoriler incelenmiştir. Türk hukukunda 6098 sayılı TBK öncesi sözleşmenin değişen
koşullara uyarlanmasına yönelik geliştirilen çözümler ele alındıktan sonra TBK 138.
madde hükmünün varlığında sözleşmenin değişen koşullara uyarlanmasının hukuki
temeli ve benzer kavramlar ile farkları değerlendirilmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde TBK 138. madde hükmü çerçevesine
sözleşmenin değişen koşullara uyarlanmasının şartları incelenmiştir.
Üçüncü bölümde sözleşmenin değişen koşullara uyarlanmasının sonuçları ele
alınmış; bu bağlamda sözleşmenin hükümlerinde değişiklik yapılarak sözleşmenin
ayakta tutulması ve sözleşmenin sona erdirilmesi incelenmiştir.
Sonuç bölümünde ise çalışmada varılan sonuçlar maddeler hâlinde
özetlenmeye çalışılmıştır.
Çalışma kapsamında sözleşmenin uyarlanması ifadesi öğretideki terminolojiye
uygun olarak sözleşmede değişiklik yapılması ve sözleşmenin sona erdirilmesi
hallerini kapsayacak şekilde geniş anlamda kullanılmış; sözleşmede değişiklik
yapılarak sözleşmenin ayakta tutulması durumu için sözleşmenin dar anlamda
uyarlanması ifadesi tercih edilmiştir.
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Çalışmamız, sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması kurumunu TBK 138.
madde hükmü çerçevesinde incelemeye hasredilmiştir. Bu kapsamda borç
sözleşmeleri dışında diğer medeni hukuk sözleşmelerinin ve sözleşme dışındaki
hukuki işlemlerin uyarlanmasına bu çalışmada yer verilmemiştir.
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Birinci Bölüm
Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanmasının Tarihsel Gelişimi ve
Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması
I.

Tarihsel Gelişimi

A. Genel Olarak
Bernhard Windscheid 1892 yılında, ölümünden kısa bir süre önce, o dönem
için oldukça iddialı sayılabilecek bir kehanette bulunur: Zımnen ifade edilen kayıt 1
(Voraussetzung), her ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın, kendisini daima tekrar gündeme
getirecektir. Kapıdan kovulursa, pencereden tekrar gelecektir 2. Windscheid’in kayıt
teorisinin 1900 tarihli BGB’de kendisine yer bulamamasına rağmen teorinin çözüm
aradığı değişen koşullar karşısında sözleşmenin akıbetinin ne olacağı problemi sürekli
gündemde kalmış, bilhassa dünya savaşları ve ekonomik kriz hallerinde öğreti ve yargı
çevrelerinde tartışmalara neden olmuştur3. Bu tartışmada başlangıç noktası olarak akla
iki farklı yaklaşım gelecektir: Sözleşmeye bağlılık ilkesi (pacta sund servanda) ve
sözleşmenin değişen koşullar karşısında uyarlanması veya sona erdirilmesi (clausula
rebus sic stantibus) 4.

Terminolojik açıdan, Voraussetzung ifadesi öğretide Türkçeye farklı şekillerde çevrilmiştir (kayıt, ön
olgu, gerek). Bu çalışmada, kavramı daha iyi yansıttığı düşüncesiyle kayıt ifadesi kullanılacaktır.
Öğretide farklı kullanımlar için bkz. Serozan, R. : İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, 7. Baskı,
İstanbul 2016, s. 220; Antalya, G. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler c. III, İstanbul 2017, s. 255;
Sirmen, L. : Türk Özel Hukukunda Şart, Ankara 1992, s.92.
2
Windscheid, B: Die Voraussetzung, AcP 1892, C. 78, s. 197 ( Meyer – Pritz, R. : Störung der
Geschäftsgrundlage, Rückert, J. / Schmoeckel, M. / Zimmermann, R. : Historisch-Kritischer
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch C. II/2: Schuldrecht – Allgemeiner Teil, Tübingen 2007, s.
1709’dan naklen).
3
Meyer-Pritz, s. 1709, 1710.
4
Kaplan, İ. : Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Ankara 1987, s. 113.
1
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Kişilerin borç altına girdikleri sözleşme ilişkisine sadık kalmaları gerektiğini
ifade eden sözleşmeye bağlılık ilkesi, irade özerkliği ilkesinin sözleşme hukukundaki
yansımasıdır 5. Sözleşmeye bağlılık ilkesine göre, sözleşmeci taraflar her ne olursa
olsun sözleşme ile yerine getirmeyi taahhüt ettikleri edimlerini yerine getirmelidir 6.
Sözleşme kurulduktan sonra hal ve şartların zaman içerisinde değiştiği gerekçesiyle
sözleşmeye riayet edilmemesi, her şeyden önce hukuki işlem güvenliğini
zedeleyecektir 7. Bir diğer görüşe8 göre ise hukuk düzeni sözleşme adaletini
önceleyerek hâkimin somut olayın özelliklerini dikkate alarak sözleşme ilişkisini sona
erdirecek veya yeni şartlar doğrultusunda değiştirecek bir karar almasına imkân
sağlamalıdır. Windscheid’a göre, tarafların irade beyanlarında zımnen ifade ettikleri,
bazı öngörü ve beklentilerinin gerçekleşmemesi halinde sözleşmenin bağlayıcılığının
olmayacağı yönündeki kaydın (Voraussetzung) dikkate alınmaması halinde hukuki
işlem güvenliği fazlasıyla sağlanmış olacaktır. Fakat bu durum, bazı hallerde hâkimin
somut olayda adaleti sağlayacağını düşündüğü hükmü vermesini engellemek uğruna

Eren, F. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017, s. 16; Serozan, R. : Medeni
Hukuk Genel Bölüm - Kişiler Hukuku, İstanbul 2015; s. 80; Erman, H. : Borçlar Hukukunda Akit
Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlamaları, İÜHFM 1973, C. 38, S. 1-4, s. 602 vd; Topuz, S. :
Sözleşmenin İçeriğine Müdahalenin Sözleşmeye Bağlılık İlkesine Aykırılık Oluşturup Oluşturmadığı
Sorunu, SÜHFD 2011, C. 19, S. 2, s. 285.
6
Oğuzman, K. / Öz, T. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. I, 12. Baskı, İstanbul 2018, s. 197 vd;
Eren, Borçlar Genel, s. 500; Tekinay, S. S. / Akman, S. / Burcuoğlu, H. / Altop, A. : Tekinay Borçlar
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elde edilmiş bir avantaj olacaktır. Dolayısıyla karşı karşıya olunan husus, şekilciler ile
somut olay adaletini önceleyenler arasındaki kadim tartışmanın ta kendisidir 9.
B. Klasik Sözleşme Hukukunda Sözleşmeye Bağlılık İlkesi ve Yeniden
Değerlendirilmesi
Orta Çağ boyunca Roma hukuku başta olmak üzere hâkim olan hukuk düzeni,
ticaretin ekonomik yaşamın merkezinde yer almadığı, toplum yapısının geniş aile
birimlerine ve ekonomik yaşamın da kapalı aile ekonomilerine dayandığı ve
dolayısıyla sözleşme hukukunun gelişmediği bir hukuk düzenidir 10.
Ortaçağ’ın sona ermesiyle, toplumsal yapının temelini oluşturan aile bağlarında
çözülmeler meydana gelmiş; birey, kişiliği ve hak sujesi olması ile ön plana çıkmaya
başlamıştır. Aile bağlarının zayıflaması ve ailenin bireyler üzerindeki hiyerarşik
otoritesinin azalması, devlet otoritesinin merkezileşerek hukuk yaratma tekelinin
devlet elinde toplanması, ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi, piyasanın genişlemesi,
tekniğin gelişmesiyle birlikte ölçek olarak daha büyük ve işbölümü esasına dayalı
ekonomik üretim birimleri ortaya çıkmış, bunun sonucu olarak birey, aile bağlarından
sıyrılarak toplumsal yaşamda başrol haline gelmiştir. Bu gelişmeler neticesinde
değişen hukuk düzeninde bütün kişiler, parçası oldukları toplumun özgür ve eşit birer
üyesi haline gelmişler, kendi sosyal ilişkilerini oluşturmaya ve düzenlemeye
başlamışlardır. Ekonomik ve toplumsal yaşamda yaşanan değişiklikler sonucu hukuk
düzeninde de değişiklikler meydana gelmiş, bireyi özgür ve kendi kararlarını alan bir
hukuk sujesi olarak kabul eden anlayış yerleşmiştir 11.

Meyer – Pritzl, s. 1710.
Sirmen, L, Modern Hukukta Sözleşme Kavramı ve Türk Hukuku, Prof. Dr. H. C. Oğuzoğlu’na
Armağan, Ankara 1972; s. 442.
11
Sirmen, Sözleşme, s.444-445.
9
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Klasik hukukta sözleşme serbestisi ve sözleşmeye bağlılık ilkelerinin özel
hukukun temel ilkeleri haline gelmesinde 18 ve 19. yüzyıllarda gerçekleşen
kodifikasyon hareketlerinin önemli etkisi olmuştur. 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başında
yazılan kanunlar, bireyi esas alan liberal anlayışa sahiptir. Bu anlayışa göre, herkes
kendisi için en iyi olanı tespit etmeye ve kendi menfaatini en iyi şekilde gözetmeye
ehildir, hukuk düzeni kişilerin özel hukuk ilişkilerine mümkün olduğunca az karışmalı,
bireylere kendi çıkarlarını korumaları için uygun olanaklar sağlamalıdır. Bu ise ancak
mülkiyet hakkının korunması, irade hürriyetinin kabul edilmesi, sözleşme
serbestisinin sağlanması ve sözleşmenin taraflar için bağlayıcı kılınması ile mümkün
olur12.
İrade özerkliği ilkesini temel alan bireyci liberal felsefe, irade özerkliğini
liberal sosyal düzenin kurucu unsuru olarak tanımlamaktadır. Bu felsefe, sözleşmesel
ilişki içerisine giren tarafların her ikisinin de aynı derecede özgür olduğunu
varsaymaktadır. Bu varsayım sonucunda ise, tarafların müzakere ederek aralarında
uzlaştıkları hükümlerin en adil sonuç olduğu, böyle olmasaydı tarafların bu
düzenlemeyi kabul etmeyecekleri değerlendirmesinde bulunulmaktadır. Sözleşmeci
taraflar çok sayıdaki muhtemel sözleşmecinin karşı edimleri arasından kendisi için en
avantajlı olanı, kendi menfaatlerine en uygun düşeni seçmiştir, dolayısıyla sözleşmesel
olan her zaman adildir 13.
İrade özerkliğinin zorunlu bir sonucu olarak sözleşme serbestisi de klasik
sözleşme hukukunda temel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Sözleşme özgürlüğü,
kişilerin tam ve eşit bir hak ehliyetine sahip olmalarının, davranış özgürlüğünün,

12
13

Kuntalp, E. : Karışık Muhtevalı Akit, 2. Baskı, Ankara 2013, s. 28.
Tercier, P. / Pichonnaz, P. / Develioğlu, M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2016, s. 163.
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dolayısıyla kişiliklerinin zorunlu bir uzantısı olarak görülmüştür. Sözleşme özgürlüğü
sayesinde kişiler, sözleşme konusu olabilecek hukuki ilişkilerini bizzat, diledikleri
şekilde düzenlemek imkânını elde etmektedir. Sözleşen taraflar, içeriğini kendileri
belirledikleri sözleşme ile aralarında geçerli olacak hukuk düzenini belirlemektedir.
Nitekim bu husus, Fransız Medeni Kanununun 1134. maddesinde “Hukuka uygun
olarak yapılmış sözleşmeler, onu yapanların kanunu sayılırlar.” ifadesiyle kendine
yer bulmuştur14.
Klasik anlayışa göre özgür ve eşit bireylerin bir araya gelerek kurdukları,
aralarında olabilecek en adil hukuki düzen olan sözleşmesel düzene başka hiçbir iradi
düzenin müdahale edememesi gereklidir. Kişiler kendi menfaatlerini en iyi kendileri
bildikleri ve bu menfaatlerini gözetecek sözleşme koşullarını en doğru şekilde
kendileri tespit edeceği için sözleşmelerin içeriğini belirlemek konusunda kanun
koyucunun bir yetkisi yoktur, hâkim de benzer şekilde sözleşmedeki edimlerin bir
denge içinde olup olmadığını a posteriori kontrol etmemelidir 15. Hukuk düzenine
düşen, sözleşmeci tarafların oluşturdukları bu hukuki düzenin korunmasını sağlamak,
sözleşme hükümlerine riayet edilmesi gerektiğini kural altına almaktır. Ahde vefa
ilkesinin gereği olarak sözleşmenin kurulduğu şekliyle aynen uygulanması ve
hükümlerine riayet edilmesi, sözleşme hukukunun temel prensiplerinden birisidir 16.
Sözleşme serbestisi ve sözleşmeye bağlılık ilkeleri, bireysel özgürlüğün temel
olduğu bir toplumsal düzen idealine dayanır. Bu toplumsal düzende kişiler
malvarlıkları, bilgileri ve çalışma güçleri üzerinde serbestçe tasarruf edebilmekte,

Eren, Borçlar Genel, s. 17’den naklen.
Tercier / Pichonnaz / Develioğlu, s.163.
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Kaplan, s. 113; Kılıçoğlu, s. 346; Antalya, s. 251; Eren, Borçlar Genel, s. 899; Arat, s. 29; Tekinay /
Akman / Burcuoğlu / Altop, s. 364.
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böylece başka kişilerle çeşitli sözleşme ilişkisi içine girebilmektedir. Bu sözleşme
ilişkileri öncesinde tarafların müzakere edecekleri ve bu müzakereler sonucunda her
iki taraf için de adil ve her iki tarafın da çıkarlarına uygun düşen bir düzenleme
üzerinde uzlaşmaya varacakları farz edilmekte, böylece şekli anlamda sözleşme
özgürlüğünün, maddi anlamda sözleşmesel adaleti sağlayacak yegâne unsur olduğu
kabul edilmektedir17.
Fakat klasik sözleşme hukuku anlayışının sözleşme serbestisi için getirdiği ön
kabuller gerçeklerle örtüşmemektedir. Pratikte çoğu zaman sözleşme müzakerelerinde
bulunan taraflar arasında bilgileri, zekâları, pazarlık yetenekleri ve en önemlisi sosyoekonomik güçleri açısından önemli düzeyde farklılıklar bulunmaktadır. 18 Ayrıca
ekonomide istikrar varsayımı da çoğu zaman yaşamın gerçeklerine uymamakta,
değişen koşullar sonucu ahde vefa ilkesinin mutlak uygulanması kimi zaman gülünç
sonuçlar doğurmaktadır19.
Anılan sebeplerle klasik sözleşme hukukunun öngördüğü teorik eşitlik,
uygulamada sosyal ve ekonomik açıdan farklı konumda olan taraflar arasında gerçek
bir eşitlik sağlamamakta, güçlü olanın lehine sonuçlar doğurmaktadır 20. Dolayısıyla
sözleşme serbestisi ve irade özerkliği ilkelerinin mutlak gücü sorgulanmaya
başlanmış, sözleşmeye bağlılık ilkesi yeniden değerlendirilmiştir 21. Bilhassa 2. Dünya
Savaşı sonrası dönemde sosyal sebeplerle sözleşme serbestisine sınırlamalar

Kocayusufpaşaoğlu, N. : Borçlar Hukuku Genel Bölüm – Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem,
Sözleşme, 6. Baskı, İstanbul 2014, s. 504.
18
Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Genel, s. 505.
19
Serozan, R. : Karşılıklı Sözleşmelerde Baştan Dayatılmış veya Sonradan Oluşmuş Edimler Arası
Dengesizliğin Uyarlama Yoluyla Düzeltilmesi, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan,
İstanbul 2000, s. 1014.
20
Eren, Borçlar Genel, s. 278.
21
Baysal, Uyarlama, s. 12.
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getirilmeye başlanmıştır 22. Hukuk düzenleri şekli anlamda sözleşme serbestisi
kavramıyla yetinmeden sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, adaleti sağlayacak
bir maddi sözleşme serbestisi ilkesini geliştirmek, yani sözleşmesel adaleti sağlamak
için sözleşenler arasında sosyo ekonomik olarak zayıf olan tarafı koruyucu tedbirler
almak mecburiyetinde kalmıştır 23.
Modern sözleşme hukukunda sözleşme serbestisi ve ahde vefa ilkelerinden bir
sapma olduğunu belirtmek yerinde olmayacaksa da bu ilkeler mutlak olarak kabul
edilmemekte, sözleşme adaletinin sağlanması bakış açısıyla yorumlanmaktadır 24.
Bugün geçerli olan anlayış, ahde vefa ile sözleşme adaleti ilkeleri arasında bir çatışma
olduğunda bu çatışmanın giderilmesi için gerekli hukuki mekanizmaların
düzenlenmesi yönündedir. Sözleşmelerin değişen koşullar karşısında uyarlanması
veya sona erdirilmesi, sözleşme adaleti ile sözleşmeye bağlılık ilkelerini uzlaştıracak
bir hukuki mekanizma olarak öngörülmüştür. Böylece, sözleşmeye bağlılık ilkesinin
amacından sapmayacağı, sözleşme adaleti ve sözleşmeye bağlılık ilkelerinin birbirini
tamamlayacağı ifade edilmektedir 25.
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II.

Mukayeseli Hukukta Geliştirilen Teoriler

A. Clausula Rebus Sic Stantibus Teorisi
Sözleşmelerin değişen koşullara uyarlanması denilince akla ilk gelen kavram
olan clausula rebus sic stantibus teorisi, sözleşmelerin uyarlanmasına imkân tanıyan
diğer hukuk sistemlerindeki teorilerin de kaynağı olmuştur26. Roma hukukuna
atfedilen bu kavram27 esasında klasik Roma hukukunda yer almamış, esas olarak kilise
hukuku ve post glossatörler döneminde geliştirilmiştir28.
Clausula rebus sic stantibus teorisi, uzun süre devam edecek ve gelecekte
gerçekleşebilecek olaylardan etkilenebilecek nitelikteki sözleşmelerin, sözleşmenin
kurulduğu esnada mevcut olan hal ve şartların gelecekte de değişmemesi şartına bağlı
olarak akdedildiği varsayımına dayanmaktadır 29. Roma sözleşme hukukunda ise
clausula teorisi kabul görmemiş olup pacta sund servanda ilkesi hâkim konumdadır.
Fakat clausula rebus sic stantibus ilkesi Roma hukukuna bütünüyle de yabancı bir
kavram değildir, teorinin ilk izlerine Romalı düşünürler Cicero ve Seneca’nın
eserlerinde rastlanmaktadır 30.
Ortaçağ’da Kilise hukuku ve post glossatörler döneminde ise bu düşünce
geliştirilmiş, genel bir clausula rebus sic stantibus teorisi ortaya konulmuştur. Bu
dönemde sözleşmede vaad edilen edimin yerine getirilmesi için şartların zaman

26

Baysal, Uyarlama, s. 33.
Antalya, s. 254.
28
Arat, s. 21
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Hukukunda Değişen Ve Öngörülemeyen Koşullar, İÜHFD 2008, C.66, S.1, s. 354; Gürsoy, s. 11 vd;
Erman, H. : İstisna Sözleşmesinde Beklenilmeyen Haller, İstanbul 1979, s. 33; Antalya, s. 252;
Kılıçoğlu, s. 348 vd; Oftinger, K. : Cari Akitlerin Temelinde Buhran İcabı Tahavvül (Clausula rebus
sic stantibus hakkında) (Çev. Bülent Davran), İÜHFM 1942, C. 8, S. 3-4, s. 598 vd.
30
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içerisinde değişmemesi gerektiğini ifade eden bir zımni şart olarak clausula rebus sic
stantibus, Bartolus ve Baldus tarafından savunulmuştur31. Bu dönemde clausula rebus
sic stantibus ilkesini savunanlar aynı zamanda pacta sund servanda ilkesini de
savunmakta, bu iki ilkenin birbiriyle çelişen değil birbirini tamamlayan ilkeler
olduğunu ileri sürmektedir 32.
16. ve 17. yüzyıllarda clausula rebus sic stantibus ilkesi altın çağlarını yaşamış,
Kıta Avrupasında yaygın şekilde kabul görmüştür. Fakat yine bu dönemde clausula
teorisi, doğal hukuk etkisindeki hukukçular, bilhassa Adolph Dieterich Weber
tarafından muğlak ve belirsizliğe yol açan bir teori olduğu gerekçesiyle sıkı bir şekilde
eleştirilmiştir 33. Özellikle Fransız hukukunda bu eleştiriler etkili olmuş, dönemin önde
gelen Fransız hukukçuları doğal hukuk ekolünü takip ederek irade özerkliği ve
sözleşmeyle bağlılık ilkelerine bağlı kalmışlardır 34. Fakat bu teori 18. yüzyıl
kodifikasyon hareketlerinde kendisine yer bulmuş,1756 tarihli Codex Maximilianeus
Bavaricus Civilis clausula ilkesini benimseyen kapsamlı bir hükme yer verirken 1794
tarihli Prusya Allgemeine Landrecht değişen koşullar sebebiyle sözleşmenin feshi
imkanı tanımış, fakat bunun yalnızca istisnaen uygulanacağını öngörmüştür35.

B. İngiliz Hukuku Frustration Teorisi
İngiliz hukukunda ortaya konulan Frustration teorisi, yalnızca İngiliz
hukukunda değil, kimi farklarla birlikte tüm common law hukuk sistemlerinde etkili

31

Arat, s. 21.
Baysal, Uyarlama, s. 35.
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Meyer – Pritzl, s. 1711.
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olmuş bir teoridir. Bu teori, şartları ve sonuçları bakımından Kıta Avrupası hukukunda
geliştirilen teorilerden farklılık taşımaktadır 36.
Frustration teorisini Kıta Avrupası hukuklarında geliştirilen teorilerden ayıran
en önemli farklılık, bu teorinin yalnızca sözleşmenin kurulmasından sonra fakat
ifasından önce ortaya çıkan hal ve şartlardaki değişikliklerin sözleşmenin ifasını
güçleştirmesi, edimler arasındaki dengeyi bozması veya sözleşme ile öngörülen
amacın boşa çıkması hallerini değil, aynı zamanda bu değişikliklerin sözleşmenin
ifasını fiziki, ticari veya hukuki sebeplerle imkânsızlaştırması hallerini de
kapsamasıdır 37.
1863 yılından önce İngiliz sözleşme hukukundaki temel kural, borçlunun
sözleşme ile yüklendiği edimi ifa etmekle mutlak olarak bağlı olduğu, sözleşmenin
kurulmasından sonra gerçekleşen olaylar nedeniyle edimin ifasının aşırı maliyetli hale
gelmesi

veya

imkânsızlaşması

durumlarında

bile

borçlunun

borcundan

kurtulmayacağı şeklindeydi38. Bu durumu ifade eden ve Roma hukukundaki pacta
sund servanda ilkesine karşılık gelen doctrin of absolute contracts teorisinin emsal
kararı da 1647 yılında verilen Paradine v. Jane kararıydı39. Bu kararda ifade edilen
genel ilkeye göre sözleşme ile kendi iradesiyle borç altına giren kimse, bu borcunu her
ne olay yaşanmış olursa olsun yerine getirmekle mükelleftir, zira borçlu aksini
sözleşmede belirtme imkânına sahip idi40.

36

Baysal, a.g.e., s. 75.
Mckendrick, E. G. : Chitty on Contracts, 33. Baskı, London 2015, s. 1671.
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İngiliz hukukunda doctrine of absolute contracts teorisine ilk istisna, 1863
yılında verilen Taylor v. Caldwell kararıyla getirilmiştir. Bu davaya konu olan
sözleşmede bir konser salonunun belirlenen 4 günde verilecek konserler için
kiralanması söz konusu iken henüz ilk konser verilmeden önce konser salonu yanmış,
bunun üzerine kiracılar konser hazırlıkları için yapılmış masraflarının tazmin edilmesi
için dava açmıştır. Söz konusu davada mahkeme sözleşmenin sona erdiğine karar
vermiş ve davalıyı tazminata mahkûm etmemiştir. Mahkeme, kararın gerekçesinde
sözleşmede sözleşmenin konusunu oluşturan edimin imkânsızlaşmaması şeklinde
zımni bir şartın (implied condition) yer aldığını belirtmiştir 41.
Taylor v. Caldwell davasında kabul edilen zımni şart teorisinin kapsamı zaman
içerisinde genişlemiştir 42. Teorinin kapsamına yalnızca imkânsızlık hallerinin değil,
sözleşmede öngörülen amacın boşa çıkması hallerinin de eklenmesi taç giyme töreni
davaları (coronation cases) ile olmuştur. Kral 7. Edward’ın ani hastalığı sonucunda
taç giyme töreninin önceden duyurulan tarihte gerçekleşmeyip ertelenmesi üzerine, taç
giyme törenini izlemek maksadıyla tören alanına bakan evleri tören tarihi için
kiralayan kiracılar ile mülk sahipleri arasında uyuşmazlıklar çıkmış, konu
mahkemelere taşınmıştır. Bu davalar arasında en meşhuru, 1903 tarihli Krell v. Henry
davasıdır. Söz konusu davaya konu sözleşmede Henry, Krell’in tören alanına bakan
dairesini tören tarihi için kiralamış, ancak sözleşmenin içeriğinde taç giyme törenine
veya taç giyme törenini izleme amacına dair bir atıf yapılmamıştır. Taç giyme
töreninin ertelenmesi üzerine ise konu mahkemeye taşınmış, Krell sözleşmede
öngörülen kira bedelinin kendisine ödenmesini talep ederken Henry ödemiş olduğu

41
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Peel, E. / Treitel, G. H. : The Law of Contract, 14. Baskı, London 2015, s. 1033.
Peel / Treitel, s. 1033.
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depozito bedelinin kendisine iadesini talep etmiştir. Sözleşmenin konusu olan edimin
ifası fiziken imkânsız olmadığı halde mahkeme verdiği kararda Henry’yi haklı bulmuş
ve taç giyme töreninin sözleşmede belirtilmemiş olsa dahi tarafların her ikisi
tarafından da sözleşmenin yegâne amacı (sole purpose of the contract) olarak
görüldüğünü ve törenin ertelenmesi sonucu sözleşmenin amacının boşa düştüğünü
belirtmiştir 43.
Krell v. Henry davasında verilen karar ile Taylor v. Caldwell davasında ortaya
konulan teori, sözleşmenin konusunun imkânsızlaşmadığı hallerde de sözleşmede
öngörülen amacın gerçekleşmesinin mümkün olmadığı halleri (frustration of purpose)
de kapsayacak şekilde genişlemiştir 44. Frustration teorisi esas itibariyle bir
imkânsızlık teorisi olması ve sonucu itibariyle sözleşmenin yeni koşullar karşısında
uyarlanarak ayakta tutulmasını kabul etmeyip yalnızca sözleşmenin sona erdirilmesine
imkân vermesi yönüyle Kıta Avrupası hukuklarında geliştirilen teorilerden farklı olsa
da teorinin Kıta Avrupası hukuklarına etkisi, bilhassa Krell v. Henry davasının
etkisiyle sözleşme ile izlenen amacın zedelenmesi halinde sözleşmenin uyarlanması
kurumunun Alman işlem temelinin çökmesi öğretisine girmesidir 45.

C. Alman Hukuku İşlem Temelinin Çökmesi Öğretisi
“Aşırı İfa Güçlüğü “ kenar başlıklı Türk Borçlar Kanunu m. 138 hükmünün
gerekçesinde atıf yapılan46 işlem temelinin çökmesi, Alman Hukukunda geliştirilmiş
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bir öğretidir. Madde gerekçesinde de atıf yapılan işlem temelinin çökmesi kurumuna
ilişkin yapılacak açıklamalar, Türk Hukuku için önem taşıyacaktır 47.
İşlem temelinin çökmesi öğretisi, esasında Oertmann tarafından geliştirilmiş
olsa dahi kuramın esasını Windscheid’ın kayıt öğretisi (Voraussetzung Lehre)
oluşturmaktadır 48. Windscheid’ın öğretisinin çıkış noktası, sözleşme taraflarının
sözleşmede en azından açıkça ifade etmedikleri, geleceğe ilişkin tasavvurlardır.
Windscheid kayıt (Voraussetzung) teriminin tam bir tanımını yapmaktan kaçınmış,
yalnızca öğretinin doğrultusunu göstermekle yetinmiştir 49. Sözleşme ilişkisi içerisine
girerken irade beyanında bulunan taraf, bu irade beyanına bağlanan hukuki sonuçları
kayıtsız şartsız istemiş olsa dahi bu irade beyanıyla aynı zamanda bazı öngörü ve
beklentilerinin gerçekleşmemesi halinde bu hukuki sonuçla bağlanmama çekincesini
de ortaya koymuştur50. Windscheid’ın ifade ettiği bu çekince, bu kayıt, nitelikli bir
saik (besonders qualifizierten Beweggrund), geliştirilmemiş bir şart (unentwickelte
Bedingung), şart düzeyine ulaşmamış bir irade kısıtlamasıdır (Willenbeschränkung) 51.
Böyle bir olmazsa olmaz (sine qua non) kayıt ile sözleşme ilişkisi içerisine giren kişi,
geleceğe ilişkin tasavvurlarının gerçekleşeceğinden o derece emindir ki bu kaydı
sözleşmenin bir şartı haline getirme ihtiyacı duymamıştır 52.
Windscheid kayıt ile şart arasındaki farkı açıklarken her ikisi de iradeye ilişkin
bir kısıtlama içerse ve gelecekteki belli bir duruma odaklansalar da şart söz konusu
olduğunda gelecekteki belli bir durumun belirsizliği kabul edilirken kayıt söz konusu

(https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss321.pdf, s. 11, Erişim Tarihi: 17.11.2020.
47
Baysal, Uyarlama, s. 39.
48
Serozan, R. : Sözleşmeden Dönme, 2. Baskı, İstanbul 2007, s. 347.
49
Meyer – Pritzl, s. 1713.
50
Baysal, Uyarlama, s. 40.
51
Meyer – Pritzl, s. 1713.
52
Serozan, Sözleşmeden Dönme, s. 347.
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olduğunda gelecekteki duruma kesin gözüyle bakılmakta olduğunu ifade etmektedir53.
Kayıtta şarttan farklı olarak hukuki etkinin bir durumun varlığına bağlı kılındığı değil,
bu durumun bulunmadığı veya gerçekleşmeyeceği bilinseydi hukuki etkinin de
istenmemiş olacağı sonucu çıkarılır 54.
Windscheid’ın kayıt teorisi öğretide sınırları ve kapsamı belirgin olmayan bir
görüş olduğu gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalmıştır 55. Öğretide Windscheid’ı
en çok eleştiren isim olan Lenel, saik ile kayıt arasında uygulanabilir bir sınır
çizilememesi ve esnek olmayan bir sonuç olarak sözleşmenin sona ermesini öngörmesi
nedeniyle kayıt teorisini eleştirmiştir 56. Lenel’in görüşleri 1900 tarihli BGB’nin
hazırlık çalışmalarını da etkilemiş ve kayıt teorisi BGB’de kendisine yer
bulamamıştır 57. Kayıt teorisinin reddedilmesinin gerekçesi olarak işlem güvenliğini
tehlikeye atacak olması ve kayıt teriminin saik ile arasındaki farkların açıkça ortaya
konamamış olması gösterilmiştir58.
Windscheid’ın kayıt teorisine ilişkin tartışmalar BGB’nin kabulünden sonra da
devam etmiştir. Paul Oertmann 1904 yılında yayınladığı “Gesammelten Reden und
Abhandlungen” isimli eserinde kayın babası Windscheid’ın kayıt teorisinin hak ettiği
değeri görmediğini ve modernize edilmiş bir şekilde tekrar gündeme gelebileceğini
ifade etmiştir. Nitekim Kaufmann Uluslararası Antlaşmalar üzerine yazılarında kayıt
teorisini irdelemiş, Oertmann’ın öğrencisi olan Leo Stahl “BGB’de Sözde Clausula

Meyer – Pritzl, s. 1713.
Sirmen, Şart, s. 92.
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1967, C. 1, S. 1, s. 87; Rösler, H. : Grundfälle zur Störung der Geschäftsgrundlage, JuS 2004, s. 1058;
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Yararlanılabilecek Yenilikler), İÜHFM 2000, C. 58, S. 1-2, s. 245-246.
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Rebus Sic Stantibus” (Die sogenannte Clausula Rebus Sic Stantibus im BGB) isimli
tezi ile konuyu gündemde tutmaya devam etmiştir 59 Fakat Alman Yargıtayı tarafından
bu görüş, Birinci Dünya Savaşı’na kadar kabul görmemiştir 60.
Birinci Dünya Savaşı’nın akabinde Oertmann,

Windscheid’ın kayıt

teorisindeki iradeyi esas alarak meşhur işlem temeli teorisini ortaya atmıştır 61.
Oertmann, Windscheid’ın teorisinde ele alınan tasavvurların, sözleşmenin karşı tarafı
tarafından algılanmış ya da algılanması gerekli olduğu hallerde hukuki işlemin temeli
olduğunu ifade etmiştir 6263. Oertmann’ın teorisi, savaş sonrası buhranı ve ekonomik
krizin de etkisiyle, öğretide ve yargıda geniş yankı bulmuştur64.
İşlem

temeli

kavramının

Alman

hukukunda

kabul

gören

tanımı,

Kocayusufpaşaoğlu’nun çevirisi ile, “sözleşme içeriğine girmeksizin, sözleşmenin
kurulması aşamasında ortaya çıkan, mevcut yahut gelecekteki bazı hal ve şartlara
ilişkin öyle ortak veya karşı tarafça bilinebilip de itiraz edilmeyen bir taraflı
tasavvurlardır ki, tarafların işlem iradeleri bunlar üzerine inşa edilir” şeklindedir 65.
Alman hukukunda işlem temelinin çökmesi teorisinin hukuki temeli
konusunda uzun yıllar tartışmalar söz konusu olmuştur. İşlem temelinin çökmesine
sözleşmelerin yorumu suretiyle varılacağı düşüncesi ortaya atılmıştır. Fakat bu görüş,
sözleşmenin içeriğine dâhil olmayan bir unsurun yorum yoluyla da ulaşılması
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mümkün olmayan bir unsur olacağı gerekçesiyle fazla taraftar bulamamıştır 66. Başka
bir görüş de sözleşmede risk dağılım kuralları açısından bir sözleşme boşluğu
bulunduğu düşüncesinden hareket etmektedir 67. Fakat sözleşme boşluğu görüşü de
özellikle tarafların tasavvurun gerçek olmadığı veya olmayacağı bilinse idi sözleşmeyi
yapmayacak oldukları anlaşıldığında sözleşmenin tamamlanmasının yetersiz bir
çözüm olacağı gerekçesiyle kabul görmemiştir. 68Alman hukukunda hakim görüş ise
işlem temelinin çökmesinin hukuki temelini dürüstlük kuralına (Treu und Glauben)
dayandırmıştır 69. Hâkimin tarafların özgür iradesi ile kurdukları sözleşmeye
müdahalede bulunması ancak, sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan değişikliklerin
taraflardan birisi için sözleşme ilişkisinin aynen devamı dürüstlük kuralı çerçevesinde
kendisinden beklenemez olması halinde söz konusu olacaktır 70.
İşlem temelinin çökmesi teorisi, Almanya’da 2001 yılında yapılan borçlar
hukuku reformu ile yasal düzenlemeye kavuşmuştur. İşlem Temelinin Sarsılması
(Störung der Geschaeftsgrundlage) kenar başlıklı BGB m. 313 hükmü şu şekildedir:
“1) Sözleşmenin temelini oluşturan hâl ve şartlar sözleşmenin
kurulmasından sonra ağır bir biçimde değişmiş ve taraflar bu değişikliği
öngörmüş olsalardı sözleşmeyi hiç yapmayacak veya başka bir içerikle
yapacaklarsa, somut olayın özelliklerinin, özellikle de kanuni veya sözleşmesel
risk dağılımının göz önünde tutulması sonucunda taraflardan birinden

66

Baysal, Uyarlama, s. 43.
Antalya, s. 258.
68
Baysal, Uyarlama, s. 43.
69
Antalya, s.257; Rösler, H. : Störung der Geschaeftsgrundlage nach der Schuldrechtsreform, ZGS
2003, s. 385.
70
Baysal, Uyarlama, s. 44.
67

19

sözleşmeye olduğu gibi bağlı kalmasının beklenemeyeceği durumlarda,
sözleşmenin uyarlanması istenebilir.
2) Tarafların sözleşmenin temeli hâline gelen esaslı tasavvurlarının
sonradan yanlış olduğunun ortaya çıkması, hâl ve şartların değişmesine
müsavidir (denktir).
3) Sözleşmenin uyarlanmasının mümkün olmadığı veya taraflardan
birinden beklenemediği durumlarda, mağdur olan taraf sözleşmeden dönebilir.
Sürekli borç ilişkilerinde dönme hakkının yerini fesih hakkı alır.”71
BGB m. 313 hükmü, hem işlem temelinin sarsılması başlığı altında hem işlem
temelinin baştan eksikliğini (Fehlen der Geschaeftsgrundlage) hem de işlem temelinin
sonradan çökmesini (Wegfall der Geschaeftsgrundlage) düzenlemektedir. İşlem
temelinin baştan eksikliği kavramını Türk hukukunda TBK m.32’de düzenlenen temel
hatası kavramı karşılamaktadır72.

D. Fransız Hukuku Emprevizyon Teorisi
Fransız hukukunda tarihsel olarak, pacta sund servanda ilkesi katı bir tutumla
benimsenmiştir. Fransız Medeni Kanununun sözleşmenin taraflar arasında kanun
hükmünde olduğunu düzenleyen m. 1134 hükmünde bu tutum açık bir şekilde
gösterilmiştir 73. Pacta sund servanda ilkesine sıkı bağlılık tarihsel olarak hem

Türk Borçlar Kanunu Adalet Komisyonu Raporunda yer alan BGB m. 313 hükmünün çevirisi için
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doktrinde hem yargı kararlarında kendisini göstermiş, sözleşmenin değişen koşullar
karşısında uyarlanmasının hem sözleşmelerin amacına hem ekonomik karakterine
aykırı olacağı ifade edilmiştir 74. Bu düşünceye göre, her sözleşmede bir risk unsuru
mevcuttur, taraflar üstlendikleri riskten ötürü sözleşmeyi ifa etmekten kaçınamazlar 75.
Fransız Medeni Kanununda pacta sund servanda ilkesine tavizsiz bir önem
atfedilmesinde hukuki güvenlik

ilkesi ve sözleşme taraflarının ekonomik

özgürlüklerine müdahale edilmemesi gerektiği, söz verdiğini yerine getirme ahlaki
ediminin yalnızca sözleşme taraflarına değil topluma da fayda sağlayacağı düşünceleri
önemli rol oynamıştır. Bunların yanı sıra Fransız eski hukukunda (ancien régime)
mahkemelerin adaletsiz uygulamalarına bir tepki olarak sözleşmenin mahkeme
müdahalesinden korunması düşüncesi de ön plandadır 76. Bu düşünceyle Fransız
Medeni Kanununda borçlunun borcundan kurtulması, yalnızca mücbir sebep halinde
öngörülmüştür77.
Fransız idare hukukunda ise farklı bir gelişim söz konusu olmuştur. Fransız
Danıştayı (Conseil d’Etat), 1916 yılında verdiği Gaz de Bourdeaux kararında
emprevizyon teorisini kabul etmiştir 78. Bu kararda, bir şirketin Bourdeaux şehrine 30
yıl süreyle sabit fiyattan kömür ve elektrik sağlamak üzere idareyle yaptığı
sözleşmenin, Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine artan kömür fiyatları
dolayısıyla uyarlanması talebiyle dava açması söz konusudur. Bu davada Fransız
Danıştayı kömür şirketini haklı bularak tarafları uzlaşmaya davet etmiş,
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uzlaşamamaları halinde kömür şirketinin zararını tüketicilere yansıtabileceğine karar
vermiştir.

Kararın

gerekçesinde

ise

şirketin

hizmetlerinin

devamlılığının

sağlanmasında yatan toplumsal menfaatin göz önüne alındığı belirtilmiştir 79. Bu
kararla birlikte Fransız idare hukukunda emprevizyon teorisi uygulanmaya
başlanırken Fransız Yargıtayı özel hukuk alanında bu teorinin uygulanmasına karşı
çıkmaya devam etmiştir80.
Fransa’da 2016 yılında yapılan borçlar hukuku reformu ile emprevizyon teorisi
Fransız Medeni Kanununa girmiştir. Bu konudaki 1195. madde hükmü şu şekildedir:
“Sözleşmenin kuruluşu esnasında öngörülemez bir durum değişikliği
borcun ifasını sözleşmede bunun riskini üstlenmemiş taraf için aşırı derecede
güçleştirir ise, bu kişi sözleşmenin diğer tarafından sözleşmenin yeniden
müzakeresini talep edebilir. Yeniden müzakere esnasında borcun ifasına
devam edilir.
Yeniden müzakere talebinin reddi veya başarısızlığa uğraması
durumunda, taraflar sözleşmeyi belirledikleri tarih ve şartlarla sonlandırabilir
veya ortak bir kararla hâkimden sözleşmenin uyarlanmasını talep edebilir.
Makul bir süre içerisinde bu konuda ortak bir karara varılamazsa, taraflardan
birinin talebi üzerine, hâkim belirlediği tarih ve şartlarla sözleşmeyi
uyarlayabilir veya sonlandırabilir. 81”
İlgili hüküm göz önüne alındığında, Alman hukukundaki düzenlemeden farklı
olarak, yeniden müzakere uygulaması düzenlemenin en önemli noktası olarak
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gözükmektedir. Sözleşmeyi uyarlamak tarafların birisinin yetkisinde olmayıp yalnızca
hâkimden talep edilebilecek bir hak olarak düzenlenmiş, hâkimin de taraflardan birinin
talebi

üzerine

sözleşmeye

müdahale

ederek

sözleşmeyi

uyarlaması

veya

sonlandırması, yeniden müzakerenin başarısızlığa uğramasına ve tarafların bir araya
gelerek sözleşmeyi sona erdirme veya hâkimden uyarlama talep etme ortak kararını
alamaması şartlarına bağlanmıştır 82.
III.

Hukuki Temeli

A. TBK m. 138 Öncesi Dönemde
Sözleşmelerin değişen koşullar karşısında uyarlanması veya sona erdirilmesi, Türk
hukukunda 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmeden önce de, 818 sayılı
Borçlar Kanununda BGB m.313 hükmüne benzer genel nitelikte bir hüküm
bulunmamasına rağmen öğreti ve yargıda kabul edilmekteydi. Fakat bu uygulamanın
hukuki temelinin ne olması gerektiği hususunda çeşitli görüşler mevcuttu83.
Öğretide bir görüşe göre, sözleşmelerin uyarlanmasının hukuki dayanağını Medeni
Kanun m. 2/2’de yer alan hakkın kötüye kullanılması yasağı oluşturmaktaydı. Bu
görüşe göre sözleşmenin kurulmasından sonra öyle değişiklikler meydana gelebilir ki,
sözleşme taraflarının birisinden borcunu ifa etmesinin talep edilmesi, hakkın kötüye
kullanılması teşkil edebilir 84. Fakat bu görüş Türk öğretisinde fazla taraftar
bulamamış, hakkın kötüye kullanımının hâkim tarafından resen nazara alınması
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gerekli bir kurum olduğu, fakat sözleşme taraflarının değişen koşullara karşın
sözleşmeyi ifa etmek isteyebileceği gerekçesiyle eleştirilmiştir 85.
Bir başka görüşe göre ise sözleşmelerin uyarlanması sorunu esasında bir risk
paylaşım sorunu olup, sözleşmede koşulların değişmesi riskinin paylaşılmasına ilişkin
bir boşluk bulunmaktadır, dolayısıyla sorun sözleşmelerin tamamlanması yoluyla
giderilmelidir 86. Bu görüş de öğretide sözleşmenin kurulduktan sonra kendi başına bir
varlık teşkil ederek içine doğduğu hal ve şartlardan bağımsızlaştığı, bu sebeple değişen
koşullar söz konusu olduğunda hâkimin sözleşmeye müdahale etmesi durumunda
sözleşmenin yorumlanması veya tamamlanması değil, değiştirilmesi söz konusu
olacağı gerekçeleriyle eleştirilmiştir87. Sözleşmelerin uyarlanmasının sözleşmelerin
tamamlanması yoluyla yapılması görüşüne getirilen bir diğer eleştiri de sözleşmelerin
tamamlanmasının tarafların farazi iradelerinin araştırılması suretiyle yapılacağı,
sözleşmelerin uyarlanması söz konusu olduğunda gerçekleşen durum değişiklikleri
kendisinin dezavantajına olmayan tarafın farazi iradesinin sözleşmenin uyarlanmayıp
olduğu şekliyle uygulanması yönünde olacağı şeklindedir 88. Oğuzman / Öz de
sözleşmede düzenlenmemiş olan durum değişikliğinin sözleşme açısından ikinci
derece nokta niteliğinde olması durumunda sözleşmenin tamamlanmasının söz konusu
olacağını, sözleşmenin uyarlanmasından bahsedilebilmesi için bu hususun sözleşme
açısından

birinci

derecede

olması

gerektiğini
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sözleşmelerin

Baysal, Uyarlama, s. 122-123.
Antalya, s. 257-258; Topuz, Sözleşmenin İçeriğine Müdahale, s. 291, Topuz, Sözleşmeye Müdahale,
s. 312 vd; Akyol, s. 37 vd, Tile, L. : Uyarlama Sebebi Olarak Aşırı İfa Güçlüğü, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, s. 49 vd; Eren, Borçlar Genel, s. 503 vd.
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tamamlanması ile değişen koşullara uyarlanmasının birbirinden farklı durumlarda
uygulanacak kurumlar olduğunu ifade etmektedir 89.
Öğretide yer alan bir diğer görüşe göre ise değişen hal ve şartlara ilişkin olarak
sözleşmede bir hüküm yer almadığı takdirde sözleşmede bir boşluk söz konusudur, bu
durumda sözleşmede yer alan boşluk kanunda yer alan bir hüküm ile doldurulmalıdır.
Kanunda da genel nitelikte bir hüküm yer almadığı için kanun boşluğu olduğu
gerekçesiyle Medeni Kanun m. 1 hükmü gereği hâkimin hukuk yaratması yolu ile bu
boşluk doldurulmalıdır 90. Kanun boşluğu görüşünün farklı bir versiyonu olan hukuki
kıyas görüşüne göre ise değişen koşullar karşısında sözleşmenin akıbetinin ne
olacağına ilişkin kanun boşluğu Borçlar Kanununda yer alan pek çok farklı özel
düzenlemenin temelinde yer alan sözleşme adaleti ilkesi ile doldurulmalıdır. Farklı
yasal kurallarda sözleşmenin değişen koşullara uyarlanmasına ilişkin özel kurallar
mevcuttur, tüm bu kurallar sözleşmenin değişen koşullar karşısında uyarlanmasına
imkân tanıyan genel bir ilkenin dayanaklarıdırlar. Temelinde sözleşme adaleti
düşüncesi bulunan sözleşmenin uyarlanması da tüm bu kurallardan hukuki kıyas
yoluyla üretilebilecek nitelikte bir genel hukuk ilkesidir 91.
TBK öncesi dönemde sözleşmenin uyarlanmasının hukuki temeline ilişkin
görüşlerden baskın olanı ise, dürüstlük kuralını temel alan görüş idi92. Bu görüşe göre,
sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan beklenmedik hal ve şart değişiklikler
sonucu ifanın talep edilmesi dürüstlük kurallarına aykırı düşüyor ise sözleşmenin

Oğuzman / Öz, s. 197, dn. no: 568.
Dural, M. : Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık, İstanbul 1976, s. 64 – 66; Topuz,
Sözleşmeye Müdahale, s. 312; Arat, s. 83.
91
Serozan, İfa, s. 224-225.
92
Oğuzman, K. / Barlas, N. : Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, İstanbul 2018, s.
301; Kılıçoğlu, Borçlar Genel, s. 350; Eren, Borçlar Genel, s. 500; Oğuzman / Öz, s. 198; Baysal,
Uyarlama, s. 122; Erman, Beklenilmeyen Haller, s. 54.
89
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uyarlanması veya sona erdirilmesi söz konusu olacaktır 93. Sözleşmeye bağlılık
ilkesinin ancak daha üstün bir prensip olan dürüstlük kuralıyla sınırlanabileceği ileri
sürülmüştür94.

B. TBK m. 138 Hükmü Sonrası
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile
sözleşmelerin uyarlanması konusunda Türk hukukunda ilk kez genel nitelikli bir yasal
düzenleme yapılmıştır. Artık Türk hukukunda uyarlamanın hukuki dayanağının
doktrinde ve uygulamada geliştirilen ve genellikle dürüstlük kuralından hareket eden
görüşlerde değil, doğrudan genel nitelikteki bir yasal düzenlemede bulacağı ifade
edilmektedir 95.

Fakat

TBK

m.

138

hükmünde

düzenlenen

sözleşmelerin

uyarlanmasının hukuki dayanağının dürüstlük kuralı olduğu, TBK m. 138 hükmünün
dürüstlük kuralının özel bir uygulaması olduğu da doktrinde belirtilmektedir96.
Nitekim söz konusu hükmün gerekçesinde de düzenlemenin hukuki temelinin
dürüstlük kuralı olduğu; “aşırı ifa güçlüğüne dayanan uyarlama isteminin temeli, Türk
Medenî Kanununun 2 nci maddesinde öngörülen dürüstlük kurallarıdır.” ifadesiyle
belirtilmiştir 97.

IV.

Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması

Oğuzman / Barlas, s. 302.
Erman, Beklenilmeyen Haller, s. 54-55.
95
Oğuzman / Barlas, s. 198.
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Antalya, s. 265; Kılıçoğlu, s. 350-351; Oğuzman / Öz, s. 568.
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Tasarısı
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Komisyonu
Raporu,
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss321.pdf (Erişim Tarihi : 17.11.2020)
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s.

77,

A. İfa İmkânsızlığı
Sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan durum değişiklikleri denilince akla
gelen kavramlardan birisi de TBK m. 136 hükmünde düzenlenen ifa imkânsızlığıdır.
Burada düzenlenen borcun doğumundan sonra borçlunun sorumlu olmadığı sebeplerle
ifanın imkânsız hale gelmesi olup borcun doğumundaki imkânsızlık ve borcun
konusundaki imkânsızlık hallerinden farklıdır 98.Başta aşırı ifa güçlüğü olmak üzere
işlem temelinin çökmesinin söz konusu olduğu haller ile borçlunun sorumlu olmadığı
sonraki imkânsızlık hallerinin birbirine epey benzer olması da bu iki kavramın
uygulama alanlarının ve farklarının belirlenmesinde zorluk teşkil etmektedir 99.
Nitekim hem işlem temelinin çökmesi durumunda hem de borçlunun sorumlu
olmadığı sonraki imkânsızlık durumunda sözleşmede öngörülen edim yükümlülükleri
yerine getirilmemekte, her iki durumda da sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya
çıkan ve sözleşme taraflarına isnat edilemeyen bir durum değişikliği edim
yükümlülüklerinin yerine getirilmemesine sebep olmaktadır 100.
İsviçre Federal Mahkemesi ve bilhassa 1. Dünya Savaşından sonraki dönemde
Alman Yargıtayı, aşırı ifa güçlüğü oluşturan halleri imkânsızlık teorisi altında
incelemişler ve borcu sona erdiren sebep olarak nitelemişlerdir 101.

1. Dünya

Savaşından sonraki dönemde yaşanan ekonomik ve sosyal çalkantılar sebebiyle ifanın
borçludan edimi yerine getirmesinin kendisinden beklenemeyeceği kadar güçleştiği
durumlarda imkânsızlık kavramına geniş bir anlam verilmiş, ekonomik imkânsızlık

Oğuzman, Öz, a.g.e., s. 555.
Baysal, Uyarlama, s. 175; Kurt, L. M. : Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık, Ankara
2016, s. 51.
100
Kurt, s. 52.
101
Erman, s. 49-50; Gürsoy, s. 26; Arat, s. 72; Gülekli, Y. Aşırı İfa Güçlüğü ve Alacaklının
Tasavvurunun Boşa Çıkması Halinde İşlem Temelinin Çökmesi Öğretisi, İÜMHAD 1990, C. 15, S. 18,
s. 55; Baysal, Uyarlama, s. 176.
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kavramı ile bu durumlar fizikî imkânsızlık hükümlerine (BGB m. 275 / I) tâbi
tutulmuştur.102.
Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması ile ifa imkânsızlığı, sözleşmenin
kurulmasından sonra ortaya çıkan ve borçlunun sorumluluğunu gerektirmeyen bir
nedenle ifanın engellenmesi açılarından benzer kavramlardır 103. Fakat bugün
öğretideki baskın görüş, ifa imkânsızlığı ile aşırı ifa güçlüğünün farklı uygulama
alanları

olduğu,

aşırı

ifa

güçlüğü

halinde

imkânsızlık

düzenlemesinin

uygulanamayacağı yönündedir 104. Aşırı ifa güçlüğü hallerinde söz konusu olan ifanın
imkânsızlaşması değil, güçleşmiş olmasıdır. Aşırı ifa güçlüğünden bahsedildiğinde
edimin ifasının mümkün olup olmadığı önemli olmayıp ifanın borçludan beklenebilir
olup olmadığı sorusu öne çıkmaktadır. Bir diğer deyişle sorulması gereken soru
“borçlu ifa edebilir mi?” değil “borçlu ifa etmeli midir?” sorusudur105. İfa imkânsızlığı
ile sözleşmenin uyarlanmasını birbirinden ayıran bir diğer hal ise sonuçlarıdır. Aşırı
ifa güçlüğü halinde ifa imkânsızlığının uygulanması durumunda, borçlu borcundan
kendiliğinden (ipso iure) kurtulmuş olacaktır. Fakat bazı hallerde borçlu, her ne kadar
zor olursa olsun, borcunu ifa ederek borcundan kurtulmak isteyebilir. Böyle hallerde
ifa imkânsızlığını uygulamak, borçluyu kendisinin istediğinden daha fazla korumak
anlamına

gelecektir 106.

Ayrıca

ifa

imkânsızlığı

sözleşmeden doğan edim

yükümlülüklerinin akıbetine ilişkin iken aşırı ifa güçlüğü, hem sözleşmeden doğan

Serozan, Sözleşmeden Dönme, s. 346; Kurt, s. 53.
Serozan, Sözleşmeden Dönme, s. 344.
104
Baysal, Uyarlama, s. 178; Kurt, s. 54; Kaplan, s. 132; Topuz, Sözleşmeye Müdahale, s. 151; Dural,
s. 37; Arat, s. 72; Kulp, Z. B. : Aşırı İfa Güçlüğü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2015, s.
39; Serozan, İfa, s. 267; Altaş, H. : Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (BK. m. 117)
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1991, s. 37 vd.
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Gürsoy, s. 25 vd.
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Erman, s. 51; Kurt, s. 54; Dural, s. 25.
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edim yükümlülüklerinin akıbetine hem de sözleşme ilişkisinin akıbetine ilişkindir 107.
Aşırı ifa güçlüğü halinde imkânsızlık düzenlemesini akla getirmenin en büyük
sakıncası ise, imkânsızlık düzenlemesinin ya borcun olduğu gibi ifa edilmesi ya da
borçlunun borcundan tümüyle kurtulması şeklindeki esnek olmayan sonuçlarının aşırı
ifa güçlüğü hallerinde çoğu zaman adaletsizlik yaratacak olmasındadır. Sözleşmenin
değişen koşullara uydurularak ayakta tutulması, çoğu halde en adaletli çözümü
sağlayacaktır 108.
B. Saikte Esaslı Yanılma
Saikte esaslı yanılma ile sözleşmelerin değişen koşullara uyarlanması, iki farklı
açıdan alakalı kavramlardır. İlk olarak, TBK m. 32 hükmünde yer alan sözleşmenin
temeli kavramı, TBK m. 138 hükmünde yer alan ve sözleşmenin uyarlanması için
gerekli olan sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan olağanüstü bir durum
ifadesinin içeriğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu husus aşağıda İkinci Bölüm
(Sözleşmenin

Uyarlanmasının

Şartları)’de

incelenecektir.

Temel

hatası

ile

sözleşmenin uyarlanması arasındaki bir diğer ilişki ise, sözleşme taraflarının
sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkacak olaylara ilişkin yanlış tasavvurlarının
söz konusu olması halinde temel hatası hükümlerinin uygulama alanı bulup
bulamayacağı hususundadır 109.
TBK m. 32 hükmü gereği saikte yanılmanın esaslı yanılma sayılabilmesi için,
sübjektif ve objektif koşulların gerçekleşmiş olması gereklidir. Sübjektif koşul, hata
konusu durumun hataya düşen taraf için sözleşmenin yapılmasında olmazsa olmaz bir
koşul oluşturmasıdır. Bir diğer deyişle hataya düşen hataya düştüğünü bilse idi
107

Kurt, s. 52.
Serozan, Sözleşmeden Dönme, s. 346.
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Kocayusufpaşaoğlu, İşlem Temeli, s. 509.
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sözleşmeyi yapmayacak olmalıdır. Objektif koşul ise, iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük
kuralları gereğince söz konusu hatanın sözleşmenin iptalini haklı gösterecek bir
önemde olmasıdır110. Geleceğe ilişkin tasavvurların yanlış çıkması halinde esaslı saik
hatası olup olmayacağı hususunda ise iki farklı görüş mevcuttur.
İlk görüşe göre, “önceden öngörülebilip kesin gözü ile bakılan olaylar” söz konusu
ise, geleceğe ilişkin tasavvurların yanlış çıkması durumunda temel hatasından
bahsedilebilir. İsviçre Federal Mahkemesinin de bazı kararlarında benimsediği bu
görüşe göre, tarafların gelecekteki olaylara ilişkin somut tasavvurlarının bulunduğu
zaman temel hatasından söz edilebilecek, sözleşme kurulduğu esnada hiç üzerinde
düşünülmemiş

haller

için

hatalı tasavvurdan değil tasavvur

yokluğundan

bahsedilecektir 111. Fakat geleceğe ilişkin bir tasavvurun hata kapsamında yer
alabilmesi için geleceğe ilişkin net bir tahmin ve bu tahmine dayalı olarak yapılan ve
sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan bir tasavvur söz konusu olmalıdır. Dolayısıyla,
geleceğe ilişkin bir tasavvurun esaslı saik hatası kabul edilebilmesi, ancak bu tasavvura
ilişkin olayın sözleşmenin kurulduğu esnada öngörülebilir olması ve tarafların her
ikisinin ya da karşı tarafça bilinebilir olmak koşuluyla taraflardan birinin bu olaya
ilişkin öngörüsünün yanlış olması durumunda söz konusu olacaktır. Bir başka
anlatımla, taraflarca öngörülebilir nitelikte olan bir olay taraflarca dikkate alınmamışsa
saikte hatadan söz edilemeyecektir112.

Kocayusufpaşaoğlu, N. : Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, İstanbul
1968, s. 159; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Genel, s. 404; Oğuzman / Öz, s. 100 vd; Altınok Ormancı,
İşlem Temeli, s. 97 vd; Antalya, C. 1, s. 386; Buz, V. : Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu ve
Geçerlilik Şartları, Ankara 2007, s. 305.
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Ormancı, İşlem Temeli, s. 110 vd.
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Türk doktrininde de hâkim olan ikinci görüş113, temel hatası hükmünün gelecekteki
olaylara ilişkin yanlış tasavvurlara uygulanmasının mümkün olmadığını, hatanın
geleceğe ilişkin değil sadece içinde bulunulan haldeki veya geçmişteki olaylar için söz
konusu olabileceğini belirtmektedir 114. Gelecekte gerçekleşebilecek bir olaya ilişkin
beklentinin yanlış çıkması söz konusu olduğunda hata değil, olsa olsa yanlış tahmin
söz konusu olacaktır 115. İkinci görüş taraftarları, hata hükümlerinin sonucu olan
sözleşmenin sona erdirilmesinin de geleceğe dair yanlış tasavvurlar söz konusu olduğu
zaman çoğu zaman adaletli sonuçlar doğurmayacağını, sözleşmenin değişen koşullar
karşısında değiştirilerek ayakta tutulmasının daha esnek bir çözüm olduğu ifade
etmektedirler. Bu sebeple de geleceğe ilişkin hatalı tasavvur hallerinde hata
hükümlerinden ziyade sözleşmenin uyarlanması kurumunun uygulanması bu görüş
taraftarlarına göre daha isabetli olacaktır 116117.

Bu görüşte olan yazarlar için bkz: Kaplan, s. 141-142, Oğuzman, Öz, s. 104-105, Serozan, İfa, s.
220-221, Baysal, Uyarlama, s. 190, Arat, s. 69, Gürsoy, s. 22, Erman, Beklenilmeyen Haller, s. 48; Buz,
Kamu İhale Sözleşmeleri, s. 316.
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sözleşmenin uyarlanmasını ne de temel hatasına dayanarak sözleşmenin iptal edilmesini talep
edebilecek olması sebebiyle )sözleşmeye devam etmesi gerekli iken gerekli dikkat ve özeni
göstermeyerek kendi hatalı tasavvuruna kesin gözüyle bakan tarafın sözleşmeyi iptal etme imkânının
bulunmasının ikna edici bir izahının bulunmadığını belirtmektedir. Bkz. Buz, Kamu İhale Sözleşmesi,
s. 315-316.
113

31

Özetlemek gerekirse, sözleşme kurulduğu esnada mevcut olan hal ve durumlara
ilişkin hatalı tasavvurlar TBK m.32 saikte esaslı yanılma hükmü çerçevesinde ele
alınacak; sözleşmenin kurulmasından sonra gerçekleşen beklenmedik olaylara ilişkin
tasavvurlar söz konusu olduğunda ise ilk görüş taraftarlarına göre bu olaylar tarafların
gerçekleşmesine kesin gözüyle baktıkları somut tasavvurlarının dışında kalıyorsa,
ikinci görüş taraftarlarına göre ise her halde sözleşmenin değişen koşullara
uyarlanması kapsamında ele alınacaktır. Kanaatimize göre gelecekteki olaylara ilişkin
tasavvurların hata hükümlerinin kapsamında yer almadığını belirten ikinci görüş
taraftarları, hem hata ve işlem temelinin çökmesi kurumları arasındaki sınırları daha
net ortaya koydukları hem de konuya yaklaşımlarının daha esnek sonuçlara imkân
tanıması sebebiyle daha isabetli bir yaklaşıma sahiptirler.

Ayrıca ikinci görüş

taraftarlarından Baysal’ın Alman hukukundaki gibi işlem temelinin baştan eksikliği ve
işlem temelinin çökmesi hallerinin her ikisinin de işlem temelinin sarsılması
başlığında ele alınıp pozitif hukukta aynı sonuçlara bağlanması yönündeki önerisi 118,
farklı zamanlardaki benzer durumlara benzer sonuçların bağlanması açısından
kanaatimize göre en doğru yaklaşımdır.

118

Baysal, Uyarlama, s. 192.
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İkinci Bölüm
Sözleşmenin Uyarlanmasının Şartları

I)

Genel Olarak

Ahde vefa ilkesinin modern sözleşme hukukunda temel bir prensip olarak
görülmeye devam ettiği, fakat mutlak olarak kabul edilmeyip sözleşme adaleti ilkesi
doğrultusunda sınırlandırılmaya çalışıldığından yukarıda bahsedilmişti 119. Bu
doğrultuda sözleşme adaletini sağlamaya yönelik bir hukuki mekanizma olan
sözleşmenin değişen koşullar karşısında uyarlanması da ancak istisnai hallerde
uygulama alanı bulacak bir kurumdur, uygulanması sıkı şartlara bağlanmıştır.
Sözleşmenin

ifa

edilmesi

için

karşılaşılacak

her

zorluk,

sözleşmenin

uyarlanmasına sebebiyet vermeyecektir 120. Hukukumuzda kural olarak sözleşme ile
borçlanılan edimi yerine getirirken güçlüğe düşme rizikosu borçlunun, edimden
umduğu faydayı bulamama rizikosu da alacaklının risk alanındadır 121. Dolayısıyla
hakkaniyet gereği sözleşmeye müdahale niteliği taşıyan sözleşmenin uyarlanması,
yalnızca ekstrem hallerde akla gelmesi gereken ve somut olayda detaylı bir inceleme
yapılması gereken bir hukuki kurumdur 122. Bir diğer ifade ile TBK m. 138
düzenlemesi, son çare (ultima ratio) niteliğinde bir düzenlemedir 123.

Bkz. yuk. Birinci Bölüm / I / B.
Gürsoy, s. 108; Topuz, Sözleşmeye Müdahale, s. 265 vd; Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, s.
1005; Akyol, s. 77; Yılmaz, S. : Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Uyarlama Sorunu ve Yargıtay’ın
Bakışı, AÜHFD 2010, C. 59, S. 1, s. 3; Thilo, E. : “Laesio Enormis” ve “Clausula Rebus Sic Stantibus”
ile Bir Para Borcunda Mücbir Sebep Hakkında Not (Çev. Ferit H. Saymen), İÜHFM 1935, C. 1, S. 3,
s. 346 vd; Kaya, Ü. : Sözleşmenin Uyarlanmasında Sonradan Değişen Şartlar Ve Öngörülemezlik İlkesi,
MÜHFHAD 2016, C. 22, S. 3, s. 1570 vd; Loyal, F. : İşlem Temelinin Çökmesi Nedeniyle Sözleşmenin
Sona Ermesi (Çev. Kerem Öz), Hukuk Köprüsü Dergisi 2013, S. 4, s. 258 vd.
121
Serozan, İfa, s. 225.
122
Rösler, Jus 2004, s. 1.
123
Baysal, Uyarlama, s. 203; Bingöl, F. I. : Uluslararası Ticari Satım Sözleşmelerinde Mücbir Sebep
(Türk Borçlar Hukuku’nda ve Viyana Satım Antlaşması’nda Mücbir Sebep), Ankara 2011; s. 240.
119
120
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TBK m. 138 gereği sözleşmeye müdahale edilebilmesi için bazı şartların
gerçekleşmiş olması gereklidir. Bu şartlar, uzun yıllar içerisinde doktrin ve mahkeme
kararlarında tartışılarak meydana gelmiş şartlardır 124. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
ile doktrinde ve mahkeme içtihatlarında geliştirilen bu şartlar hüküm altına alınmıştır.
Sözleşmenin uyarlanması için aranacak şartlar şunlardır 125:
1. Sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan esaslı bir durum değişikliği söz
konusu olmalıdır.
2. Durum değişikliği öngörülemeyen, öngörülmesi de beklenemeyen bir
değişiklik olmalıdır.
3. Bu durum değişikliği borçludan kaynaklanmamalıdır.
4. Ortaya çıkan durum değişikliği, sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları,
kendisinden ifanın istenmesi dürüstlük kurallarına aykırı düşecek ölçüde
borçlu aleyhine değiştirmiş olmalıdır.
5. Borçlu borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı derecede güçleşmesinden
doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olmalıdır.

124

Arat, a.g.e., s. 93.
TBK m. 138 hükmünün gerekçesinde aranacak şartlar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:
“Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması ya da dönme hakkının kullanılması, tasarının 137’inci
maddesinde belirtilen şu dört koşulun birlikte gerçekleşmesine bağlıdır:
Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir
durum ortaya çıkmış olmalıdır.
Bu durum borçludan kaynaklanamamış olmalıdır.
Bu durum, sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük
kurallarına aykırı düşecek şekilde borçlu aleyhine değiştirmiş olmalıdır.
Borçlu, borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı
tutarak ifa etmiş olmalıdır.”
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss321.pdf (Erişim Tarihi : 17.11.2020).
125
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TBK m. 138 gereği sözleşmenin uyarlanmasının söz konusu olabilmesi için gerekli
şartların uygulamada nasıl aranacağına ilişkin öğretide çeşitli görüşler mevcuttur. Bir
görüşe göre126 söz konusu şartlar kümülatif şartlar olup hepsinin aynı anda
gerçekleşmiş olmaması durumunda uyarlama söz konusu olmayacak iken, bir diğer
görüşe göre127 şartların tamamının her zaman mevcudiyeti gerekli değildir. Söz konusu
ikinci görüşe göre şartlardan birisinin eksikliğinin bir başkasının yoğunluğu ile
kapatılması mümkündür. Örneğin sözleşmede öngörülen edimlerarası dengenin
bozulması, aşırı ifa güçlüğü veya sözleşme ile izlenen amacın boşa çıkması o derece
ağır olabilir ki sonradan ortaya çıkan durum değişikliklerinin öngörülebilir nitelikte
olması veya durum değişikliği riskini sözleşme ile üstlenen mağdur tarafın riske
katlanma yükümlülüğünün göz ardı edilmesini gerektirebilir 128. Bu görüşü savunan
yazarlardan Baysal’a göre,
“ Kavramların yakın ilişkisi nedeniyle, somut olayın özelliklerine göre şartlardan
birinin eksikliği diğer şartların varlığı karşısında önemsiz kalıyorsa, yine de işlem
temelinin çökmesinden bahsedilebilmelidir. Bu yaklaşım irade bozuklukları ve
gabinde kabul edilen ' kum yığını kuramı 'nda da vardır. Bu kurama göre,
öğelerden birinin zayıflığı, başka bir öğenin ağırlığı ile kapatılabilir. (…) Son
aşamada asıl belirleyici olan bu teorinin (işlem temelinin çökmesi teorisi)
temelinde yer alan dürüstlük kuralıdır. Kişiden beklenebilir özveri eşiğinin
(Opfergrenze) aşılıp aşılmadığı, dürüstlük kuralı ışığında incelenmelidir.”129

Arat, s. 94, Burcuoğlu, H. : Hukukta Uyarlama – Özellikle Taşınmaz Kiralarında ve Dövize Endeksli
Kredi Sözleşmelerinde Uyarlama, İÜMHAD 1996, C. 20, S. 0, s. 62.
127
Baysal, Uyarlama, s. 207, Serozan, İfa, s. 226.
128
Serozan, İfa, s. 226-227.
129
Baysal, Uyarlama, s. 207.
126
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Kanımızca sözleşmenin uyarlanmasının şartlarını değerlendirirken sözleşme
adaletini sağlamak maksatlı, dürüstlük kuralının özel bir görünümü olarak ortaya
çıkmış bir hukuki kurum olduğunu göz önünde tutarak somut olayda daha hakkaniyetli
sonuçlar verebilecek ikinci görüşe üstünlük tanınmalıdır.
Aşırı ifa güçlüğü başlıklı TBK m. 138 hükmünün uygulama alanı bulabilmesi için
gerekli şartları incelerken akla gelebilecek bir diğer husus da hükümde bahsedilen
kavram ve unsurları açıklayıcı genel bir teorinin varlığına ihtiyaç olup olmadığı
sorunudur. 6098 sayılı TBK yürürlüğe girmeden önce soruna çözüm arayan
yaklaşımlardan yukarıda bahsedilmişti130. 6098 sayılı TBK ile getirilen yasal
düzenleme karşısında sözleşmenin değişen koşullara uyarlanmasının hâlâ bir hukuki
teoriye ihtiyaç duyup duymadığı konusu tartışmaya değerdir. Kanımızca TBK m. 138
düzenlemesi; hukuki temel olarak dürüstlük kuralına dayansa dahi a) istisnai nitelikte
ve son derece dikkatli uygulanması gereken bir hüküm olduğu, b) yasal düzenlemede
yer alan aa) maddenin kenar başlığında yer alan aşırı ifa güçlüğü, bb) olağanüstü bir
durum cc )borçlu gibi bazı ifadelerin kanun koyucu tarafından karışıklığa mahal
verebilecek şekilde seçildiği, c) uygulamada ve öğretide hükmün uygulanma şartları
ve sonuçları açısından bazı tereddütlere yol açtığı gerekçeleriyle somut bir teori
ışığında ele alınması gerekli bir düzenleme niteliğindedir. Alman hukukunda
geliştirilen işlem temelinin çökmesi teorisi, hem değişen koşulların varlığında
sözleşmeye müdahalenin dogmatik temelini ortaya koyan hem de sözleşmeye
müdahalenin şartlarını ve sonuçlarını kapsamlı bir biçimde belirten önemli bir
teoridir 131. Türk hukuku açısından değerlendirildiğinde her ne kadar İsviçre

130
131

Bkz. yuk. Birinci Bölüm / III / A
Tile, s. 104.
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hukukunda soruna yaklaşım farklı olsa da TBK m. 138 hükmü, Alman işlem temelinin
çökmesi teorisine benzerlik göstermektedir. Türk hukukunda kaynak İsviçre
hukukundan farklı olarak konuya genel nitelikte bir düzenleme ile çözüm getirilmesi
ile İsviçre hukukundan ziyade Alman hukukuna yaklaşıldığı öğretide ifade
edilmektedir 132. Nitekim m. 138 hükmünün işlem temelinin çökmesine ilişkin olduğu
TBK genel gerekçesinde de ifade edilmiştir 133. Dolayısıyla sözleşmeye müdahale
niteliği taşıyan, kapsamının belirlenip madde metninde geçen kavramların hassas bir
şekilde değerlendirilmesi gerekliliği bulunan TBK m. 138 hükmünün uygulanmasında
Türk hukukunun özelliklerini de dikkate alarak işlem temelinin çökmesi teorisinden
yararlanmak öğreti ve yargı açısından faydalı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bu
çalışmada, açıklanan gerekçelerle TBK m. 138 hükmü işlem temelinin çökmesi teorisi
ışığında değerlendirilecektir.

II)

Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Ortaya Çıkan Olağanüstü Bir
Durum Değişikliği

A) Genel Olarak
Sözleşmesel ilişki içerisinde ortaya çıkan her durum değişikliğinin sözleşmenin
uyarlanmasına olanak vermeyeceği yukarıda izah edilmişti. İstisnai nitelikte bir
düzenleme olan sözleşmenin uyarlanmasının şartları ortaya konulurken en çok dikkat
edilmesi gereken hususlardan birisi, hangi durum değişikliklerinin uyarlamaya
sebebiyet vereceğinin sistematik bir şekilde ortaya konulmasıdır. Bu çalışmada

132
133

Tile, s. 102, Baysal, s. 141, Topuz, Sözleşmeye Müdahale, s. 306.
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss321.pdf , s. 11, (Erişim Tarihi : 17.11.2020).
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uyarlamaya sebep olabilecek durum değişiklikleri; zamansal olarak, değişikliğin
niteliği bakımından (olağanüstülük unsuru) ve sözleşmeye etkileri bakımından (esaslı
durum değişikliği) olmak üzere üç başlık altında incelenecektir.

B) Zamansal Olarak
Sözleşmenin uyarlanmasının söz konusu olabilmesi için, bir durum değişikliğinin
sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkması gereklidir 134. Sözleşmenin
kurulduğu esnada mevcut gerçekliğe ilişkin sözleşme taraflarının yanlış düşünce ve
tasavvurları, sözleşmenin uyarlanması kapsamında değil irade sakatlıkları kapsamında
çözülmesi gereken problemlerdir 135. Alman hukukunda tarafların hem sözleşmenin
kurulduğu esnada mevcut olan olaylara ilişkin hatalı tasavvurları hem de sözleşme
kurulduktan sonra ortaya çıkan durum değişiklikleri işlem temelinin çökmesi
kapsamında değerlendirilse de Türk – İsviçre hukuklarında sözleşme kurulduğu
esnada mevcut olgulara ilişkin yanlış tasavvurlar irade sakatlıklarının konusudur 136.
Sözleşmenin uyarlanmasına sebep olabilecek durum değişikliklerinin sözleşmenin
kurulmasından sonra ortaya çıkması gerekliliğinin yanı sıra söz konusu durum
değişikliklerinin ifa tamamlanmadan meydana gelmesi de gereklidir 137. Bu konu,
aşağıda “Borçlunun Borcunu Henüz İfa Etmemiş veya Aşırı İfa Güçlüğünden Doğan
Haklarını Saklı Tutarak İfa Etmiş Olması” başlığı altında tartışılacaktır.

134

Kaplan, s. 147.
Serozan, Sözleşmeden Dönme, s. 344, Baysal, Uyarlama, s. 210, Kaya, s. 1578; Kocayusufpaşaoğlu,
İşlem Temeli, s. 511.
136
Kocayusufpaşaoğlu, İşlem Temeli, s. 510.
137
Arat, s. 95.
135
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C) Ortaya Çıkan Durum Değişikliğinin Niteliği (Olağanüstülük Unsuru)
Hangi tür durum değişikliklerinin sözleşmenin uyarlanmasına imkân tanıyacağı
hususunda doktrinde uzun süredir tartışılagelmiş konulardan birisi de sözleşmenin
uyarlanmasının söz konusu olması için ortaya çıkan durum değişikliklerinin sosyal
felaket boyutuna ulaşmasının gerekip gerekmediği yönündedir. 6098 sayılı TBK’nın
m. 138 hükmünde geçen “olağanüstü” ifadesinin bu tartışma bağlamında nasıl
anlaşılması gerektiği konusunda da doktrinde farklı görüşler mevcuttur.

1) Sosyal Felaket Görüşü
6098 sayılı TBK öncesinde de doktrinde ifade edilen görüşlerden ilkine göre138
sözleşmenin

değişen

şartlara

uyarlanmasının

söz

konusu

olabilmesi

için

değişikliklerin olağanüstü nitelikte ve objektif olması gerekmektedir. Öngörülemezlik
ve olağanüstülük birbiriyle bağlı kavramlardır, bir olay ne kadar olağanüstü ise
öngörülmesi de o kadar zor olacaktır 139. Bu görüşü savunan yazarlardan Bischoff’a
göre sözleşmenin değişen koşullara uyarlanabilmesi için toplumsal yaşamı derinden
etkileyen, toplumun tamamını veya bir kesimini etkisi altına alan, sosyal felaket
niteliğinde (Sozialkatastrophen) olayların söz konusu olması gerekmektedir 140. Sosyal
felaket niteliğindeki olaylar, tarafların iradesi dışında gerçekleşen, kişiler üstü
nitelikte, etkilerini bir veya birkaç kişi üzerinde değil çok sayıda kişi üzerinde
gösteren, dolayısıyla tek bir sözleşme ilişkisini değil pek çok sözleşmeyi etkileyen
objektif nitelikteki olaylardır 141. Türk hukukunda bu görüşün öncüsü ise Gürsoy olup

Kaplan, s. 147-148, Gürsoy, s. 106, Oğuzman / Öz, s. 157; Burcuoğlu, s. 62-63; Erman,
Beklenilmeyen Haller, s. 74; Kılıçoğlu, s. 204.
139
Kulp, s. 121.
140
Kaplan, s. 147-148’den naklen.
141
Kocayusufpaşaoğlu, İşlem Temeli, s. 504-505.
138
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yazara göre olayın ferdi mahiyeti aşan, yalnız bir veya birkaç kişiyi değil ülkenin veya
bir bölgenin bütün fertlerini etkileyen, genel nitelikte olması gerekmekte; sınırlı sayıda
kişiyi etkileyen olaylar bu nitelikleri haiz olmamaktadır 142.
Sosyal felaket niteliğindeki olayların tümünün önceden belirtilmesi, gelecekte
meydana çıkabilecek değişikliklerin belirsizliği ve çeşitliliği sebebiyle mümkün
olmamakla beraber bu görüşü savunan yazarlar sosyal felaket niteliğini haiz olaylar
için bazı sınıflandırmalar yapmaktadırlar 143.

aa) Doğa Olayları
Doğa olayları denilince akla ilk olarak deprem, sel, kuraklık, dolu, don, aşırı kar
yağışı gibi örnekler gelmektedir. Bazı kaynaklarda salgın hastalık da doğa olayları
arasında kabul edilmektedir 144. Kanaatimizce salgın hastalık hali, insanlar tarafından
alınan önlemler ile kontrol altına alınabileceği için olayın kendisinin değil yalnızca
vereceği zararın kontrol altına alınabildiği tabiat olaylarından farklı olmakla beraber
sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması açısından olağanüstü bir durum değişikliği
niteliğini haiz olduğu izahtan varestedir 145.

Gürsoy, s. 106-107.
Arat, s. 97.
144
Arat, s. 97, Kulp, s. 123.
145
Uygulamada da salgın hastalık halinin olağanüstü bir durum değişikliği olduğu kabul edilmektedir:
“(…)Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını Mart 2020 ayından itibaren ülkemizde görülmeye başlanmış
ve bu kapsamda hastalığın yayılmasının kontrol altına alınması amacıyla çeşitli tedbirlere
başvurulmuştur. Bu tedbirler kapsamında olmak üzere zaman zaman ve ihtiyaç durumuna göre sokağa
çıkma yasağı uygulanması, işyerlerinin kapatılması veya esnek çalışma, evden çalışma gibi değişkenlik
gösteren tedbirler uygulanmış olup, salgının etkilerinin ve yetkili kurumlarca alınan tedbirlerin halen
devam ettiği bilinmektedir.
Bu boyuttaki salgın hastalık, gerek dünyada gerekse ülkemizde şu ana kadar tecrübe edilmemiş sonuçlar
doğurmuş, özellikle bazı sektörlerin salgından ve alınan tedbirlerden daha fazla etkilendiği görülmüştür.
(…) Yaşanılan salgın hastalık sürecinin olağanüstü bir durum olduğu ve taraflarca öngörülemeyeceği
açıktır. O halde genel olarak salgın hastalık sürecinin Türk Borçlar Kanunu’nun 138.maddesinde
belirtilen olağanüstü durum olarak kabul edilmesi gerekir.” Bkz. Bursa BAM 4. HD, E. 2020/1103; K.
2020/1008, T. 29.09.2020; Legalbank Elektronik Hukuk Bankası.
142
143
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Doğa olaylarının en belirgin özelliği olarak ise beklenmedik bir şekilde, aniden
meydana gelmesi gösterilmektedir. Mevsimlerin normal gidişatı içerisinde olağan bir
şekilde meydana gelen, tahmin edilmesi mümkün nitelikteki doğa olaylarının
olağanüstü durum değişikliği sayılamayacağı öğretide ifade edilmektedir 146. Fakat
bize göre doğa olaylarının sözleşmenin uyarlanmasına sebebiyet verip vermeyeceğini
belirlemek açısından anlamlı bir ayrım ortaya konulamayan olağanüstülük incelemesi
yerine gerçekleşen doğa olayının öngörülebilir nitelikte olup olmadığının irdelenmesi
daha isabetli olacaktır.

bb) Sosyal Olaylar
Sözleşmenin uyarlanmasına yol açacak sosyal olaylara örnek olarak savaş, iç
savaş, grev ve lokavt gibi olaylar verilmektedir 147. Savaş ve benzeri olayların ortaya
çıkmış olmasının başlı başına uyarlamaya sebebiyet vermeyeceği, ayrıca bu olayların
borçlunun edim yükümlülüğünün üzerinde büyük etkiler doğurmuş olması gerektiği
öğretide belirtilmektedir148. Bu görüş de uyarlamanın yalnızca borçlu tarafından talep
edilebileceğini öngörmesi sebebiyle eleştiriye açıktır, kanımızca söz konusu savaş
veya benzeri olayın borçlu üzerindeki etkisinden değil sözleşmesel ilişkiye etkisinden
bahsetmek daha isabetli olacaktır. Savaş veya benzeri sosyal olayların sözleşmeye
etkisini ele alırken zamansal olarak ve öngörülemezlik unsuru açısından bilhassa
dikkatli olunmalı, savaş ortamında veya savaş öncesi diplomatik – askeri kriz
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ortamında kurulmuş bir sözleşme ilişkisinde savaş veya savaşın ortaya çıkardığı
sonuçlar sebebiyle uyarlama talep edilememelidir.

cc) Ekonomik Olaylar
Sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan olağanüstü durum değişikliklerinin
bir diğer başlığı olarak ekonomik olaylar verilmektedir. Bu cümleden olarak
enflasyon, aşırı derecede ani işsizlik, borsada ciddi düşüşler, bankaların iflas etmesi
sayılabilir 149. Esasında sözleşmelerin değişen koşullara uyarlanmasının pek çok hukuk
düzeninde tarihsel çıkış noktası ülkede yaşanan ekonomik krizlerdir 150. Fakat
günümüzde ekonomik krizlerin öngörülebilir olup olmadığı hususunda tartışmalar
yaşanmakta151, Yargıtayın ekonomik krizlerin öngörülebilir olduğu gerekçesiyle
sözleşmelerin uyarlanmasına imkân vermeyeceği yönünde kararları bulunmaktadır152.
Bu konu aşağıda “Edimlerarası Dengenin Sarsılmasına Yol Açan Esaslı Durum
Değişiklikleri” başlığı altında daha ayrıntılı tartışılacaktır 153. Burada değinilmesi
gereken husus, sosyal felaket görüşünü savunanlarca diğer alt başlıklarda verilen
örneklerde olduğu gibi ekonomik olaylar için de olağanüstülük incelemesi ile
öngörülebilirlik incelemesinin çoğunlukla birbirine karıştırıldığıdır. Ayrıca ekonomik
olaylar alt başlığında verilen örneklerin diğer alt başlıklarda verilen örneklerden farklı
olarak çoğunlukla aşırı ifa güçlüğüne değil edimlerarası dengenin bozulmasına veya

Arat, s. 99, Kaplan, s. 147, Oğuzman / Öz, s. 582, Burcuoğlu, s. 62, Kulp, s. 125, Pak, E. : 6098
Sayılı Türk Borçlar Kanununda Aşırı İfa Güçlüğü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018,
s. 75; Kaya, s. 1581.
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Yarg. 13. HD., E. 2013/1042, K. 2013/31247, T. 12.12.2013; Yarg. 13. HD., E. 2013/27326, K.
2014/39849, T. 12.12.2014; Yarg. HGK., E. 2003/13-599, K. 2003/599, T. 15.10.2003; Legalbank
Elektronik Hukuk Bankası.
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sözleşme ile izlenen amacın boşa düşmesine yol açacağı; dolayısıyla sözleşmelerin
uyarlanmasının yalnızca aşırı ifa güçlüğü halinde olacağını söyleyen yazarların 154
sözleşmelerin uyarlanacağı olağanüstü hallere örnek olarak ekonomik kriz ve
enflasyon hallerini vermelerinin bir çelişki olduğuna dikkat çekilmelidir.
2) Sosyal Felaket Niteliğini Aramayan Görüş
Hangi tür değişikliklerin sözleşmelerin uyarlanmasına yol açacağı konusunda
öğretide savunulan diğer görüşe göre155, sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan
durum değişikliklerinin sosyal felaket niteliğinde olması gerekmemektedir. Konuya
tarihsel açıdan yaklaşıldığında, pek çok hukuk sisteminde sözleşmeye bağlılık ilkesine
istisna getirilerek sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması fikrinin gelişmesinde
savaş, ekonomik kriz gibi sosyal felaket niteliğindeki olayların etkili olduğu
görülecektir. Fakat günümüzün karmaşıklaşan ticari ve ekonomik ilişkileri göz önüne
alındığında, toplumun tamamını veya belli bir kesimini etkilemese de sözleşmenin
taraflarından biri açısından felaket niteliği taşıyabilecek durum değişikliklerinin
meydana gelebileceği bu görüş taraftarlarınca ileri sürülmektedir 156. Bir diğer deyişle,
sosyal felaket boyutundaki olayların tarafların sözleşmeyle bağlı kalmalarını
kendilerinden beklenemez kılması mümkün olmakla beraber sözleşmelerin
uyarlanması için bu boyutta durum değişiklikleri şart değildir; toplumu etkilemese de
sözleşme taraflarından birisini etkileyen bir durum değişikliği de sözleşmenin
uyarlanmasına sebebiyet verebilir 157.

Söz konusu görüşü savunan yazarlar için bkz. Dincioğlu, D. : Aşırı İfa Güçlüğü, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2019, s. 15; Canpolat, F. : Sözleşmelerde Amacın Gerçekleşmesi Çökmesi
ve Boşa Çıkması, Ankara 2012, s. 232 vd.
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Öğretide Kocayusufpaşaoğlu tarafından vurgulanan bir diğer husus da temel hatası
düzenlemesinde sosyal felaket niteliğinde olağanüstü olaylar gerçekleşmesi şartının
aranmadığı, işlem temelinin çökmesi durumunda da böyle bir şartın aranmaması
gerektiğidir 158. Kocayusufpaşaoğlu’nun yerinde olarak belirttiği üzere; temel hatasına
ilişkin TBK m. 32 hükmü ile işlem temelinin çökmesi arasındaki fark kronolojik bir
ayrımdır 159. Sözleşme tarafının yanlış tasavvurunun konusu olan olay sözleşme
yapıldığı esnada gerçekleşmiş ise temel hatası düzenlemesi söz konusu olacak iken,
bahsi geçen tasavvur konusu olay sözleşmenin yapılmasından sonra gerçekleşir ise
işlem temelinin çökmesi gündeme gelecektir. Bu iki durum arasındaki tek fark
olayların ne zaman gerçekleştiği olup olayların niteliği açısından herhangi bir fark söz
konusu değildir 160. Nitekim Alman hukukunda ayrı bir temel hatası düzenlemesi
olmayıp işlem temelinin baştan eksikliği veya sonradan çökmesi halleri işlem
temelinin

sarsılması

çerçevesinde

değerlendirilmekte

ve

aynı

sonuçlara

bağlanmaktadır 161. İsviçre – Türk hukuk sisteminde temel hatasına başvurmak için
yanlış tasavvur konusu olayların sosyal felaket niteliğinde olağanüstü olaylar olması
aranmamış iken işlem temelinin çökmesine sebep olacak olaylar bakımından da benzer
bir sonuca ulaşmak gerekmektedir. Zira işlem temeli kavramı bir olup kavramı buna
esas oluşturan olayların gerçekleşme anına göre değiştirmek mümkün değildir.
Sözleşme kurulmadan önce gerçekleşen olaylar için sosyal felaket niteliğini aramayan
bir hukuk sisteminin sözleşme kurulduktan sonra gerçekleşen olaylar bakımından

Kocayusufpaşaoğlu, İşlem Temeli, s. 511-514.
Temel hatası ile sözleşmenin uyarlanması arasındaki kronolojik fark ve temel hatasının gelecekteki
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sadece zaman faktörü nedeniyle sosyal felaket niteliğinde olağanüstü olaylar olma
şartını araması kabul edilemez 162.
Bize göre sözleşmelerin uyarlanması için sosyal felaket niteliğinde olaylar
gerçekleşmesini arayan görüşün gayesi, sözleşmeye bağlılık ilkesine müdahalenin
sınırlanmasını sağlamak, sözleşmelerin uyarlanmasının yalnızca istisnai hallerde
uygulanabilecek bir düzenleme olduğunu vurgulamaktır. Fakat bu gaye için
sözleşmelerin uyarlanmasını sosyal felaket niteliğindeki olağanüstü değişiklik şartına
bağlamak hem gereksiz hem de farklı zamanlarda gerçekleşen benzer olayların farklı
sonuçlara bağlanmasına neden olduğu gerekçesiyle elverişsiz sonuçlar doğurmaktadır.
Sözleşmelerin uyarlanmasının istisnai niteliğini sağlayacak olan, sebep olan olayların
öngörülemez nitelikte olmasıdır 163. Sözleşme kurulduğu esnada öngörülemeyen
durum değişikliklerinin sonucunda sözleşme dürüstlük kuralı ışığında taraflardan
birisi için katlanılamaz hale gelir ise durum değişikliğinin yalnızca sözleşme tarafını
etkileyen bir olay olması bir sakınca arz etmemektedir. Sözleşmenin uyarlanması
düzenlemesinin temelinde olası bir sosyal felaket durumunda pek çok sözleşme
ilişkisinde ortaya çıkacak problemlerin mahkemelerde yoğunluk oluşturması endişesi
değil, sözleşme adaletini sağlama düşüncesi olduğu unutulmamalı, tek bir sözleşmeyi
etkileyen olayların dahi bu düzenlemenin kapsamında olduğu kabul edilmelidir. Bu
doğrultuda mezkûr madde metninde yer alan “olağanüstü” ifadesi sözleşmelerin
uyarlanması için sosyal felaket niteliği taşıyan olayların aranması gerektiği şeklinde
değil; toplumsal nitelik taşısın veya taşımasın, gelecekte gerçekleşmesi sözleşme
taraflarınca beklenmeyen ve makul surette beklenilmesi de gerekmeyen olayların söz

Kocayusufpaşaoğlu, İşlem Temeli, s. 511-512.
Kulp, s. 128; Kocayusufpaşaoğlu, İşlem Temeli, s. 505; Arat, s. 96; Baysal, Uyarlama, s. 232; Topuz,
Sözleşmeye Müdahale, s. 310; Yılmaz, s. 138; Gülekli, s. 52 vd; Serozan, İfa, s. 225 vd.
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konusu olması gerektiği şeklinde anlaşılmalıdır. Bir diğer deyişle olağanüstü ifadesi
olayların öngörülemez niteliğini vurgulamak maksatlı konulmuş kabul edilmelidir 164.
Kanaatimizce, madde metninde yer alan “olağanüstü” ifadesinin sosyal felaket
niteliğinde değişiklikler gerçekleşmesi gerektiği şeklinde yorumlanmaması yönündeki
görüşü destekleyen bir diğer husus da yine madde metninde bu olağanüstü durumun
“borçludan kaynaklanmayan bir sebeple” ortaya çıkmasının aranmasıdır. Sosyal
felaket niteliğinde bir değişikliğin ferdi mahiyeti aşan, toplumsal yaşamı derinden
etkileyen bir husus olması gerekliliği düşünüldüğünde ve sosyal felaket niteliğinde
durum değişikliklerine örnek olarak verilen olay grupları incelendiğinde borçludan
kaynaklanan bir sebeple sosyal felaket çıkmasının imkânsıza yakın olduğu açıkça
ortaya çıkacaktır. Kanun koyucunun deprem, salgın hastalık, kuraklık, ekonomik kriz
gibi toplumu derinden etkileyen olayların sözleşmenin taraflarından kaynaklanan bir
sebeple ortaya çıkacağını öngördüğü iddia edilemeyecek ise madde metninde yer
verilen olağanüstü ifadesi ile sosyal felaket niteliğinde değişiklikleri kastetmediğinin
de belirtilmesi gerekmektedir.

D) Esaslı Durum Değişikliği

1) İşlem Temeli Kavramı
Sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan her durum değişikliğinin
sözleşmeye müdahale edilebilmesi imkânını tanımayacağı tüm hukuk sistemlerinde
kabul edilmekle birlikte hangi durum değişikliklerinin ahde vefa ilkesine istisna

164

Kocayusufpaşaoğlu, İşlem Temeli, s. 512.
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oluşturabileceği Alman hukukunda geliştirilen işlem temelinin çökmesi öğretisinde
nesnel ve kapsamlı bir biçimde ortaya konulabilmiştir 165. Alman hukukunda işlem
temelini oluşturan hal ve şartlarda meydana gelecek esaslı değişikliklerin ahde vefa
ilkesinden sapmanın meşru temelini oluşturacağı belirtilmiş, bir durumun hangi
şartlarla işlem temeli olarak kabul edileceği hususu doktrin ve yargı kararlarıyla nesnel
bir biçimde ortaya konulmuştur166. Nitekim Türk Borçlar Kanunu Genel Gerekçesinde
de TBK m. 138 düzenlemesine ilişkin olarak “…bu yeni düzenleme(nin), öğreti ve
uygulamada sözleşmeye bağlılık (ahde vefa) ilkesinin istisnalarından biri olarak kabul
edilen, “işlem temelinin çökmesi”ne ilişkin…” olduğu belirtilmiştir.167 Türk
hukukunda da işlem temeli oluşturan durumlarda esaslı bir değişiklik olması
unsurunun hangi durum değişikliklerinin sözleşmenin uyarlanmasına sebep olacağı
açısından bir şart olarak belirlenmesi, nesnel bir ölçüt oluşturulması açısından faydalı
olacaktır 168.
Alman hukukunda mahkeme kararları ve öğreti tarafından tanımlanmaya çalışılan
işlem temeline ilişkin olarak Türk – İsviçre Borçlar Kanunlarında bir düzenleme
mevcuttur169. Söz konusu düzenleme saikte yanılmayı düzenleyen TBK m. 32
hükmüdür. Bahsi geçen hükmün 2. cümlesinde geçen ifadeye göre; “Yanılanın,
yanıldığı saiki sözleşmenin temeli sayması ve bunun da iş ilişkilerinde geçerli
dürüstlük kurallarına uygun olması halinde yanılma esaslı sayılır. Ancak bu durumun
karşı tarafça da bilinebilir olması gerekir.” 818 sayılı Borçlar Kanununda temel
hatasını düzenleyen m.24/I b.4 hükmünde İsviçre Borçlar Kanununun Fransızca metni
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esas alınarak “Hata ettiğini iddia eden tarafça akdin lüzumlu vasıflarından olarak
nazarı itibara alınması ticari doğruluğun müsait olduğu şeylerde hata edilmiş olması”
ifadesi kullanılmış olsa da öğretide bu husus temel hatası olarak adlandırılmakta idi 170.
Türk hukukunda yer alan “sözleşmenin temeli” ifadesi ile Alman hukukundaki
işlem temeli kavramının benzerlikleri ve farklılıkları öğretide tartışma konusu
olmuştur. Tarihsel açıdan yaklaşıldığında hem İsviçre Borçlar Kanunundaki hata
düzenlemesinde Windscheid’ın kayıt (Voraussetzung) teorisinin etkili olduğu ileri
sürülmüş171, hem de İsviçre Borçlar Kanunundaki saikte esaslı yanılma kavramının ve
von Tuhr’nın çalışmalarının Oertmann’ın işlem temeli teorisini etkilediği iddia
edilmiştir 172. Öğretide ne Windscheid’ın kayıt (Voraussetzung) teorisinin ne de
Oertmann’ın işlem temeli (Geschaeftsgrundlage) teorisinin İsviçre – Türk
hukuklarındaki temel hatası düzenlemesinin hukuki temelini oluşturduğu yönünde
görüşler 173 olsa da söz konusu kavramlar arasındaki benzerlik ve tarihi yakınlığın göz
ardı edilmemesi gerektiği belirtilmektedir174.
Türk hukukunda TBK m. 32 anlamında bir temel hatası için şu şartlar
aranmaktadır 175: i) hata, belli bir fiili duruma ilişkin olmalıdır; ii) hata konusu durum,
hataya düşenin o sözleşmeyi yapması için conditio sine qua non niteliğinde olmalıdır;
iii) hataya düşenin belirli bir duruma ilişkin yanlış tasavvuruna bu derece önem verdiği
sözleşmenin karşı tarafınca bilinmeli veya bilinebilir olmalıdır; iv) yanlış tasavvur
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konusu fiili durum, iş hayatının mutat gerçekleri ve dürüstlük kuralları açısından
sözleşme ile bağlı kalınmamasını haklı gösterecek düzeyde önemli ve ağırlık taşıyan
bir durum olmalıdır. Söz konusu şartları göz önüne alarak Türk Borçlar Kanununda
yer aldığı şekliyle işlem temeli kavramı Kocayusufpaşaoğlu tarafından şöyle
tanımlanmaktadır 176: “Taraflardan birinin onsuz olmaz şart (conditio sine qua non)
olarak gördüğü belirli bir duruma ait tasavvuru karşı tarafça bilinebiliyor ve bu
tasavvurun konusu olay, iş hayatının görüşlerine ve dürüstlük kuralına göre yeterince
önem ve ağırlık taşıyorsa, hukuki işlemin üzerine inşa edildiği temeli oluşmuş
sayılacaktır”.

Alman

hukukunda

işlem

temeline

ilişkin

olarak

yine

Kocayusufpaşaoğlu tarafından verilen tanım ise “sözleşme içeriğine girmeksizin,
sözleşmenin kurulması aşamasında ortaya çıkan, mevcut yahut gelecekteki bazı hal ve
şartlara ilişkin öyle ortak veya karşı tarafça bilinebilip de itiraz edilmeyen bir taraflı
tasavvurlardır ki, tarafların işlem iradeleri bunlar üzerine inşa edilir” şeklindedir 177.
Söz konusu tanımlar göz önüne alındığında Türk Borçlar Kanunu m. 24 hükmünde yer
alan sözleşmenin temeli kavramında Alman hukukundan farklı olarak tek taraflı
tasavvura “karşı tarafça itiraz edilmemiş olma” şartından bahsedilmemekte, fakat bu
şartın kendiliğinden anlaşıldığı belirtilmektedir; çünkü itiraza rağmen sözleşmeyi
kuran taraf tasavvurunu onsuz olmaz şart (conditio sine qua non) olarak görmediğini
belirtmiş olacaktır 178. Bir diğer farklılık olarak ise Alman hukukundan farklı olarak
Türk öğretisinde iş hayatının görüşleri ile dürüstlük kuralının esas alınması
öngörülerek objektif bir değerlendirme yapılması gerekliliği ortaya konulmuştur 179.
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Anılan farklılıklara rağmen saikte esaslı yanılma düzenlemesinde yer alan
sözleşmenin temeli kavramının işlem temelinin çökmesi için de esas alınması gerektiği
Türk doktrininde belirtilmektedir 180. Kocayusufpaşaoğlu’nun belirttiği üzere 181 temel
hatası düzenlemesi ile işlem temelinin çökmesi kurumları arasındaki fark kronolojik
bir fark olup söz konusu kurumların konusu olan olayların niteliği açısından bir fark
bulunmamaktadır 182. Bu görüşe karşın hata hükmü nedeniyle sözleşmenin iptal
edilmesi durumunda işlem temelinin çökmesinden farklı olarak çoğunlukla karşı tarafa
bir tazminat ödenmesi gerektiği, diğer şartlar mevcut olduğu sürece sözleşmenin
uyarlanması için (e)BK m. 24 / I. b. 4 hükmünde öngörülen esaslı temel hatası
ağırlığına ulaşmasının şart olmadığı da ileri sürülmektedir 183. Fakat kanaatimizce bu
görüş, son çare niteliğinde bir düzenleme olan ve imkânsızlık, hata, ayıp düzenlemeleri
söz konusu olduğunda en son uygulama alanı bulması gereken 184 sözleşmenin
uyarlanması kurumunu hata hükümlerine göre daha kolay şartlara bağladığı ve
dolayısıyla ultima ratio niteliğini göz ardı ettiği için zayıf kalmaktadır. Söz konusu
görüş ayrıca hata hükümleri ile işlem temelinin çökmesini nitelikleri bakımından değil
öngördükleri

sonuçlar

açısından

değerlendirdiği

gerekçesiyle

de

eleştiriye

uğramıştır185.
Bir durumun işlem temeli olarak nitelendirilebilmesi, sözleşmenin uyarlanabilmesi
için yalnızca bir ön koşuldur. Ayrıca bu durumda esaslı bir değişiklik de meydana

Kocayusufpaşaoğlu, İşlem Temeli, s. 511-514; Serozan, Uyarlama, s. 1027-1028; Serozan, İfa, s.
225; Kaplan, s. 141-142; Baysal, Uyarlama, s. 213.
181
Bkz. yuk. Birinci Bölüm / IV / B.
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Kocayusufpaşaoğlu, İşlem Temeli, s. 511.
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Arat, s. 104.
184
Rösler, H. : Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English,
French and Intrenational Contract Law, European Review of Private Law 2017; C. 15, S. s. 490.
185
Baysal, Uyarlama, s. 213.
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gelmesi gerekmektedir 186. Esaslı durum değişiklikleri oluşturan olay grupları üç başlık
altında incelenebilir.
aa) Edimler arası dengenin bozulmasına yol açan esaslı durum değişiklikleri
(Äquivalenzstörung)
Edimler arası dengenin bozulması hali, işlem temelinin çöktüğünün kabul edildiği
esaslı durum değişiklikleri kategorilerinden ilk akla gelenidir 187. Kimi yazarlar esaslı
durum değişikliğini yalnızca edimler arası dengenin bozulduğu halleri esas alarak
incelemektedirler 188. Kimi yazarlar ise sözleşmenin uyarlanmasının şartlarından olan
İfanın İstenmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olması (İfanın Beklenemezliği)
koşulunu

edimler

arası

dengenin

aşırı

derecede

bozulması

adı

altında

incelemektedir 189. Edimler arası dengenin bozulmasının, işlem temelinin çöktüğü
hallerden tarihsel olarak ilk ve en açık kategori olması 190, kanaatimizce terimsel
karmaşanın sebebidir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki edimler arasındaki dengenin bozulması, karşılıklı
borç doğuran sözleşmelerde gündeme gelebilecek bir konudur. Esaslı durum
değişikliklerinin yalnızca edimler arası dengenin bozulduğu hallerde gündeme
gelebileceğinin kabulü durumunda karşılıklı edimler bulunmayan sözleşmelerde
uyarlamanın mümkün olmadığının kabulü gerekecektir 191. Fakat ne bu imkanı
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Tile, s. 108.
Baysal, Uyarlama, s. 216.
188
Gürsoy, s. 199; Oğuzman / Öz, s. 200, s. 568; Burcuoğlu, s. 62; Erman, Beklenilmeyen Haller, s.
148-149.
189
Arat, s. 111 vd. Arat, söz konusu isimlendirmeyi öğretiye uyum sağlamak bakımından tercih ettiğini
belirtse de kanaatimiz edimler arası dengenin bozulmasının durum değişikliğinin esaslı sayılacağı
(işlem temelinin çöktüğü) halleri belirten bir kategori olduğu; ifanın beklenemezliğinin ise edim – karşı
edim dengesinden bağımsız ayrı bir unsur olduğu yönündedir.
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Rösler, Jus 2004, s. 1058.
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Baysal, Uyarlama s. 217; Arat, s. 117-118; Gürsoy, s. 69. Gürsoy karşılıklı borç doğurmayan
sözleşmelerde uyarlamanın mümkün olmayacağını belirtirken Arat sözleşmelerin uyarlanmasının
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yalnızca sinallagmatik sözleşmelere tanımanın meşru bir gerekçesi vardır 192 ne de
işlem temelinin çökmesi için gerekli olan esaslı durum değişikliği yalnızca edim –
karşı edim arasındaki dengenin bozulduğu hallerde söz konusudur.
Edimler arası dengenin bozulduğunu iddia edebilmek için öncelikle sözleşmede
öngörülen edim – karşı edim arasında bir dengeden söz etmek gereklidir. Karşılıklı
edimler içeren sözleşmelerde tarafların birbirine sağlamayı taahhüt ettikleri edimler
arasında bir menfaat dengesinin bulunduğu kabul edilmektedir 193. Denkleştirici adalet
ilkesini savunanlara göre, sözleşme ilişkisinin adil olabilmesi için edim ve karşı edimin
değerlerinin aynı olması gerekmektedir 194. Fakat serbest piyasa ekonomilerinde bir
edimin değerinin objektif olarak hesaplanabilmesi ve edim – karşı edim arasında adil
bir dengenin mevcudiyetinin ortaya konulabilmesi pek kolay gözükmemektedir 195.
Zira serbest piyasa ekonomisinde ve öngördüğü serbest rekabet ortamında fiyat
oluşumu talebe göredir. Serbest piyasa ekonomilerinde edim – karşı edim arasındaki
adil dengenin tespitindeki güçlüğün fark edilmesinin sonucu, tarafların karşı
sözleşenin taahhüt ettiği edime verdiği kişisel önem esas alınmış ve edim – karşı edim
arasında sübjektif bir dengenin bulunması aranmaya başlanmıştır. Bu durumda hukuk
düzeni tarafların sübjektif iradelerinin serbestçe oluşmasını korumakla mükellef
kılınmıştır 196. Bugün Alman ve Türk – İsviçre hukuk sistemlerinde sözleşmenin
geçerli olabilmesi için edim – karşı edim arasında bir dengenin mevcut olması şartı
aranmaz. Sözleşme hukukunda geçerli olan ilke sözleşme özgürlüğü ilkesidir ve

şartları arasında edimler arası dengenin bozulmasını saysa da hakkaniyet gereği tek taraflı
sözleşmelerde de uyarlamanın mümkün olabileceği görüşündedir.
192
Gülekli, s. 47-48; Dural, s. 69.
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Serozan, Uyarlama, s. 1013; Kaplan, s. 112.
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Buz, V. :, Gabin Halinde Edimler Arasındaki Aşırı Orantısızlığın Giderilerek Sözleşmenin Ayakta
Tutulması, Batider Aralık 1998, s. 54.
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Buz, Gabin, s. 54.
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taraflar sözleşmelerin içeriğini, bu kapsamda edimler arasındaki dengeyi istedikleri
gibi belirleyebilirler. Karşılıklı edimler arasında aşırı düzeyde orantısızlık mevcut
olması halinde dahi sözleşmenin sakatlanması söz konusu değildir; sözleşmenin
sakatlanması yalnızca bu dengesizlik taraflardan birinin karşı tarafın özel durumunu
(zor durumda kalma, düşüncesizlik veya deneyimsizlik) istismar etmesi sonucunda
meydana gelmiş ise söz konusu olacaktır197. Bu durumda kanaatimizce sözleşmenin
kuruluşunda edim – karşı edim arasında objektif olarak bir denge bulunmasa dahi
sonradan meydana gelen durum değişikliklerinin sonucunda edim – karşı edim
arasındaki (adaletsiz veya piyasanın şartlarının üzerindeki) oranın ciddi biçimde
değişmesi halinde sözleşmenin uyarlanması gündeme gelebilecektir.
Edimler arası dengenin bozulması, işlem temelinin çöktüğü hallerin tarihsel olarak
ilk ortaya çıkanıdır. Alman kanun koyucusu tarafından clausula rebus sic stantibus
düşüncesinin 1896 yılında açıkça reddedilmesine rağmen, 1920-1923 yılları arasında
yaşanan

ekstrem

enflasyon

karşısında

Alman

İmparatorluk

Mahkemesi

(Reichsgericht), ahde vefa ilkesine istisna getirilerek sözleşmelerin uyarlanması fikrini
tekrar değerlendirilmek zorunda kalmıştır. Mahkeme Şubat 1922’de verdiği bu ilk
kararında Mayıs 1919’da yapılan ve bir iplik fabrikasının hisse satışını öngören bir
sözleşmeyi ele almıştır. Bahsi geçen sözleşmede hisse devri karşılığında ücretin 1920
ve 1921 yılının başında 2 taksit halinde ödenmesi öngörülmektedir. Fakat sözleşmenin
yapıldığı Mayıs 1919 ile ilk taksitin ödeneceği 1920 yılı başı arasında enflasyon, yüzde
80’in üzerindedir. Alıcının sözleşmenin olduğu şekliyle ifa edilmesi yönündeki talebe

Buz, Gabin, s. 55; Oğuzman / Öz, s. 134 vd; Kılıçoğlu, s. 297 vd; Antalya, C 1., s. 415 vd; Tekinay
/ Akman / Burcuoğlu / Altop, s. 458; Arat, s. 113. Tile, s. 27. Karşılıklı edimler arasında âdil bir
dengenin bulunmasını şart koşan Roma hukuku kuralı laesio enormis ve karşılaştırmalı hukuktaki
etkileri için bkz. Buz, Gabin, s. 56 – 60.
197
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karşın mahkeme Oertmann’ın işlem temelinin çökmesi teorisine başvurmuş ve
tarafların sözleşmede kurdukları edim – karşı edim dengesini sözleşmenin temeli
olarak görmeleri şartının yerine geldiğini belirterek sözleşmeyi paranın değerindeki
olağanüstü düşüşü göz önüne alarak uyarlamıştır 198. Bahsi geçen karar, Alman
İmparatorluk Mahkemesinin i) ortaya çıkan durum değişikliğinin yalnızca karşı
edimin değerinde düşüş olması halinde dahi işlem temelinin çökmesinin söz konusu
olacağı ve ii) sözleşmenin (dar anlamda) uyarlanmasının sözleşmenin sona erdirilmesi
karşısında öncelikli olduğu yönünde iki önemli prensip ortaya koyması nedeniyle de
önem arz etmektedir 199.
Edimin değerindeki her düşüşün işlem temelinin çökmesine sebebiyet
vermeyeceği, değişikliğin önceden öngörülemez nitelikte ve değer düşüşünün sarsıcı
bir miktarda olması gerekliliği önemle belirtilmelidir 200. Para borçlarında geçerli
nominal değer ilkesi gereğince her para borcu bir miktar paranın verilmesi borcudur
(jede Geldschuld ist eine Geldsummenschuld) ve para değerindeki düşüş riski para
alacaklısının taşıması gereken bir risktir 201. Ayrıca ekonomik krizlerin bilhassa
enflasyonun kronikleştiği ülkemizde her zaman öngörülebilirlik kriterini yerine
getirmediği öğretide belirtilmektedir 202. Nitekim içtihatta da enflasyon nedeniyle
paranın değerinin düşmesinin öngörülebilir bir nitelik taşıdığı, ekonomik krizlerin bir
anda oluşmadığı ve tarafların sözleşme kurarken buna yönelik tedbir almalarının
mümkün olduğu gerekçeleriyle sözleşmelerin uyarlanmasına cevaz vermediği kararlar

Rösler, Jus 2004, s. 1058-1059; Rösler, Hardship, s. 492; Meyer – Pritzl, s. 1722-1723.
Rösler, Jus 2004,, s. 1058-1059.
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bulunmaktadır 203. Fakat kronik enflasyon halinde dahi öngörüleri aşan düzeyde
enflasyon oranının edimler arasındaki dengeyi açık şekilde bozması durumunda işlem
temelinin çöktüğünden söz edilebilecektir 204. Kanaatimiz, bilhassa sözleşmenin
kurulduğu tarih, sözleşmenin süresi, sözleşmenin niteliği ve tarafların durumları olmak
üzere somut olayın özelliklerini dikkate alarak bir değerlendirme yapılması
yönündedir.
Edimler arası dengenin bozulması para borcu borçlusunun ediminin değerinin
düşmesinden kaynaklanabileceği gibi sözleşmenin kurulmasından sonra para borcu

203

Yarg. 13. HD., E. 2013/13413, K. 2014/2073, T. 27.01.2014; Yarg. 13. HD., E. 2013/27326, K.
2014/39849, T. 12.12.2014; Yarg. 13. HD., E. 2013/1042, K. 2013/31247, T. 12.12.2013; Yarg. 13.
HD., E. 2014/765, K. 2014/39859, T. 12.12.2014; YHGK., E. 2003/13-599, K. 2003/599, T.
15.10.2003; YHGK., E.2014/13-1614, K. 2014/900, T. 12.11.2014, Legalbank Elektronik Hukuk
Bankası. Yargıtay’ın yabancı para borçlarına ilişkin sözleşmelerde de enflasyon sebebiyle artan döviz
kuru karşısında benzer kararlar verildiği görülmektedir : “Bilindiği gibi, Türkiye Ekonomisinin alınan
tedbirlere rağmen istikrarlı bir duruma gelmediği bilinen bir gerçektir. 1 Temmuz 1944 tarihinde
Uluslararası Para Fonu’nun kurulmasından sonra ülkeler paralarını Amerikan Dolar’ına göre
tanımlamışlar, gerçekçi bir kur politikası arayışı içinde Türk Lirası 7 Eylül 1946’da ABD doları
karşısında % 50 oranında devalüe edilerek bir ABD doları 280 kuruş olmuştur (Tokgöz, E.: Türkiye’nin
İktisadi Gelişme Tarihi, Ankara 2001, s.121).
16.07.1958 tarihinde yapılan büyük çaptaki kur ayarlaması ile bir ABD dolarının değeri 260 kuruştan
980 kuruşa çıkarılmış, Türk parasının değeri ABD dolarına göre aşırı derecede düşürülmüş, bu
uygulama yıllar boyunca devam etmiştir. 10.8.1970 tarihinde yeni bir devalüasyon kararı alınarak Türk
parasının değeri yabancı paralar karşısında % 66 oranında düşürülmüş, bir dolar 15TL olmuştur. Bu
uygulama ile, başta yabancı paralar olmak üzere, kira bedelleri, her çeşit işçilik, malzeme ve mamul
eşya fiyatları aşırı derecede artmış, enflasyon yıllar itibariyle üç haneli rakamlara ulaşmış, günlük ve
gecelik faizler düşünülmeyecek kadar artmıştır.
Nitekim, 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konan “İstikrar Tedbirleri”ne rağmen ekonomi tarihimizde ilk kez
1946’da % 104 olan üç rakamlı enflasyon, 1980’de % 107 olmuştur. Bu nedenle 1980 yılında 35TL’den
77,5TL’ye çıkarılan dolar kuru, 1981 yılında ikinci kez yapılan % 100’e yakın bir ayarlama ile
142TL’ye çıkarılmıştır. Bu devalüasyon kararından sonra Bakanlar Kurulu, 27 Ocak 1984 tarihinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) TL’nin dolar karşısında % 13,6 oranında devalüe
edilmesini onaylamıştır. 5 Nisan 1994 tarihinde bilinen ekonomik kararlar alınmıştır. Bu kararlar
sonucunda borsalar, para piyasaları, banka kredi faizleri aşırı derecede artmış; Ocak 1994 ayına göre
yabancı paralardaki artış % 250-% 300’lere ulaşmıştır.
TCMB Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybının engellenmesi ve yükselen
enflasyonun düşürülmesi amacıyla, 10 Aralık 1999 tarihinde, “Döviz Çıpasına Dayalı İstikrar
Programı”nı açıklamış; ancak 27 Kasım 2000 tarihinde bankacılık sisteminden kaynaklanan kriz
nedeniyle, repo faizleri ve iç faizler rekor düzeyde yükselmiştir. Krizin giderek derinleşmesi sonucu
döviz piyasalarından kaynaklanan Şubat 2000 krizi yaşanmış, ekonomideki bu açmazlar sonucunda
hisse senedi borsaları çökmüş, bankalara Devlet el koymak zorunda kalmıştır. Türkiye İMF’ye
başvurarak ekonomisine bir yön vermeye çalışmıştır. TCMB ciddi para politikalarına yönelmiş, 21
Şubat 2001 tarihinde “Döviz Çıpasına Dayalı Sabit Kur” dan dalgalı kura geçilmek suretiyle doların,
faizin, enflasyonun aşırı artmasına engel olmaya çalışılmıştır. YHGK., E. 2017/515, K. 2019/1233, T.
28.11.2019; Legalbank Elektronik Hukuk Bankası.
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alacaklısının edimin değerinin yükselmesinden de kaynaklanabilir 205. Böyle
durumlarda edim – karşı edim dengesinin yanı sıra sözleşmenin süresi ve somut olayın
özellikleri de dikkate alınmalıdır 206. 1973 yılında patlak veren petrol krizi sonrası bir
kente petrol tedarik etmekle yükümlü petrol ithalatçısının ediminin değeri, artan
maliyetler sonucu sözleşmede öngörülen ücrete göre hayli artmıştır. Petrol tedarik
eden şirketin sözleşmenin uyarlanması talebini Alman mahkemesi; i) tedarikçi şirketin
petrol krizinin öngörülebilir olduğu andan itibaren alması gerekli tedbirleri almadığı,
ii) sözleşmede fiyat dalgalanmalarının tedarikçi şirketin risk alanında olduğunu
gösteren sabit fiyat klozu bulunduğu ve iii) sözleşmenin süresinin tamamlanmasına
2.5 ay bulunduğu gerekçeleriyle reddederek durum değişikliğinden kaynaklanan
zararlara tedarikçi şirketin katlanması gerektiğini belirtmiştir 207. Bahsi geçen karar,
durum değişikliklerinin öngörülebilir hale geldiği andan itibaren tedbir alması gereken
tarafın söz konusu değişikliklerden zarar görecek taraf olduğunu belirtmesi açısından
önemlidir 208. Para borcu alacaklısının ediminin değerinin yükselmesi sonucu edimler
arası dengenin bozulması, kira sözleşmelerinde kiralananın değerinin önemli derecede
artması durumunda da söz konusu olabilir 209.

bb)

Aşırı

ifa

güçlüğüne

yol

açan

esaslı

durum

değişiklikleri

(Leistungserschwerung)
Borçlar hukukunda hâkim olan genel ilke, ahde vefa (pacta sund servanda)
ilkesidir. Bu ilke uyarınca sözleşme ile borçlanılan edim yerine getirilmelidir.
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Sözleşmenin kurulmasından sonra borçlunun durumunun ağırlaşması, kural olarak
borçluya edimini yerine getirmekten kaçınması imkânı tanımaz. Fakat sözleşme
kurulduktan sonra ortaya çıkan ve öngörülmesi mümkün olmayan bazı olaylar
neticesinde sözleşme ile bağlı kalmak borçlu açısından katlanılamaz bir hale gelebilir.
Borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu edim imkânsızlaşmamasına rağmen
edimin ifa edilmesi borçluya aşırı mali yükümlülükler yükleyebilir, ifa için borçlunun
dürüstlük kuralı çerçevesinde kendisinden beklenilmeyecek çaba yapması veya masraf
göstermesi gerekebilir 210. Bu gibi hallerde aşırı ifa güçlüğünden bahsedilir.
Aşırı ifa güçlüğüne sebep veren pek çok olayda edimler arası dengenin
bozulmasından da söz edilebilecektir. Aşırı ifa güçlüğünün tam iki tarafa borç
yükleyen sözleşmelerde meydana gelmesi halinde borçlunun edimi ile alacaklının
edimi arasında sözleşmenin kurulması sırasında mevcut olan denge bozulmuş
olacaktır 211. Bu sebeple edimler arası dengenin bozulması ile aşırı ifa güçlüğü
hallerinin, işlem temelinin çökmesinin birbirine yakın görünümleri olduğu
söylenebilir. Fakat aşırı ifa güçlüğü yalnızca borçlu için söz konusu olabilecekken
edimler arası dengenin sarsılması durumunda hem borçlu hem alacaklı mağdur olarak
uyarlama talep edebilecektir212.
Aşırı ifa güçlüğü oluşturan hallerin pek çoğunda, borcun ifası açısından ortaya
çıkan güçlük, para ile aşılabilir niteliktedir. Paranın tedarik edilmesinde güçlükten de
bahsedilemeyecek ve borçlu kendi finansal durumundan sorumlu olacağından
borçlunun ekonomik durumunun zayıflaması başlı başına sözleşmenin uyarlanmasına

Tile, s. 22 – 24; Baysal, s. 219-220; Özçelik, Ş. B.: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sebeplerle Borcun
İfa Edilmemesi ve Mücbir Sebep Kayıtları, Ankara 2009, s. 38.
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sebebiyet vermeyecektir 213. Bu sebeple, pek çok olayda edimler arası dengenin
sarsıldığı iddiasıyla işlem temelinin çökmesine başvurmak daha akılcı olacaktır 214.
Örneğin çeşit borcunun satım konusu olduğu bir satım sözleşmesinde değişen koşullar
sonucu edimini ifa etmesi güçleşen satıcının borcu, maliyeti artsa dahi piyasadan temin
edilerek ifa edilebilecek bir borç olacaktır. Bu durumda edimin satıcı açısından
maliyeti artmış olsa da edim borçlu açısından erişilebilir ve ifa edilebilir niteliktedir.
Aşırı ifa güçlüğü halinde ifanın güçleşmesi söz konusu olacağı için daha sıkı ölçütlerin
–ister istemez- aranacağı, buna karşılık edimler arası dengenin bozulması halinde
ifanın güçleşmiş olması şart olmaksızın edimler arasındaki dengenin bozulmuş olup
olmadığının inceleneceği, bu sebeple edimler arası dengenin bozulması şeklindeki
işlem temelinin çökmesi görünüşüne uygulamada daha çok rastlanılacağı öğretide
ifade edilmektedir 215.
Aşırı ifa güçlüğü halleri tarihsel olarak imkânsızlık çatısı altında çözülmeye
çalışılmıştır. Alman öğretisinde, borcun ifasının dürüstlük kuralı gereği borçludan
beklenilemeyeceği haller, imkânsızlık kavramı geniş yorumlanarak ekonomik
imkânsızlık (wirtschaftliche Unmöglichkeit) ve pratik imkânsızlık (praktische
Unmöglichkeit) olarak değerlendirilmiş, daha sonra ise meseleye işlem temelinin
çökmesi teorisi doğrultusunda yaklaşılmıştır 216. Bugün dahi imkânsızlık ile aşırı ifa
güçlüğü arasındaki sınırların silik olduğu öğretide ifade edilmektedir 217.
Hem pratik ve ekonomik imkânsızlık hallerinde hem aşırı ifa güçlüğü (veya
edimler arası dengenin bozulması ) halinde söz konusu olan, edimin (BGB 275 / I
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Baysal, Uyarlama, s. 220; Kurt, s. 62.
Baysal, Uyarlama, s. 220.
215
Baysal, Uyarlama, s. 220-221.
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anlamında) imkânsızlaşması değil, borçludan edimi aynen ifa etmesinin beklenilemez
(Unzumutbarkeit) hale gelmesidir 218. Bir diğer deyişle ortaya çıkan değişiklikler
sonucu edimin yerine getirilmesi teknik / teorik olarak mümkün durumdadır, fakat
borçlunun edimi yerine getirmesinin önünde kendisinden dürüstlük kuralı
çerçevesinde aşmasının beklenemeyeceği bir engel bulunmaktadır 219. Bu durumun
klasik örneği ise sözleşmenin kurulmasından sonra fakat ifanın tamamlanmasından
önce denizin dibine düşen yüzük örneğidir 220. Yüzüğün deniz dibinden çıkarılarak
alacaklıya teslim edilmesi teknik olarak mümkün, fakat böylesine ağır ve maliyetli
çabalara girmesi dürüstlük kuralı çerçevesinde kendisinden beklenilemez niteliktedir.
Ekonomik imkânsızlık durumunda sonradan ortaya çıkan durum değişiklikleri
sonucu borçlunun sözleşme ile yüklendiği edimi yerine getirmesi aşırı derecede
maliyetli bir hale gelmiştir. Fakat bu durumda ifanın borçluya maliyeti ile alacaklının
edimden beklediği menfaat arasında bir oransızlık söz konusu değildir, zira borçlunun
edim için yüklenmesi gereken maliyetle paralel olarak alacaklının edimden menfaati
de artmış durumdadır 221. Pratik imkânsızlık durumunda ise ekonomik imkânsızlığa
benzer şekilde sonradan ortaya çıkan durum değişiklikleri borçlunun borcunu ifa
etmesini aşırı maliyetli ya da zahmetli bir hale getirmiş, fakat ekonomik imkânsızlık
durumundan farklı olarak alacaklının edimden beklediği menfaati aynı oranda
artmamıştır, alacaklının menfaati ile borçlunun katlanması gereken maliyet arasında
bir oransızlık söz konusudur222.

Özçelik, s. 39-40.
Özçelik, s. 39.
220
Özçelik, s. 40; Baysal, Uyarlama, s. 220; Rösler, Jus 2004, s. 1060; Rösler, Hardship, s. 494.
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Kurt, s. 62-63.
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Kurt, s. 64-65.
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Alman hukukunda BGB 275/II hükmü ile sorun, pratik imkânsızlık halleri için,
borçlunun edimini ifa etmesi için harcaması gereken çabanın alacaklının ifadan
menfaati ile kıyaslandığında aşırı, orantısız olarak görülebildiği durumlarda borçluya
def’i niteliğinde bir ifadan kaçınma hakkı tanıyarak çözüme kavuşturulmuştur.
Ekonomik imkânsızlık halleri ise BGB 313 hükmü kapsamında ele alınmaktadır 223.
Türk hukukunda da beklenemezlik hallerinde alacaklının aynen ifayı talep etmesinin
hakkın kötüye kullanımı teşkil edeceği, beklenemezlik durumunu ortaya çıkaran
durum değişikliklerinden borçlunun sorumlu tutulup tutulamayacağına göre TBK m.
112 veya TBK m. 136’ya kıyasen borçlunun tazminat ödeyeceği veya sorumluluktan
kurtulacağı savunulmaktadır 224.
İfanın beklenemez olduğu hallerde bir görüş bu durumların ekonomik imkânsızlık
çatısı altında çözülmesi gerektiğini belirtmektedir225. Bir diğer görüş ise bahsi geçen
hallerde işlem temelinin çökmesi teorisinin uygulanmasını savunmaktadır 226. Söz
konusu görüşe göre edimin teknik olarak ifasının mümkün olduğu hallerde
imkânsızlıktan söz edilemeyecek olmasının yanı sıra imkânsızlık düzenlemesi
sonuçları itibariyle de bu tarz durumların yapısına uygun düşmemektedir. İmkânsızlık
halinde borç kendiliğinden sona erecek iken, borçlunun kendi borcunu ifasında
karşılaştığı güçlüğe rağmen karşı edimden beklediği menfaatin kendisi açısından daha
önemli olabileceği durumlar söz konusu olabilir; böyle durumlarda borcun
kendiliğinden sona ermesi borçlu açısından elverişli sonuçlar doğurmaz 227. Nitekim
pratik imkânsızlığı düzenleyen BGB 275 / II hükmünde de BGB 275 / I hükmünden

Rösler, Jus 2004, s. 1060.
Özçelik, s. 42.
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Bkz. Serozan, İfa, s. 157’de sayılan yazarlar.
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farklı olarak borcun kendiliğinden sona ermesi sonucu öngörülmemiş, borçluya def’i
niteliğinde bir ifadan kaçınma hakkı (Leistungsverweigerungsrecht) tanınmıştır228.
Alman hukukunda bahsi geçen sorunu ele alan birden fazla düzenleme yer
almaktadır. BGB 275 / II hükmü konuyu pratik imkânsızlık açısından düzenlemekte
iken BGB 313 hükmü işlem temelinin çökmesini düzenlemektedir. 229. BGB 275/ II
hükmü uygulanırken borçlunun edim yükümlülüğünü yerine getirmek için göstermesi
gerekli çaba ve katlanması gereken maliyet ile alıcının ifadan beklediği menfaat
kıyaslanmakta; ifa için borçlunun katlanması gereken fedakârlık ile alacaklının
edimden menfaati arasında çarpıcı derecede orantısızlık olması durumunda borçluya
ifadan kaçınma hakkı tanınmaktadır 230. Pratik imkânsızlık hükmünün ratio legis’i
makroekonomik anlamda kaynakların çarpıcı düzeyde verimsiz kullanılmasının önüne
geçmektir. İfanın borçludan beklenebilir olup olmadığının değerlendirilmesinde bir
fayda – maliyet analizi yapılmakta, borçluya makroekonomik olarak verimsiz olan
ifadan kaçınma imkânı tanınmaktadır231. Yukarıda verilen denizin dibine düşen yüzük
örneğine dönülecek olursa; borçlunun yüzüğü denizden çıkarıp alacaklıya teslim
etmesi için katlanmak zorunda olduğu maliyet, alacaklının yüzüğün kendisine
tesliminden umduğu faydanın çok üzerindedir. Yüzüğün denizin dibinden çıkarılması
teknik olarak mümkün olmakla birlikte, borçludan bunun için gerekli çaba ve maliyete
katlanması beklenemez. Bu koşullarda gerçekleşecek bir ifa makroekonomik açıdan
da çarpıcı bir verimsiz kaynak kullanımı olacaktır. Dolayısıyla BGB 275 / II anlamında

Özçelik, s. 41. Alman hukukundaki söz konusu düzenlemenin hakkın kötüye kullanılmasının def’i
çözümüne bağlanılmasının dürüstlük kuralına aykırılığın hâkim tarafından resen nazara alınması
prensibiyle çeliştiği ve borçlunun karşı edimi elde etmek amacıyla borcunu ifa etmek istemesi
durumunda alacaklının imkânsızlığı ileri sürmesinin hakkın kötüye kullanımı teşkil edeceği
gerekçeleriyle eleştirisi için bkz. Özçelik, s. 41-42.
229
Rösler, Hardship, s. 493.
230
Rösler, Jus 2004, s. 1061.
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bir pratik imkânsızlıktan söz edilebilir, borçlu isterse ifadan kaçınma hakkını
kullanabilecektir.
BGB 275 / II hükmünde yalnızca ifanın borçluya yükü ile alacaklının ifadan
menfaati kıyaslanırken; işlem temelinin çökmesi kurumunu düzenleyen BGB 313
hükmünün uygulanmasında somut olayın tüm veçheleri dikkate alınmaktadır. İşlem
temelinin çökmesi açısından değerlendirildiğinde her iki tarafın menfaatleri arasındaki
oran dikkate alınmakta, sözleşme ile anlaşılan fiyat, ahlaki ve kişisel engeller gibi
hususlar da göz önünde tutulmaktadır232. Yukarıda değinilen petrol tedarik sözleşmesi
örneğine dönülecek olursa ortaya çıkan petrol krizi sonucunda borçlunun edimi ifa
etmek için katlanması gereken maliyetlerde çarpıcı oranda artış yaşanmış, fakat
alacaklının edimden beklediği fayda da aynı oranda artış göstermiştir. Zira yaşanan
maliyet artışının sebebi petrolün piyasa fiyatında artış yaşanması olup, alacaklının söz
konusu petrolü başka bir yerden edinmek istemesi durumunda ödemesi gereken
meblağ, borçlunun karşılaştığı maliyet artışıyla aynı oranda yükselmiştir. Sonuç olarak
BGB 275 / II hükmünün aradığı borçlunun katlanması gereken fedakârlık ile
alacaklının edimden menfaati arasında bir oransızlık söz konusu değildir, sözleşmenin
ifası

makroekonomik

anlamda

kaynakların

verimsiz

kullanımı

anlamına

gelmeyecektir 233. Bir diğer anlatımla borçlanılan bir edimin piyasa fiyatında
dalgalanmalar olması durumunda pratik imkânsızlıktan söz edilemeyecek, koşulları
mevcut ise işlem temelinin çökmesi düzenlemesi uygulanacaktır.

Rösler, Jus 2004, s. 1061; Rösler, Hardship, s. 495. Öğretide bazı yazarlar, bu durumu ahlâkî nedenli
aşırı ifa güçlüğü veya edimlerarası dengenin manevî olarak bozulması başlığı altında incelemektedir,
bkz. Kurt, s. 65 vd; Arat, s. 113 vd. Ahlâkî nedenli aşırı ifa güçlüğünün klasik örneği ise sözleşme gereği
konsere çıkacak şarkıcının konser günü çocuğunun ölmesi durumu verilmektedir; bkz. Kurt, s. 67.
233
Rösler, Jus 2004, s. 1061
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Kanaatimize göre beklenemezlik hallerini sözleşmenin uyarlanması veya sona
erdirilmesi sonuçlarına bağlayarak çözüme kavuşturan TBK m. 138 hükmünün
yürürlüğe girmesinden önce, beklenemezlik durumunda imkânsızlık düzenlemelerinin
uygulanması gerektiğini savunan görüşler 818 sayılı Borçlar Kanununda konuya
ilişkin bir düzenleme olmadığı göz önüne alındığında tutarlı ve anlamlı olarak kabul
edilebilecek iken 6098 sayılı TBK döneminde konuya 138. madde çerçevesinde
yaklaşmak gerekecektir. Alman hukukunda dahi tüm bu açıklamalara rağmen pratik
imkânsızlık ile işlem temelinin çökmesi kurumlarının uygulama alanlarını
ayrıştırmanın hayli güç bir uğraş olduğu ifade edilmekte iken 234 bu tartışmayı Türk
hukukuna taşımanın bir fayda sağlamayacağı fikrindeyiz. Dolayısıyla hem pratik
imkânsızlık hem ekonomik imkânsızlık halleri, TBK m. 138 kapsamında ele
alınmalıdır 235. Öte yandan, tüm bu açıklamalara rağmen, bir edimin (fiili olarak)
imkânsızlaştığının mı yoksa aşırı güçleştiğinin mi belirlenmesinin güç olabileceği de
göz önünde tutarak belirtilmelidir ki, imkânsızlık ile işlem temelinin çökmesi
düzenlemeleri arasında da tereddütlü durumlarda somut olayın özelliklerini
değerlendirerek amaca ve hakkaniyete en uygun hukuki nitelendirmeyi üstün tutmak
gerektiğini, bu seçimin de çoğu kez yalnızca borcun sona ermesini değil sözleşmenin
içeriğinin uyarlanmasına da imkân tanıyan işlem temelinin çökmesi kurumundan yana
olacağını belirten görüş236, bizce de haklı gözükmektedir.

Rösler, Hardship, s. 495.
Öğretide Kurt, ekonomik imkânsızlık kavramı yerine ekonomik nedenli aşırı ifa güçlüğü, pratik
imkânsızlık kavramı yerine de pratik nedenli aşırı ifa güçlüğü terimlerini kullanmaktadır. Söz konusu
kullanım, bahsi geçen iki durumun da işlem temelinin çökmesi kapsamında ele alınması gerekliliğini
de vurgulaması sebebiyle daha isabetli gözükmektedir. Bkz. Kurt, s. 62 vd.
236
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cc) Amacın Boşa Çıkması (Zweckvereitelung)
Amacın

boşa

çıkması237,

tarafların

önceden

göremediği

ve

sorumlu

tutulamayacakları sebeplerle gerçekleşmesini bekledikleri bir olay gerçekleşmediği
veya beklediklerinden farklı gerçekleştiği için, borçlunun hala ifa etmesi mümkün olsa
da, edimden alacaklının menfaatinin kalmamasıdır 238. Bu halde borçlunun edimi ifa
etmesi imkânsız hale gelmemiştir; sözleşmenin objektif amacına ulaşılmasının önünde
bir engel bulunmamaktadır. Fakat sonradan meydana gelen olaylar sebebiyle
alacaklının sözleşmeden beklediği sübjektif amacının239 gerçekleşmesi mümkün
değildir 240.
Amacın boşa çıkmasının klasik örneğini İngiliz hukukundaki taç giyme töreni
davaları oluşturmaktadır 241. Bu olay aynı zamanda amacın boşa çıkması sorunuyla
ilgili teorik tartışmaların da başlangıcı olmuştur242. Taç giyme töreni davalarına konu
olan sözleşmelerde borçlunun edimi ifa etmesi hala imkân dâhilindedir. Fakat şartların

Öğretide terminolojik olarak farklı kullanımlara rastlanmaktadır. Baysal, Zweckstörung kavramının
Türkçe karşılığı olarak sözleşme ile izlenen amacın boşa çıkması ifadesini kullanırken Serozan, Gülekli
ve Canbolat, Zweckvereitelung kavramının karşılığı olarak amacın boşa çıkması ifadesini kullanmakta;
buna karşılık Dalcı Özdoğan Zweckstörung kavramının karşılığı olarak amacın boşa çıkması ifadesini
kullanırken amacın boşa çıkması kavramının bir üst kavram olduğunu; amacın gerçekleşmesi, amacın
ortadan kalkması ve amacın anlamsızlaşması kavramlarını bünyesinde barındırdığını belirtmektedir.
Dalcı Özdoğan’ın işlem temelinin çökmesi halinin görünümü olan Zweckvereitelung kavramına karşılık
olarak önerdiği kavram amacın anlamsızlaşmasıdır. Baysal ise Zweckstörung ifadesini Serozan ve
Canbolat’ın kullandığı Zweckvereitelung kavramı ile eş anlamda kullanmakta ve işlem temelinin
çökmesinin bir görünümü olarak ele almaktadır. Buna mukabil Dural Zweckvereitelung kavramı ile
Zweckfortfall kavramlarını eş anlamlı kullanmakta, Zweckvereitelung karşılık amacın engellenmesi
ifadesini önermektedir. Bkz. Baysal, Uyarlama, s. 221; Serozan, İfa, s. 133-134; Canbolat, F. :
Sözleşmelerde Amacın Gerçekleşmesi, Çökmesi ve Boşa Çıkması, Ankara 2012, s. 181; Gülekli, s. 59,
Dural, M. : Alman Hukukunda Sözleşmenin Amacının Engellenmesi Ve Sözleşmenin Amacına
Erişilmesine İlişkin Görüşler, BATİDER 1974, , C. 7, S. 4, s. 909 vd; Dalcı Özdoğan, N. : İfa Engelleri
Hukukunda Amacın Gerçekleşmesi Ve Amacın Ortadan Kalkması, İnÜHFD 2018, c. 9, S. 2, s. 296-297.
Biz bu çalışmada Zweckvereitelung kavramına karşılık olarak amacın boşa çıkması, Zweckfortfall
kavramına karşılık olarak amacın çökmesi ve Zweckerreichung kavramına karşılık olarak ise amacın
ifa dışı yoldan gerçekleşmesi kavramlarını kullanacağız.
238
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sonradan değişmesi nedeniyle alacaklı için edimin ifası anlamını yitirmiş durumdadır,
alacaklının sözleşme ile izlediği sübjektif amaç boşa çıkmıştır 243. Amacın boşa çıktığı
hallere öğretide; kişinin kaybolan kedisini bulmak için gazeteye kayıp ilanı vermesi
fakat eve döndüğünde kedisini evin önünde bulması244, bir kupa maçını izlemek için
yurt dışı gezi rezervasyonu yapılması sonrasında maçın ertelenmesi245, deniz kıyısında
bir otelden rezervasyon yaptıran kişinin denizde meydana gelen petrol kirliliği
sonucunda deniz kıyısından faydalanamaması246, arazi satım ihalesine alışveriş
merkezi yapmak amacıyla katılıp en yüksek teklifi veren şirketin imar planı
değişikliğinin iptal edilmesi sonucunda kendisine devredilecek araziye alışveriş
merkezi yapma imkânının kalmaması247 örnek olarak verilmektedir. Söz konusu
olayların ortak özelliği olarak borçların ifasının teknik olarak mümkün olduğunu ve
borçlunun ifaya hazır olduğunu fakat ifanın alacaklı açısından anlamsız hale geldiğini
söylemek yanlış olmayacaktır 248.
Amacın boşa çıkması (Zweckvereitelung) kavramı ile amacın ifa dışı yoldan
gerçekleşmesi (Zweckerreichung) ve amacın çökmesi (Zweckfortfall) hallerini
birbirinden ayırt etmek gereklidir. Borç ilişkilerinin objektif amacı, borçlunun edimini
yerine getirerek alacaklıyı tatmin etmesidir 249. Sözleşmenin objektif amacının,
borçlunun edim yükümlülüğüne yönelik bir davranışı olmaksızın gerçekleştiği
durumlarda amacın (ifa dışı yoldan) gerçekleşmesi söz konusudur 250. Karaya oturan
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geminin kurtarılması için yapılan sözleşmeden sonra geminin suların yükselmesi
sonucu kendiliğinden yüzmesi, bozulup yolda kalan otomobil için çekici çağrılması
sonrası otomobilin kendiliğinden tekrar çalışmaya başlaması hallerinde amacın
gerçekleşmesi söz konusudur251. Bu örneklerde alacaklı, ifa olmaksızın amacına
ulaşmaktadır. Bu amaç, borcun konusunu oluşturan ve edim ile ulaşılması öngörülen
sözleşmenin objektif amacıdır 252. Amacın gerçekleşmesi halinde de amacın boşa
çıkması halinde de edim imkânsız hale gelmemiştir, borçlu borçlandığı edimi yerine
getirebilme imkânına sahiptir253. Gemi yüzmesine rağmen römorka bağlanıp römork
ile denizde yüzdürülmesi mümkündür, tekrar çalışmaya başlayan aracın çekiciye
yüklenerek götürülmesi imkân dâhilindedir. Benzer şekilde kedi için kayıp ilanının
kedinin bulunmasına rağmen gazetede yayınlanmasının önünde bir engel
bulunmamakta, kupa maçı iptal edilmesine karşın borçlu tarafından yurt dışı seyahati
sağlanabilmektedir. Fakat amacın boşa çıktığı hallerde alacaklının sözleşme ile
izlediği sübjektif amaç anlamsız hale gelmiştir. Kayıp kedi örneğine dönecek olur isek,
sözleşmenin objektif amacı kayıp ilanının gazetede yayınlanması iken alacaklının
sözleşmedeki sübjektif amacı kedisinin bulunmasıdır 254.
Amacın çökmesi halinde ise sonradan meydana gelen değişiklikler sonucu edim
konusu ortadan kalkmakta, sözleşmenin objektif amacı gerçekleştirilemez hale
gelmektedir 255. Karaya oturan geminin römork gelmeden kendiliğinden batması, yolda
kalan otomobilin frenlerinin boşalması sonucu uçurumdan aşağı yuvarlanarak yanması

Dural, Sözleşmenin Amacı, s. 908.
Gülekli, s. 61; Kulp, s. 92; Canbolat, s. 184; Kurt, s. 68. Canbolat objektif amaç yerine asıl amaç
ifadesini tercih etmektedir.
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hallerinde amacın çökmesi söz konusudur 256. Amacın çöktüğü hallerde, amacın
gerçekleşmesi ve amacın boşa çıkması hallerinden farklı olarak edimin ifa edilmesi
artık mümkün değildir 257.
Amacın ifa dışı yoldan gerçekleşmesi ve amacın çökmesi hallerinde hâkim görüş,
imkânsızlık hükümlerinin uygulama alanı bulacağıdır 258. Bu durumda borçlunun
sorumlu tutulamayacağı sebeplerle sonradan ortaya çıkan imkânsızlığı düzenleyen
TBK m. 136 hükmü uygulama alanı bulacaktır. Amacın çöktüğü durumlarda
sözleşmenin objektif amacı gerçekleştirilemez hale geldiği için imkânsızlık
hükümlerinin uygulanması ilk akla gelen seçenek olsa dahi amacın ifa dışı yoldan
gerçekleştiği hallerde neden imkânsızlık hükümlerinin uygulama alanı bulacağı
konusunda izahat gerekmektedir. Bu hususta ifadan söz edilebilmesi için borçlunun
edim eyleminin gerektiği, üçüncü kişinin ifasının mümkün olmasına rağmen
kendiliğinden ifanın söz konusu olmayacağı, borçlunun edim fiiliyle alacaklıyı tatmin
etmesinin

mümkün

olmadığı

için

ifa

imkânsızlığı

bulunduğu

öğretide

belirtilmektedir 259. Nitekim Alman hukukunda da amacın çökmesi ve amacın ifa dışı
yoldan gerçekleşmesi halleri gerçek imkânsızlık hallerini düzenleyen BGB 275 / I
kapsamında değerlendirilmektedir260.
Amacın boşa çıkması halinde ise Alman hukukunda işlem temelinin çökmesi söz
konusu olmaktadır. Amacın boşa çıkmasının işlem temelinin çökmesinin olay
gruplarından birisi olduğu hususu Alman öğretisinde çoğunlukla kabul edilmektedir.
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Fakat Alman hukuku dışındaki hukuk sistemlerinde çoğunlukla amacın boşa çıkması
durumunda sözleşmenin uyarlanmasına cevaz verilmemektedir 261.
Amacın boşa çıkması halinde sözleşmeye müdahale edilebilmesi için akla ilk gelen
hukuki kurum, esaslı temel hatasıdır. Sözleşme tarafları, sözleşmede öngörülen
sübjektif amacın gerçekleşmemesi durumunda, TBK m. 32 hükmünde aranan şartların
da mevcut olması koşuluyla, temel hatasına düştüklerini iddia edebileceklerdir. Fakat
sözleşme taraflarının hatalı değerlendirdikleri durum sözleşmenin kuruluşu esnasında
mevcut bir durum değildir. Bu durumda esaslı temel hatası düzenlemesinin belirli
koşullarla geleceğe ilişkin hatalı tasavvurların söz konusu olması halinde de
uygulanabileceğini belirten görüşe262 üstünlük tanınırsa temel hatası hükümlerinin
amacın boşa çıkması halinde uygulanabilmesi söz konusu olacaktır 263. Fakat bizim
üstün tuttuğumuz görüşe göre geleceğe ilişkin tasavvurlarda hata hükümlerinin
uygulanması hem sonuçları itibariyle isabetli hem de koşulları itibariyle mümkün
değildir 264.
Amacın boşa çıkması durumu için öğretide ifade edilen bir diğer görüş de bu
durumda sözleşme boşluğunun bulunduğu, TMK m. 1 hükmünün uygulama alanı
bulması yönündedir 265. Söz konusu görüşe göre sübjektif amaç266 yalnızca
sözleşmenin içeriğine, örtülü ya da açık irade beyanları ile dâhil olmuşsa hukuken
dikkate alınacaktır. Sözleşmenin içeriğine dâhil olan mezkûr amacın hukuki niteliği
ise açık veya örtülü bozucu şarttır. Fakat sözleşmede taraflar, emredici nitelikte

261
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olmayıp tamamlayıcı nitelikte hükümler olan şarta ilişkin TBK m. 170 vd
hükümlerinde öngörülen hukuki sonuçlarından (bilhassa TBK m. 173 / 2 hükmünde
öngörülen sözleşmenin hükümlerinin ortadan kalkması sonucundan) farklı bir çözüm
öngörerek sözleşmeyi ayakta tutma veya uygun bir tazminat karşılığında sona
erdirmeyi

tercih

etmektedirler.

Fakat

bu

yönde

sözleşmede

bir

hüküm

bulunmadığından sözleşme boşluğu söz konusudur. Söz konusu sözleşme boşluğu
hâkim tarafından TMK m. 1 hükmü gereği doldurulmalıdır 267.
Kanaatimizce şartta hukuki etki bir olgunun varlığına bağlı kılınıyor iken işlem
temeli haline gelen sözleşmenin sübjektif amacının boşa çıkması halinde bu durumun
gerçekleşmeyeceği bilinse idi hukuki etkinin de istenmeyeceği sonucunun çıkarılması
söz konusudur268. Örnekler üzerinden gidilecek olur ise, kayıp kedisi için gazeteye
kayıp ilanı veren kişi ile gazetenin aralarındaki sözleşmenin sonuç doğurmasını
kedinin kendiliğinden eve gelmemesi olgusunun varlığına bağladıklarını iddia etmek
zorlama bir yorum olacaktır. Ayrıca tarafların yaptıkları sözleşmede, bozucu şarta dair
kanuni düzenlemenin amacın boşa çıkması haline uygun düşmeyen sonuçlarını kabul
etmeyip kanuni düzenlemeden farklı yönde bir sonuç öngördüklerini iddia etmek de
akla yatkın görünmemektedir. Zira tarafların durum değişikliğinin yaşanmasını
bozucu şart olarak görüp bu bozucu şartın sonuçlarına ilişkin bir kanaatte bulunması
bir tarafa, tarafların sözleşmeyi kurarken öngörmedikleri ve öngörmelerinin de
beklenemeyeceği bir durum değişikliği söz konusudur. Söz konusu gerekçelerle
amacın boşa çıkması halinde sözleşme boşluğunun bulunduğu görüşünü kabul
etmemiz mümkün görünmemektedir.

267
268

Canbolat, s. 266 vd.
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Kanaatimize göre amacın boşa çıkması halinde, diğer koşulların da mevcudiyeti
durumunda, uygulanması en isabetli hukuki kurum işlem temelinin çökmesi olacaktır.
Fakat dikkatle belirtmek gerekir ki bu amacın (sübjektif amaç) sözleşmenin içeriğine
dâhil olmaması gereklidir. Zira sözleşmenin içeriğine dâhil olan bir husus söz konusu
ise artık meselenin sözleşme dâhilinde çözülmesi gereklidir 269.
Amacın boşa çıktığı hallere ilişkin Alman hukukunda verilen bazı mahkeme
kararlarının bu çalışmada zikredilmesi konuyu netleştirmek adına faydalı olacaktır.
Alman mahkemesinin kararına 270 konu olmuş bir olayda yöresel bir futbol kulübü,
federal bir futbol kulübü ile bir futbolcunun transferine yönelik bir sözleşme yapmıştır.
Transfer sözleşmesinin yapıldığı esnada her iki kulüp de futbolcunun bir yıl önce bir
şike olayına karıştığından habersizdir. Fakat yeni futbol sezonunun başlamasından
önce şike olayı ortaya çıkar ve futbolcunun lisansı futbol federasyonu tarafından iptal
edilir. Federal Mahkemeye göre oyuncunun futbol oynamaya elverişli bir hukuki
statüsünün bulunduğu her iki futbol kulübü tarafından da farz edilmekte ve tarafların
bu tasavvurları transfer sözleşmesinin temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple Federal
Mahkeme oyuncunun transferine yönelik sözleşmenin işlem temelinin çöktüğüne
karar vermiştir.
Kanaatimize göre de sözleşmesinin objektif amacı futbolcunun bir futbol
kulübünden bir diğerine transferini sağlamak iken transfer eden kulübün sözleşme ile
izlediği sübjektif amacı futbolcunun kendi futbol takımı için futbol oynamasıdır. Fakat
oyuncunun lisansının iptal edilmesi sonucunda sözleşme ile izlenen sübjektif amaca
ulaşılması mümkün gözükmemektedir. Bahsi geçen kararı değerlendiren Gülekli, şike
269

Baysal, Uyarlama, s. 225.
Söz konusu kararın çevirisi için bkz. Serozan, R. : Sorumluluk Hukuku Alanında İlginç Alman
Mahkeme İçtihatları, İÜMHAD 1978, C. 11, S. 4, s. 121 vd.
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olayının sözleşme yapıldığı esnada mevcut olduğunu ve sözleşme taraflarının bu olayı
öğrenme imkânının bulunduğunu belirterek karara konu olayda (Türk hukuku
açısından ) işlem temelinin çökmesi değil, temel hatasının söz konusu olacağını
belirtmektedir271. Fakat bizce sözleşme ile izlenen sübjektif amacın boşa çıkmasına
sebep olan olay futbolcunun şike skandalına karışması değil futbolcunun lisansının
iptal edilmesidir. Lisans iptali sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıktığı için geçmişe
yönelik değil geleceğe yönelik bir tasavvurun (futbolcunun profesyonel olarak futbol
oynamasının önünde hukuki bir engel bulunmaması) gerçekleşmemesi söz konusu
olduğundan temel hatasından değil, işlem temelinin çökmesinden bahsetmek
gerekecektir.
Yine Alman mahkemelerine konu olmuş bir diğer olayda 272 da bir İran firması ile
bir Alman bira fabrikası 12.000 koli biranın satımına ilişkin sözleşme yapmıştır.
Teslimat esnasında biraların yüzde 40’ının kullanılamaz durumda olmasının tespit
edilmesi üzerine taraflar bir araya gelerek yeni bir sözleşme yapmış, İran firmasının
siparişi üzerine 1980 yılına kadar gerçekleşecek iki yeni teslimatın indirimli fiyat
üzerinden

yapılması

ile

İran

firmasının

zararlarının

tazmin

edileceğini

kararlaştırmışlardır. Fakat 1979 yılında Şah ülkeyi terk etmiş, Humeyni iktidarı ele
geçirerek ülke içerisinde alkol satışını süresiz yasaklamış, ikinci teslimat hiçbir zaman
gerçekleşmemiştir. İthalatçı firmanın biraları teslim almasının önünde hukuki bir engel
bulunmamaktadır, sözleşmenin objektif amacı olan borçlunun edimi ifa etmesi
(biraların İran firmasına teslimi) imkân dâhilindedir. Fakat İran firmasının sözleşme
ile izlediği sübjektif amaç olan biraları ülke içerisinde tekrar satarak önceki satıştan
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kaynaklanan zararlarını tazmin etmesi, imkân dâhilinde değildir. Alman mahkemesi
kararında, sıradan bir satım sözleşmesinden farklı olarak karara konu sözleşmede
alıcının önceki bir sözleşmeden kaynaklanan zararlarının tazmin edilmesi amacının
işlem temeli haline geldiğini belirterek işlem temeli çöken sözleşmeyi uyarlamıştır.

2) Değerlendirme
TBK m. 138 hükmünün kenar başlığı, “Aşırı İfa Güçlüğü” ifadesini taşımaktadır.
Türk Borçlar Kanunu Genel Gerekçesinde söz konusu maddeye ilişkin olarak;
“Tasarının 137 nci maddesinde, aşırı ifa güçlüğü konusundaki bu yeni düzenleme,
öğreti ve uygulamada sözleşmeye bağlılık (ahde vefa) ilkesinin istisnalarından biri
olarak kabul edilen, “işlem temelinin çökmesi”ne ilişkindir” ifadesi yer almaktadır 273.
Fakat genel gerekçede söz konusu düzenlemenin işlem temelinin çökmesine ilişkin
olduğu ifade edilse de işlem temelinin çökmesine ilişkin olay gruplarından yalnızca
aşırı ifa güçlüğü düzenlenmiştir. Ancak işlem temelinin çökmesi yalnızca aşırı ifa
güçlüğü halinde söz konusu olmamaktadır, edimler arası dengenin bozulması ve
amacın boşa çıkması halleri işlem temelinin çökmesinin diğer görünümleridir 274.
Nitekim Adalet Komisyonu raporunda aşırı ifa güçlüğü dışındaki uyarlama
sebeplerinin düzenlemenin kapsamı dışında bırakıldığı ifade edilmiştir 275. Komisyon

Bkz. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss321.pdf, s. 11, (Erişim Tarihi :
17.11.2020).
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“(…) Tasarı ifa güçlüğü dışında kalan uyarlama sebeplerini kapsamamaktadır. İfa güçlüğü
oluşturmasa bile karşı edimin değerinin azalması sebebiyle edimler arası dengenin bozulması, sözleşme
amacının bozulması gibi işlem temelinin çökmesi halleri dışarıda bırakılmıştır. Bu durumda
uyarlamanın düzenlenmemesi tercih olunmalıdır. Çünkü bu halde diğer uyarlama sebeplerinin aksi ile
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çalışmaları esnasında da maddeye ilişkin tekrar müzakere talebinde bulunulmuş,
madde başlığının “sözleşmenin uyarlanması” şeklinde değiştirilmesi ve aşırı ifa
güçlüğü dışındaki işlem temelinin çökmesi olay gruplarının da düzenlenmesi gerektiği
ifade edilerek bir öneri geliştirilmiş, fakat öneri bilim kurulunca reddedilmiştir 276. Bu
durumda düzenlemenin edimler arası dengenin bozulması ve amacın boşa çıkması
hallerinde uygulanıp uygulanamayacağı öğretide tartışmalara yol açmıştır.
Öğretide bir görüş, TBK m. 138 düzenlemesinin yalnızca aşırı ifa güçlüğü halinde
uygulanabileceğini belirtmektedir 277. Söz konusu görüşe göre kanun koyucu yalnızca
aşırı ifa güçlüğünü düzenleyerek bir sınırlama getirmiştir. Ayrıca kanun koyucu işlem
temelinin çökmesi teorisine dair bakış açısını da böylece ortaya koymuştur. Kendi
dinamikleri içerisinde belirli bir hukuk sisteminde ortaya çıkmış bir öğretinin başka
bir hukuk sisteminde değerlendirilirken yol gösterici özelliği göz ardı edilmemeli,
buna karşın o hukuk sisteminin bütünlüğü göz önüne alınarak sonuçlara
varılmalıdır 278.

“Ancak Tasarının 137 nci maddesi ile ilgili tekrir-i müzakere talebinde bulunulmuş ve maddenin
yeniden görüşülmesi sırasında madde başlığının “sözleşmenin uyarlanması” biçiminde değiştirilmesi,
aşırı ifa güçlüğü dışında kalan uyarlama sebeplerinin de mukayeseli hukuk ve doktrin temelinde
düzenlenmesi gereği dile getirilmiştir. Sorunla ilgili olarak bir öneri de geliştirilmiş, çözüme bilim
kurulu karşı çıkmış, Komisyonca, Genel Kurul aşamasına kadar bir önerge geliştirilmesi temennisi ile
madde onaylanmıştır”. Bkz. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss321.pdf, s. 273,
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Öğretide dile getirilen bir diğer görüşe göre ise sözleşmenin uyarlanmasını
yalnızca aşırı ifa güçlüğü hallerine hasretmek mümkün değildir 279. Bahsi geçen görüşe
göre TBK’nın kaynak ülkesi olan İsviçre hukukunda farklı bir uygulama olsa da Türk
hukukunun sözleşmenin uyarlanması hususunda yasal bir düzenleme yaparak İsviçre
hukukundan farklılaştığı kabul edilmeli, Türk hukukundaki düzenlemenin hukuki
temeli olarak Alman işlem temelinin çökmesi teorisi kabul edilmeli ve işlem temelinin
çökmesi teorisinin özelliklerinin göz önüne alınması gerekmektedir 280. Kanun
koyucunun yalnızca aşırı ifa güçlüğünü düzenlemiş olması karşısında TMK m. 1 / II
veya m. 2 / I hükümleri çerçevesinde hüküm ya amaca uygun yorum yoluyla ya da
örtülü kanun boşluğu olduğu gerekçesiyle değerlendirilmelidir 281.
Pek çok hukuk düzeninde ahde vefa ilkesine sınırlama getirilerek sözleşmenin
uyarlanması fikri, ekonomik krizler sonucu ortaya çıkan edimler arası dengenin
bozulması sonucu gündeme gelmiştir. Bir diğer anlatımla Kıta Avrupasında sorunun
tarihsel çıkış noktası, beklenmeyen gelişmeler sonucu sözleşmelerde edimler arası
dengenin bozulmasıdır. Nitekim pek çok yazarın da meseleyi yalnızca edimler arası
dengenin bozulmasını dikkate alarak incelediği görülmüştür282. İngiliz hukukunda ise
frustration teorisinin doğumunda sözleşmenin amacının boşa düşmesinin etkisi yine
yukarıda incelenmişti283. Bu açıdan konuya yaklaşıldığında, Türk hukukundaki
düzenlemenin yalnızca aşırı ifa güçlüğünü dikkate alarak sorunun tarihsel çıkış
noktalarını oluşturan olay gruplarını kapsam dışında bırakmasının çarpıcı bir yanlışlık
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olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Ayrıca aşırı ifa güçlüğü; hem ifanın aşırı
güçleşmesinin özellikle para borçlarında mümkün olamayacağı, hem aşırı ifa
güçlüğünden bahsedilebilecek pek çok olayda edimler arası dengenin bozulduğunun
ispatının çok daha kolay olacağı, hem de aşırı ifa güçlüğünün kapsamının pratik
imkânsızlık nedeniyle daralacağı göz önünde tutulduğunda uygulamada en az
karşılaşılacak işlem temelinin çökmesi halidir. Sayılan bu sebeplerle sözleşmenin
uyarlanmasının yalnızca aşırı ifa güçlüğü halinde uygulanacağını söylemek, hükmün
uygulama alanını son derece daraltacaktır. Dolayısıyla öğretide ifade edilen
görüşlerden ikinci görüşe üstünlük tanınması gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim Adalet
Komisyonu raporunda da düzenleme yokluğunda yargının TMK m. 2/I veya m. 1/II
yoluyla soruna özgü içtihat hukukunu geliştirerek ihtiyacı gidereceği ifade edilmiş,
”( …)Bu durumda uyarlamanın düzenlenmemesi tercih olunmalıdır. Çünkü bu halde
diğer uyarlama sebeplerinin aksi ile kanıt yorumu yoluyla yasaklandığı sonucuna
ulaşılabilir.” ifadesi ile de edimler arası dengenin bozulması ve sözleşme ile izlenen
amacın boşa düşmesi hallerinde uyarlamanın yasaklanmadığı belirtilmiştir.
III)

Öngörülemezlik

TBK m. 138 hükmünün uygulanabilmesi için aranan şartlardan birisi de durum
değişikliğinin öngörülemeyen, öngörülmesi de beklenemeyen bir değişiklik olmasıdır.
Hem Türk hukukunda hem de değişen koşullar sebebiyle sözleşmenin uyarlanması
imkânının tanındığı diğer hukuk sistemlerinde değişen koşulların öngörülemez olması
aranmaktadır 284. Nitekim Fransız hukukunda konuya dair geliştirilen teorinin adı olan
“emprevizyon” bile önceden görülememe anlamına gelmektedir 285.
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Sözleşme kurulurken geleceğe ilişkin belirsizliklerden kaynaklı riskler söz
konusudur. Zira gelecek, belirsizdir, kesin olarak bilinmesi mümkün değildir.
Sözleşmenin kurulduğu esnada geleceğe ilişkin belirsiz bir riskin sözleşme ilişkisi
devam ederken gerçekleşmesi durumunda bu riske hangi tarafın katlanacağı sorunu
ortaya çıkar. İşlem temelinin çökmesi de nihayetinde gerçekleşmiş bir riske hangi
sözleşme tarafının katlanacağını belirlemeye dair bir teoridir 286. Riske katlanacak
tarafı belirlerken kullanılacak en önemli göstergelerden birisi de gerçekleşen riskin
öngörülebilir olup olmadığına ilişkin yargıdır. Sözleşme kurulurken ileride sözleşme
üzerinde

etkileri

olacak

durum

değişikliklerinin

gerçekleşme

ihtimali

öngörülebiliyorsa veya bu değişiklikler dürüstlük kuralı ışığında tarafların öngörmesi
gerektiği değişiklikler ise işlem temelinin çökmesi teorisinin devreye girmesi
beklenemez287. Zira öngörülebilir bir değişiklik söz konusu ise tarafların bu duruma
ilişkin tedbir almaları beklenir. Tedbir alınmaması durumunda, öngörülebilir olan
riskin sonuçlarına katlanıldığı kabul edilir.
Öngörülemezlik şartının işlem temelinin çökmesinin diğer şartları ile arasında
yakın bir ilişki bulunduğu öğretide ifade edilmektedir 288. Sözleşmenin kurulmasından
sonra ortaya çıkan değişiklik öngörülmüş ise bu değişikliğin yaşanması halinde zarar
görecek tarafın bu riski üstlendiği söylenebilir 289. Tarafların sözleşmeyi kurarken
değişikliği öngörmemiş olması fakat bu değişikliğin öngörülebilir bir değişiklik olması
halinde de mağdur tarafa isnat edilebilen bir durum olduğu gerekçesiyle uyarlamanın
söz konusu olmayacağı belirtilmektedir 290. Şartlar arasındaki bu geçişkenlik ve
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yakınlık işlem temelinin çökmesi değerlendirilirken şartların her zaman hep birlikte
aranmaması gerektiğini, öğelerden birinin yoğunluğunun diğerinin eksikliği ile
kapatılabileceğini ifade eden görüşe üstünlük tanınmasını gösteren bir özelliktir 291.
Geleceğe ilişkin kesin kanaatlerde bulunmanın mümkün olmadığı ve hayatta bir
defa gerçekleşmiş bir durumun pekâlâ bir kez daha gerçekleşebileceği göz önünde
tutulduğunda hiçbir şeyin kesin olarak öngörülemez olduğu iddia edilebilir. Fakat
sözleşme ilişkisi içerisine giren tarafların her ihtimali düşünmeleri ve her durum için
bir düzenleme yapmaları da kendilerinden beklenemez 292. Bu durumda hangi durum
değişikliklerinin

öngörülemez

olduğuna

ilişkin

bazı

ölçütler

getirilmesi

gerekmektedir.
Bu bağlamda değerlendirilmesi gereken ilk unsur, öngörülebilirliğin durum
değişikliğinde mi yoksa bu değişikliğin sonuçlarında mı aranacağıdır. Belirtmek
gerekir ki bazı hallerde gerçekleşen olayın sözleşmenin kurulduğu esnada öngörülmesi
mümkün olmasına rağmen, sonuçlarının tam anlamıyla kestirilmesi mümkün
olmayabilir 293. Sözleşme tarafları bir olayın gerçekleşme ihtimalini gerçekçi
bulabilirler, fakat bu olayın sözleşme üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri
öngörememiş, tüm boyutlarıyla hesaplayamamış olabilirler. Bu noktada hâkim görüş;
durum değişikliğinin öngörülebilir olmasına karşın sözleşme ilişkisi üzerindeki
etkilerinin öngörülemez olması durumunda öngörülemezlik şartının sağlanmış olacağı
yönündedir 294.
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Öngörülemezliğin değerlendirilmesinde göz önünde tutulması gereken bir diğer
ölçüt de zamansal ölçüttür. Durum değişikliklerinin öngörülebilir olup olmadığı
sözleşmenin kurulması esnasındaki koşullara göre değerlendirilmelidir 295. Bir durum
değişikliğinin öngörülebilir olup olmadığı değerlendirilirken sözleşmenin kurulduğu
esnada mevcut ekonomik, siyasi ve hukuki konjonktür göz önüne alınmalıdır. Örneğin
bir kriz ortamında kurulan sözleşmede, sözleşme taraflarının sözleşme ilişkisi üzerine
etkili olabilecek dış gelişmelere ilişkin göstermeleri gereken dikkat ve ihtimamın
derecesinin artacağı söylenebilir296. Sözleşmenin kurulduğu andan önceki dönemde
yaşanan gelişmeler de öngörülemezliğin tespitinde değer taşıyabilir. Örneğin piyasa
değeri bulunan bir malın sabit bir fiyattan düzenli aralıklarla teslimini konu alan bir
sözleşmede söz konusu malın piyasa değerinin sonradan yaşanan gelişmeler üzerine
artışının öngörülebilir olup olmadığının değerlendirilmesinde, bahsi geçen malın
sözleşme kurulmadan önceki dönemde piyasa fiyatının uzun bir süre durgun
seyretmesi etkili olacaktır297.
Öngörülemezlik testinde göz önünde tutulacak bir diğer husus ise sözleşmenin
süresidir. Kısa süreli bir sözleşmede sonradan gerçekleşecek bir olayın öngörülemez
olması, genellikle karşılaşılacak bir durum değildir. Hatta çoğu durumda kısa süreli
sözleşmelerde sonradan gerçekleşecek durum değişikliğinin tahmin edilememesi
taraflara yüklenebilir bir durum oluşturacaktır 298. Sözleşmenin süresi arttıkça
öngörülemez nitelikte bir olay ile karşılaşma ihtimali de artacaktır. Fakat bu durum,
bir şart olarak ele alınmamalıdır. Bir başka değişle, sözleşmenin uyarlanması için uzun
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süreli bir sözleşme gerekmemektedir, kısa süreli bir sözleşme ilişkisinde de önceden
öngörülmesi beklenemeyen bir durum söz konusu olabilir 299.
Öngörülemezliğin değerlendirilmesinde sözleşemenin süresinin yanı sıra niteliği
de önem taşır. Spekülatif nitelik taşıyan sözleşmelerde zaten sözleşmenin tarafları
durum değişikliğinden menfaat sağlamayı ummaktadırlar, dolayısıyla durum
değişikliğinin gerçekleşeceğini öngörmemeleri bir tarafa, durum değişikliğinin
gerçekleşeceğine dair beklentileri mevcuttur300. Dolayısıyla bu tip sözleşmelerin
öngörülemez olduğundan bahsetmek mümkün değildir.
Öngörülebilirliğin değerlendirilmesinde sözleşmenin tarafları açısından nasıl bir
değerlendirme yapılacağı da önem taşımaktadır. Bir diğer anlatımla öngörülemezlik
konusunda bir yargıya varılırken objektif bir değerlendirme yapılarak sözleşmenin
taraflarının durumunu dikkate almadan değişikliğin öngörülebilir olup olmadığının
değerlendirilmesi mi gerekmektedir, yoksa sübjektif bir değerlendirme yapılarak
sözleşme taraflarının durumu dikkate alınacak mıdır? Bu konuya ilişkin olarak
öğretideki hâkim görüş, her iki yaklaşımın sentezi niteliğinde üçüncü bir yöntemin
kabul edilmesi yönündedir 301. Somut olayda ilgili iş çevresindeki dürüst, mantıklı ve
makul bir kişinin (bonus pater familias)

göstermesi gerekli özeni göstererek

öngörebileceği bir değişiklik söz konusu ise durumun öngörülebilir olduğundan
bahsedilecektir 302. Tarafların sosyal statüsü, mesleki durumu, eğitimi gibi kişisel
nitelikleri dikkate alınacak, fakat o kişilerin sübjektif durumları değil somut olayda
onun durumunda bulunacak makul bir kişinin gerekli ihtimamı göstererek durum
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değişikliğini öngörüp öngöremeyeceği değerlendirilecektir. Yani öngörülebilirlik
değerlendirilmesinde sınırı belirlemede dürüstlük kuralı önem arz edecektir 303.

IV)

Durum

Değişikliğinin

Uyarlama

Talep

Eden

Taraftan

Kaynaklanmamış Olması
TBK m. 138 hükmünde öngörülen şartlardan birisi de öngörülemez nitelikteki
durum değişikliğinin borçludan kaynaklanmamış olmasıdır. Esasında kimse kendi
kusuruna dayanarak hak iddia edemez ilkesinin bir sonucu olarak ifade edilebilecek
bu şartın gereği olarak durum değişikliğinin ortaya çıkmasında katkıda bulunan taraf
sözleşmenin uyarlanmasını talep edemeyecektir 304.
Öğretide pek çok yazar bu şartı, yeni koşulların ortaya çıkmasında borçlunun
kusurunun bulunmaması gerekliliği şeklinde ele almaktadır 305. Söz konusu
yazarlardan Arat bahsi geçen kusurun haksız fiil ya da akdi sorumluluk anlamında bir
kusur olarak anlaşılmaması gerektiğini, sözleşmenin uyarlanmasında aranan
kusursuzluğun somut olayda dürüst bir insan gibi hareket edilip edilmediğini tespit
etmek maksatlı olduğunu ifade etmektedir 306. Gerçekten de sözleşmenin uyarlanması
açısından teknik anlamda kusur aranmamakta, ortaya çıkan ve sözleşme ilişkisini
derinden etkileyen durum değişikliğine uyarlama talep eden tarafın kendisinin sebep
olmamasının yanı sıra, o tarafın hâkimiyet alanından kaynaklanan bir sebeple doğan,
o tarafa isnat edilebilir bir durum değişikliği olmaması aranmaktadır307. Teknik olarak
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kusur kavramı içerisinde değerlendirilemeyecek bir davranışın durum değişikliğinden
olumsuz etkilenen sözleşme tarafının hâkimiyet alanından doğarak uyarlama imkânını
dışlayabileceği ifade edilmektedir 308. Anılan sebeplerle bahsi geçen şartın öğretide
kusur kavramı kullanılmaksızın durum değişikliğinin borçluya isnat edilememesi 309,
durum değişikliğinden borçlunun sorumlu olmaması 310 ve durum değişikliğinin
borçludan kaynaklanmaması311 gibi ifadelerle açıklandığı görülmektedir. Biz bu
çalışmada yasal düzenlemeyle uyumlu olarak uyarlama talep edenden kaynaklanmama
ifadesini kullanacağız.
Sözleşme ilişkisinin sonradan ortaya çıkan öngörülemez nitelikteki durum
değişikliği sonucu temelden değişmesi sonucunda uyarlama talep edilebilmesi için, bu
değişikliğin uyarlama talep eden tarafın kendi hâkimiyet çevresinden, yaşam
ilişkilerinden, kendi gevşek veya başıbozuk davranışlarından ileri gelmemesi
gerekmektedir 312. Bu şart bir yönüyle sözleşmenin kurulduğu esnadaki koşulların
değişmesine sebep olan olayların uyarlama talep eden tarafın hâkimiyet alanından
kaynaklanmaması gerektiğini ifade ederken, bir yönüyle de ortaya çıkan durum
değişikliğinin sonuçlarının ağırlaşmasını engellemek için gerekli tedbirleri alması
gerekliliğini de ifade etmektedir313. Hatta durum değişikliği ortaya çıktıktan sonra
durumun karşı tarafa bildirilmesi yükümlülüğünü de bu kapsamda ele alan yazarlar
bulunmaktadır 314. Durum değişikliğinin uyarlama talep eden tarafın etki alanından
doğmadığı fakat uyarlama talep eden tarafın durumun ağırlaşmasını engellemek için
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üzerine düşeni yapmadığı hallerde sözleşme uyarlansa dahi gerekli tedbirlerin
alınmaması sonucu durumun ağırlaşması riskine uyarlama talep eden taraf
katlanacaktır 315.
Durumun uyarlama talep eden taraftan kaynaklanmaması gerektiği hususunda
değerlendirilmesi gereken bir diğer husus ise kanuni düzenlemede “borçludan
kaynaklanmayan bir sebeple” ifadesinin kullanılmış olmasıdır. Hüküm uyarlamanın
yalnızca borçlu tarafından talep edilebileceği ya da alacaklının uyarlama talep
edebileceğinin kabulü halinde alacaklıdan kaynaklanan bir sebeple dahi alacaklının
uyarlama talep edebileceği şeklinde anlaşılabileceği gerekçeleriyle öğretide
eleştirilmektedir 316.

Kanaatimizce

hüküm

esaslı

durum değişikliğinin

olay

gruplarından yalnızca aşırı ifa güçlüğünü dikkate alarak düzenlendiği için yalnızca
borçludan kaynaklanmayan bir sebep olmasını öngörmüştür. Fakat yukarıda 317
bahsedildiği üzere kanaatimiz edimler arası dengenin bozulduğu ve sözleşme ile
izlenen amacın boşa düştüğü hallerde de hükmün uygulanabileceği yönündedir.
Edimler arası dengenin bozulduğu ve amacın boşa düştüğü durumlarda mağdur taraf
olarak alacaklının uyarlama talep etmesi durumunda da durum değişikliğinin kendi
etki alanından kaynaklanmaması şartı aranmalıdır.
Durum değişikliğinin uyarlama talep eden taraftan kaynaklanmaması hususunda
değinilmesi gerekli bir diğer husus ise temerrüt halinde uyarlamanın mümkün
olmamasıdır. Öğretide baskın görüş, temerrüdün uyarlamayı dışladığı yönündedir 318.
Burada

değinilmesi

gereken

nokta,

sözleşme

315

ilişkisini

etkileyen
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durum

değişikliklerinin uyarlama talep eden tarafın temerrüde düşmesinden sonra meydana
gelmiş olması gerekliliğidir. Bu halde durum değişikliklerinden olumsuz etkilenen
sözleşme tarafının sözleşmeye devam etmesi dürüstlük kuralları ışığında kendisinden
beklenilemez nitelikte değildir, zira borçlu borcunu temerrüde düşmeden ifa etmiş
veya alacaklı temerrüde düşmeden karşı edimi kabul etmiş olsa idi sonradan ortaya
çıkan durum değişikliklerinden olumsuz etkilenmesi söz konusu olmayacaktı319. Bu
husus hem borçlu temerrrüdü hem alacaklı temerrüdü açısından söz konusu
olacaktır 320.
Durum değişikliğinin uyarlama talep eden taraftan kaynaklanmamış olması
hususunda değinilmesi gereken son husus, bu şartın ne sıkılık ile aranması gerektiği
sorununa ilişkindir. Belirtmek gerekir ki bu şart öngörülemezlik şartı ile iç içedir.
Nitekim önceden öngörülmesi mümkün bir olayı önceden öngörmemek ve tedbir
almamak, mağdur tarafa isnat edilebilir bir davranış olarak değerlendirilebilir 321.
Sözleşmenin uyarlanmasında, ortaya çıkan durum değişikliklerinin öngörülemez
olması ve bu değişiklikler sonucu ifanın beklenemez olması unsurları ağırlık
taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında durum değişikliklerinin mağdur taraftan
kaynaklanmamış olması şartının çok sıkı incelenmesinin adaletsiz sonuçlara yol
açacağı belirtilmelidir 322. Somut olayın koşulları incelenerek, bazı durumlarda
beklenmedik gelişme kendi etki alanından ortaya çıksa dahi aşırı ifa güçlüğü, edimler
arası dengenin bozulması veya sözleşme ile izlenen amacın boşa çıkması hallerinin
çok ağır olması durumunda mağdur tarafın sözleşmeden kurtarılabilmesinin mümkün
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olması gerektiği, sözleşmenin uyarlanmasında asıl belirleyici olan ölçütün dürüstlük
kuralı olduğu ve ögelerden birinin eksikliğinin bir diğerinin ağırlığıyla kapatılmasına
imkân tanıyan kum yığını teorisinin burada da işlerlik kazanması gerektiği öğretide
savunulmaktadır323.

V)

İfanın İstenmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olması

Her sözleşme ilişkisi yapısında risk barındırır. Borçlu borçlandığı edimi
sağlayamama, alacaklı da edimden yararlanamama riskini, para borçlusu borcunu ifa
etmek için yeterli parayı bulamama, para alacaklısı enflasyon karşısında paranın
değerinin düşmesi riskini üstlenirler324. Her sözleşmede âkit taraflar belirli miktarda
kâr elde etme veya zarar etme riskini göze alırlar 325. Tarafların sözleşmeyi kurarken
mevcut olmayan bazı durumlar sonucu sözleşme ilişkisinde bir takım olumsuzluklar
ile karşılaşmaları sözleşme ilişkisinin yapısı gereği normal karşılanır, karşılaşılan her
olumsuzluk sözleşmeye bağlılık ilkesinin çiğnenmesini gerektirmez. Fakat bazı
hallerde karşılaşılan olumsuzluk öyle bir raddeye gelir ki bu noktada hukuk düzeninin
sözleşmeye müdahale etmesi gerekebilir. Ne tür olumsuz durumların sözleşmeye
müdahale edilmesini meşrulaştıracağı sorununa yönelik ortaya konulan ölçütlerden
birisi de ortaya çıkan durum değişikliklerinin sonucu dürüstlük kuralı uyarınca
sözleşen taraflardan birisi için ifanın beklenemez hale gelmesidir 326.

Serozan, İfa, s. 226 – 227.
Serozan, İfa, s. 225-226.
325
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Develioğlu, s. 306 vd.
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Dürüstlük kuralları uyarınca ifanın beklenemezliğinin

(Umzumutbarkeit)

tespitinde yasal ve sözleşmesel risk kuralları önem taşımaktadır. Zira sözleşmesel veya
yasal bir riski üstlenen taraf için söz konusu risk gerçekleştiği takdirde dürüstlük
kuralları uyarınca ifa kendisinden beklenemez hale gelmiş değildir. Nitekim BGB 313
düzenlemesinde bu husus açıkça ifade edilmiş durumdadır. Bahsi geçen hükme göre
“…somut olayın özelliklerinin, özellikle de kanuni veya sözleşmesel risk dağılımının
göz önünde tutulması sonucunda taraflardan birinden sözleşmeye olduğu gibi bağlı
kalmasının beklenemeyeceği durumlarda, sözleşmenin uyarlanması istenebilir. 327”
TBK m. 138 hükmünde ise kanuni veya sözleşmesel risk dağılımına ilişkin herhangi
bir ifadeye yer verilmemiş olmasına karşın dürüstlük kuralı uyarınca ifanın
beklenemez olmasının tespitinde hiç şüphesiz kanuni veya sözleşmesel bir risk
paylaşım kuralının bulunup bulunmadığı değerlendirilecektir 328.
İşlem temelinin çökmesi, Alman hukukunda bir risk paylaşım sorunu olarak
değerlendirilmektedir. Zira bu teori son kertede sözleşmenin kurulmasından sonra
değişen koşulların getirdiği sonuçlara hangi âkit tarafın katlanacağına ilişkin bir
öğretidir 329. Âkit taraflar sözleşme serbestisi gereği sözleşmelerine durum değişikliği
halinde sözleşme ilişkisinin bu durumdan nasıl etkileneceğine ilişkin bir hüküm
koyabilirler 330. Riske kimin katlanacağı, tamamlayıcı nitelikte bir hüküm ile kanun
tarafından da belirlenmiş olabilir 331. Sözleşme veya kanun ile risk paylaşımına ilişkin
bir düzenleme yapılmış ise bu düzenleme doğrultusunda sözleşme ilişkisine muamele
edilmesi gereklidir. Sözleşmesel veya kanuni bir risk paylaşım kuralının bulunmaması
Metnin çevirisi için bkz. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss321.pdf, s. 272, (Erişim
Tarihi : 17.11.2020).
328
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durumunda ise sözleşmenin olduğu şekliyle devamının dürüstlük kuralları uyarınca
âkit taraflardan beklenip beklenemeyeceği değerlendirilecek, ifanın beklenebilir
olduğunun değerlendirilmesi durumunda sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması
söz konusu olmayacaktır 332.

A) Sözleşmede Hüküm Bulunması
Âkit taraflar sözleşme serbestisi ilkesinin bir sonucu olarak sözleşmelerinde
değişen koşullara ilişkin olarak bir düzenleme getirmiş olabilirler 333. Tarafların
sözleşmede hangi risklerin sözleşme kapsamında yer aldığını, bu risklerin
gerçekleşmesi durumunda sonuçlarına hangi tarafın katlanacağını belirledikleri
hükümler uyarlama kayıtları olarak ortaya çıkar 334. Uyarlama kayıtları riskin
gerçekleşmesi halinde sözleşmenin uyarlanacağına ilişkin sonuçlar öngören olumlu
uyarlama

kayıtları

olabileceği

gibi

sözleşmeye

müdahale

edilmeyeceğine,

sözleşmenin aynen uygulanacağına ilişkin olumsuz uyarlama kayıtları da olabilir 335.
Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki TBK m. 138 hükmü emredici nitelikte
olmayan, tamamlayıcı nitelikte bir hukuk kuralı olduğundan tarafların sözleşme ile

Burcuoğlu, uyarlamanın söz konusu olabilmesi için sözleşmede değişen şartlara ilişkin bir kaydın
bulunmaması şartını şaşırtıcı bulmaktadır. Yazar durum değişikliklerinin öngörülemez nitelikte olması
şartından hareket etmekte, âkit tarafların öngörmedikleri ve hatta akıllarının ucundan dahi
geçirmedikleri bir olay için sözleşmeye kayıt koymalarının kolaylıkla düşünülebilecek bir husus
olmadığını belirtmektedir. Bkz. Burcuoğlu, s. 63. Kanaatimiz sözleşmede spesifik bir duruma ilişkin
bir risk paylaşım kuralının bulunması durumunda hem dürüstlük kuralı uyarınca ifanın beklenemez hale
gelmemesi hem de öngörülemezlik kriterinin sağlanmaması sebepleriyle sözleşmeye müdahale
edilemeyeceği yönündedir.
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aksini kararlaştırmaları, sözleşmenin değişen koşullara rağmen ayakta kalacağını
kararlaştıran olumsuz uyarlama kayıtları getirmeleri mümkündür 336.
Olumlu uyarlama kayıtları söz konusu olduğunda taraflar gelecekteki bir olayın
gerçekleşmesi halinde sözleşmenin uyarlanacağı konusunda anlaşırlar 337. Olumlu
uyarlama kayıtlarına genellikle sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerde ve teknoloji
transferi içeren know – how sözleşmelerinde rastlanmaktadır 338. Olumlu uyarlama
kayıtları “sözleşmenin esasına ilişkin durumların değişmesi” gibi genel geçer ifadeler
içerebileceği gibi somut ve spesifik bir durum değişikliğinin tarif edilmesi şeklinde de
olabilir 339. Kanaatimize göre somut bir durum değişikliğine ilişkin bir olumlu
uyarlama kaydının varlığı halinde TBK m. 138 düzenlemesi açısından öngörülemezlik
şartının gerçekleştiğinden bahsedilemeyecektir. Uygulamada sık rastlanılan uyarlama
kayıtlarından birisi de eşel mobil kayıtlarıdır. Bu kayıtlar söz konusu olduğunda
taraflar edimin altın, döviz veya bir endeks üzerinden hesaplanarak ifa edilmesini
öngörmektedir340. Böylece normalde para borcunun alacaklısının taşıdığı paranın
değer kaybına uğraması riski borçlu tarafından üstlenilmektedir. Tarafların belli
durumların gerçekleşmesi halinde sözleşmenin sona erdirileceğini öngörmeleri
halinde de olumlu uyarlama kayıtları söz konusu olur. Örneğin savaş çıkması halinde
sözleşmenin sona ereceğine ilişkin bir kaydın varlığı halinde böyle bir durum söz
konusudur341.

Baysal, a.g.e., s. 273; Jäggi / Gauch, Art. 18 OR N. 577. TBK m. 138 hükmünün nisbi emredici
nitelikte bir hüküm olduğu görüşü için bkz. İnceoğlu, Murat, Kira Hukuku, İstanbul 2014, C. 2, s. 162
vd.
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Olumsuz uyarlama kayıtlarında ise sözleşmenin tarafları değişen koşullara karşın
sözleşmenin ayakta tutulmasını öngörmektedirler 342. Örneğin meydana gelen
değişikliklerin sözleşmenin ifasına engel olmayacağına ilişkin bir kayıt bulunması
durumunda olumsuz uyarlama kaydı söz konusudur 343.
Sözleşmesel risk dağılımı ve bu bağlamda olumlu – olumsuz uyarlama kayıtları,
sözleşmenin devamının taraflardan birisi açısından dürüstlük kuralları gereğince
çekilemez hale gelip gelmediğinin tespitinde göz önünde bulundurulmaktadır. Fakat
uyarlama kayıtları da sözleşmenin bir parçası olarak değerlendirilmekte, değişen
koşullar karşısında sözleşmenin bir parçasını oluşturan uyarlama kayıtlarının da
uyarlanabileceği

öğretide

ifade

edilmektedir 344.

Bu

görüşe

göre önceden

öngörülemeyen değişiklikler nedeniyle uyarlama kayıtlarının ifasının da beklenemez
hale gelmesi söz konusu olabilir. Bu sebeple bu kayıtların da TBK m. 138 hükmü
uyarınca uyarlanması gündeme gelebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde olumsuz
uyarlama kayıtlarının durum değişikliğinin getirdiği riski bir üst kademeye getirme
anlamına geldiği, olumsuz uyarlama kayıtlarının varlığı halinde risk paylaşımına
ilişkin değerlendirmenin daha sıkı yapılması gerektiği ifade edilmektedir 345. Bir diğer
görüşe göre ise uyarlama kayıtları da sözleşmenin bir parçası olarak kanuna, ahlaka,
kamu düzenine aykırı, imkânsız olmamalı, kişilik haklarını ihlal edici nitelikte
olmamalıdır.

Bu

görüşe

göre

sözleşmenin

değişen

koşullar

karşısında

uyarlanamayacağı yönündeki genel bir kayıt kişilik haklarına aykırı olacağı
gerekçesiyle geçersiz olacaktır 346. Yargıtay da olumsuz uyarlama kayıtlarına
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tereddütlü bir yaklaşım getirmiş, olumsuz uyarlama kaydına dayanarak sözleşmenin
aynen uygulanmasını talep etmenin TMK m. 2 / 2 hükmü anlamında hakkın kötüye
kullanımı teşkil edebileceğini belirterek olumsuz bir uyarlama kaydının varlığı halinde
dahi edimler arasında aşırı bir oransızlığın olması durumunda uyarlama yapılabileceği
yönünde kararlar vermiştir 347.
Bizim görüşümüze göre bir ayrıma gidilmelidir. Olumsuz uyarlama kayıtlarının
somut ve spesifik bir duruma ilişkin olması durumunda (örneğin piyasada demir
fiyatlarının %50 artması) durum değişikliği karşısında sözleşmede tarafların
öngördüğü risk paylaşım kuralına riayet edilmelidir. Böyle bir durumda
öngörülemezlik şartının da gerçekleşmemiş olacağı unutulmamalıdır. Fakat genel
nitelikte bir olumsuz uyarlama kaydının varlığı halinde öngörülemezlik şartının
gerçekleşmediğinden bahsedilemeyecek, olumsuz uyarlama kaydına karşın somut
olayın koşullarına göre sözleşmenin uyarlanması istisnai hallerde mümkün
olabilecektir. Bu hususta değerlendirmenin hassas yapılması gerektiği ve olumsuz
uyarlama kaydının uyarlanmasındansa sözleşmenin aynen ifasının istenmesinin
hakkın kötüye kullanımı oluşturacağı görüşüne üstünlük tanınması gerektiği
kanaatindeyiz.
Uyarlama kayıtlarına ilişkin göz önünde tutulması gereken bir diğer husus ise
uyarlama kayıtlarının varlığı halinde sorunun sözleşme kapsamında ele alınmasıdır.
Olumlu uyarlama kaydının mevcudiyeti halinde uyarlama TBK m. 138 hükmü
uyarınca değil, sözleşmedeki uyarlama kaydı gereği yapılmaktadır. Bu noktada Alman
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mahkemelerine konu olmuş bir olay açıklayıcı niteliktedir. Bahsi geçen olayda bir
akaryakıt istasyonunun kiralanması söz konusudur. Kira sözleşmesi taraflar arasında
müzakere edilirken akaryakıt istasyonunun üzerinde bulunduğu yola alternatif olarak
bir otoyol açılması ve bunun üzerine akaryakıt istasyonunun satışlarının ciddi oranda
düşmesi ihtimaline karşın kiralayanın kiracıya “seni yağmur altında bırakmam (nicht
im Regen stehen lassen)” şeklinde bir ifadede bulunduğu hem kiralayan hem kiracı
tarafından kabul edilmektedir. Fakat söz konusu ifade sözleşme içeriğine dâhil edilmiş
bir uyarlama kaydı niteliğinde değildir. Otoyolun açılması ve akaryakıt istasyonunun
satışlarının ciddi oranda düşmesi üzerine mahkemeye taşınan uyuşmazlıkta mahkeme
taraflar arasında hukuken bağlanma iradesi taşımayan bir centilmenlik anlaşmasının
bulunduğunu, söz konusu centilmenlik anlaşmasının talep edilebilir bir hak
sağlamadığını belirtmiştir. Buna rağmen mahkeme söz konusu centilmenlik
anlaşmasını kira sözleşmelerinde kiralayanın taşıdığı kiralanandan beklenilen
faydanın elde edilememesi riskinin uyuşmazlık konusu sözleşmede kiracı ile kiralayan
tarafından paylaşılacağına dair işlem temelinin açıklaması olarak değerlendirmiş, bu
doğrultuda sözleşmeyi uyarlayarak kira bedelini indirmiştir 348. Hiç şüphesiz bahsi
geçen kaydın bir uyarlama kaydı olarak değerlendirilmesi halinde sorunun BGB 313
hükmü uyarınca değil sözleşme dâhilinde çözülmesi gerekecek idi. Kanaatimizce
bahsi geçen kararı önemli kılan bir diğer husus ise işlem temelinin çökmesinin
şartlarının çok sıkı değerlendirilmemesi ve bir ögenin yokluğunun bir diğer ögenin
ağırlığıyla kapatılmasına imkân tanıyan görüş doğrultusunda karar verilmiş
olmasıdır 349. Gerçekten de olayda akaryakıt istasyonunun üzerinde bulunduğu yola
alternatif bir otoyol açılması sözleşme taraflarınca muhtemel görülmüştür,
348
349

Bahsi geçen karar için bkz. Rösler, Jus 2005 / 27, s. 2.
Bkz. yuk. İkinci Bölüm / I.; Serozan, İfa, s. 229 vd.
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öngörülemezlik şartının gerçekleştiğinden bahsetmek mümkün değildir. Fakat işlem
temelinin çökmesinde esas olan unsurun ifanın dürüstlük kuralları uyarınca
beklenemez (umzumutbar) olması doğrultusunda öngörülemezlik şartının eksikliği
göz ardı edilerek sözleşmeye müdahale edilmiştir.

B) Kanunda Hüküm Bulunması
Sözleşmenin uyarlanması için dürüstlük kuralları uyarınca ifanın beklenemez
olmasının tespitinde yasal risk dağılım kuralları da sözleşmesel risk dağılım kuralları
kadar önem arz etmektedir. Nitekim kanunda risk dağılımına ilişkin bir düzenleme
bulunması halinde bu durumun sözleşmenin içeriği haline geldiği ve bu sebeple TBK
m. 138 hükmü uyarınca uyarlamanın kapsamı dışında kalacağı öğretide ifade
edilmektedir 350. Ayrıca kanunda konuya ilişkin somut bir düzenleme olması halinde
öngörülemezlik unsurunun gerçekleştiğinden de bahsedilemeyecektir 351. Fakat
öğretide bir görüş, kanuni risk paylaşım kurallarının uygulanmasının anlamsız ve
adaletsiz sonuçlar ortaya çıkaracak olması halinde TBK m. 138 hükmünün son çare
olarak yine de uygulanması gerektiğini savunmaktadır 352.
Bu noktada üzerinde durulması gerekli bir husus, hem sözleşmede hem de kanunda
konuya ilişkin özel risk paylaşım kurallarının bulunması halidir. Bu durumda
sözleşmede yer alan hükümlere öncelik tanınması gerekmektedir. Zira kanunda yer
alan sözleşmenin uyarlanmasına ilişkin risk paylaşım kuralları kural olarak emredici
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nitelik taşımamaktadır 353. Bir diğer anlatımla kanunda yer alan risk paylaşım kuralları,
sözleşmede tarafların bu konuyu düzenlememiş olmaları halinde uygulama alanı
bulacaktır.
Kanunda özel bir risk paylaşım kuralı öngörülmesine dair klasik örnek, eser
sözleşmelerine ilişkin TBK m. 480 / II hükmüdür. Söz konusu hükümde eser
sözleşmesinde bedelin götürü olarak belirlendiği hallerde öngörülemeyen veya
öngörülse dahi taraflarca göz önüne alınamayan değişikliklerin gerçekleşmesi
durumunda sözleşmemenin yeni koşullara uyarlanması düzenlenmektedir 354. Böylece
eser sözleşmelerinde bedelin götürü olarak belirlendiği hallerde TBK m. 138 hükmü
değil, özel düzenleme niteliğindeki TBK m. 480 / II hükmü uygulama alanı bulacaktır.

VI)

Borçlunun Borcunu Henüz İfa Etmemiş veya İfanın Aşırı Derecede
Güçleşmesinden Doğan Haklarını Saklı Tutarak İfa Etmiş Olması

Sözleşmeden doğan borçların ifa edildiği bir sözleşmenin uyarlanmasının mümkün
olup olmadığı tartışmalı bir husustur. Öğretideki baskın görüşe göre ifa edilmiş
sözleşmelerin uyarlanması mümkün değildir 355. Bu görüşe göre ifa edilmiş bir edim
için ifanın güçleşmesinden bahsedilemez. Zira edimin ifa edilmesi ortada bir güçlük
bulunmadığını, ifanın beklenebilir olduğunu göstermektedir 356. Ayrıca edimlerin ifa
edilmesiyle borç sona ermekte ve sözleşme ortadan kalkmaktadır. Taraflar arasında bir

353

Baysal, Uyarlama, s. 290; Arat, s. 132; Tile, s. 136 vd.
Bahsi geçen düzenleme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Erman, Beklenilmeyen Haller, s. 81 vd;
Tandoğan, H. : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 5. Bası, İstanbul 2010, s. 239 vd; Gümüş, M. A. :
Özel Borç İlişkileri, C. 2, 3. Baskı, İstanbul 2014, s. 89 vd; Eren, F. : Borçlar Hukuku Özel Borç
İlişkileri, 4. Baskı, Ankara 2017, s. 661 vd; Zevkliler, A. / Gökyayla, E. : Borçlar Hukuku Özel Borç
İlişkileri,9. Baskı Ankara 2016, s. 573 vd.
355
Eren, Borçlar Genel, s. 505; Gürsoy, s. 149; Kılıçoğlu, s. 353 vd; Arat, s. 123 vd; Gülekli, s. 53;
Kulp, s. 136.
356
Arat, s. 123; Gürsoy, s. 149; Burcuoğlu, s. 63.
354
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sözleşme ilişkisi bulunmadığından artık uyarlama mümkün değildir 357. Fakat kısmi ifa
halinde ifa edilmemiş kısım için uyarlama söz konusu olabilecek, sürekli borç ilişkileri
için ise ifaya başlanmış olması değil ifa süresinin dolmamış olması dikkate
alınacaktır 358. TBK m. 138 düzenlemesinde de borçlunun borcunu henüz ifa etmemiş
olması şartı açıkça aranmıştır.
Buna karşın öğretide savunulan bir diğer görüşe göre ise edimin ifa edilmiş olması
sözleşmenin uyarlanması imkânını her zaman dışlamamaktadır. Bu görüşe göre
sözleşme ifa edilmiş olmasına karşın bazı durumlarda sözleşmenin uyarlanması adil
bir çözüme ulaşmak için yegâne yol olabilir. Bilhassa borçlu cebri icra tehdidiyle veya
ahlaki sebeplerle karşılaştığı tüm güçlüklere rağmen borcunu ifa etmiş olabilir 359. Bu
görüşten hareket eden yazarlar sözleşmenin uyarlanmasının yalnızca borçlu tarafından
değil alacaklı tarafından da ileri sürülebileceğini, alacaklının edimini ifa etmiş
olmasının

edimin

onun

için

güçleşmediği

anlamına

gelmeyeceğini

ifade

etmektedirler360. Ayrıca aşırı ifa güçlüğü dışındaki işlem temelinin çökmesi olay
gruplarında ifanın güçleşmesinin değil edimin kendisinden beklenebilir olup
olmadığının esas alınacağını, edimin ifa edilmesinin ifanın dürüstlük kuralları
uyarınca beklenebilir olduğu anlamına gelmeyeceği ifade edilmektedir 361. Bu görüşü
savunan yazarlara göre edimin ifa edilmiş olup olmadığı değil, ifanın hangi andan
itibaren dürüstlük kuralı uyarınca beklenemez hale geldiği önem arz etmektedir 362.

Arat, s. 123; Gülekli, s. 53; Gürsoy, s. 149.
Gülekli, s. 53; Eren, Borçlar Genel, s. 505; Arat, s. 123.
359
Serozan, Sözleşmeden Dönme, s. 342. dp. no 224; Baysal, Uyarlama, s. 166 vd - s. 316 vd; Topuz,
s. 327 vd.
360
Baysal, Uyarlama, s. 316.
361
Baysal, Uyarlama, s. 166.
362
Baysal, Uyarlama, s. 316.
357
358
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Önemle belirtmek gerekir ki ifa edilmiş bir edim söz konusu olduğunda
uyarlamanın imkân dâhilinde olup olmadığı sorunu, bir yönüyle uyarlamanın yalnızca
geleceğe mi yoksa aynı zamanda geçmişe de mi etkili olduğu sorununa ilişkindir 363.
Uyarlamanın geçmişe etkili olduğunun kabul edilmesi durumunda ifanın beklenemez
hale geldiği andan sonra ifa edilmiş edimler söz konusu olduğunda da uyarlamaya
cevaz verilebilecektir. Buna karşın uyarlama yalnızca geleceğe etkili olarak kabul
edilirse ifa edilmiş edimler söz konusu olduğunda uyarlamanın mümkün olmadığı
sonucuna varılacaktır. Bu husus, Üçüncü Bölüm’de daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır.
TBK m. 138 hükmünde, ihtirazi kayıt konulması koşuluyla borçlunun borcunu ifa
etmiş olması halinde de uyarlama talep edebileceğini düzenlemiştir. Kanaatimizce
hükmün açık ifadesi ışığında ihtirazi kayıt konulmadan ifa edilmiş edimler söz konusu
olduğunda uyarlama mümkün olmayacaktır. Fakat TBK m. 138 hükmü, uyarlamanın
yalnızca borçlu tarafından talep edilebileceğini öngörmesi ve sözleşmenin tam ifa ile
sona ermesi yerine borçlunun borcunu ifa etmesini esas alması açılarından eleştiriye
muhtaçtır. Zira borçlunun borcunu kısmi olarak ifa etmiş olması halinde veya
taraflardan yalnızca birinin borcunu ifa etmiş olması halinde uyarlamanın mümkün
olacağı kanaatindeyiz364.

363
364

Tile, s. 158.
Karş. Gülekli, s. 53.
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Üçüncü Bölüm
Uyarlama Hakkının Kullanılması ve Sonuçları

I)

Uyarlama Hakkının Kullanılması

Sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan durum değişikliklerinin sözleşme
ilişkisini esaslı bir biçimde etkilemesi sonucu sözleşme taraflardan birisi için
katlanılamaz hale gelmiş, bir diğer ifadeyle TBK m. 138 hükmünde aranan şartlar
gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda artık sözleşme ilişkisinin aynen devam etmemesi,
sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması gündeme gelecektir. Fakat uyarlamanın
nasıl gerçekleşeceği, kim tarafından ve hangi usulle talep edileceği öğretide tartışmalı
bir husustur365. Bu konuda öğretideki tartışmalar i) uyarlama hakkının ve hâkimin
vereceği kararın hukuki niteliği ve ii) uyarlama talep edilebilmesi için önce değişen
koşullara ilişkin bildirim yükümlülüğünün ve sözleşme taraflarının yeniden müzakere
yükümlülüğünün olup olmadığı noktalarında yoğunlaşmaktadır.

A) Uyarlama İsteminin Hukuki Niteliği
Sözleşmenin

değişen

koşullar

karşısında

uyarlanmasının

hangi

usulle

gerçekleşeceği farklı hukuk sistemlerinde farklı usullerle ele alınmıştır. Sözleşmenin
uyarlanmasının şartları gerçekleştiğinde uyarlamanın kendiliğinden (ipsu iure) sonuç
doğurması, uyarlamanın hâkim tarafından yapılması ile uyarlama hakkının yenilik
doğuran hak olarak kabul edilmesi başlıca çözümlerdir. İngiliz hukukunda benimsenen
frustration teorisinde beklenmedik olayların sözleşme ilişkisinin esaslı bir biçimde

365

Baysal, Uyarlama, s. 323-324;
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etkilemesi halinde sonuç, sözleşmenin kendiliğinden ve bütün hükümleriyle sona
ermesidir. İngiliz hukukunda hâkimin ya da taraflardan birisinin sözleşmeye müdahale
ederek sözleşmenin hükümlerini değiştirmesi kabul görmemiştir 366. Reform öncesi
Alman hukukunda da işlem temelinin çökmesi halinde sözleşmenin kendiliğinden
uyarlanmış sayılacağı, hâkimin uyuşmazlık halinde vereceği kararın tespit hükmü
olarak değerlendirileceği savunulmaktaydı367. Fransız hukukunda konuya yaklaşım ise
hâkimin müdahalesi ya da taraflardan birisinin iradesiyle ahde vefa ilkesine aykırı bir
şekilde sözleşmeye müdahale edilemeyeceği, sözleşmenin akıbetinin taraflardan
birisinin insafına terk edilmesi veya hâkimin hakkaniyet gereği sözleşme ilişkisine
müdahale etmesinin hukuki işlem güvenliğini ve bir bütün olarak ekonomik sistemi
tehdit edecek tehlikeli bir yetki olduğu şeklindedir. Beklenmedik koşullar
gerçekleştiğinde ancak sözleşme taraflarının bir araya gelerek ortak iradeleriyle
sözleşme hükümlerinde değişiklik yapmaları uygun görülmüştür 368.
Sözleşme hukukunu uyumlulaştırma amacı güden ulusalüstü hukuki metinlerde de
beklenmedik gelişmeler sonucu sözleşmenin uyarlanmasına ilişkin düzenlemeler yer
almaktadır 369. Özel hukukun yeknesaklaştırılması için kurulmuş bağımsız bir enstitü
olan UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law)
tarafından 1994 yılında Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Genel İlkeleri (Principles

366

Momberg Uribe, s. 231; Treitel, s. 584.
Rösler, ZGS 2003, s. 384-385; Baysal, Uyarlama, s. 327-328.
368
Momberg Uribe, s. 222 - 232.
369
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG) sözleşmenin değişen
koşullar söz konusu olduğunda uyarlanmasına ilişkin açık bir hüküm içermediğinden bu bölümde
incelenmeyecektir. CISG’nin “Sorumluluktan Kurtulma” başlıklı 4. Ayrımında yer alan m. 79
hükmünün aşırı ifa güçlüğü halini de kapsayıp kapsamadığı tartışması için bkz. Baysal, Uyarlama, s.
107-111; Atamer, Y. M. : Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması
(CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, İstanbul 2005, s. 463
vd; Rösler, Hardship, s. 502-503; Kulp, s. 64-66; Carlsen, A. : Can the Hardship Provisions in the
UNIDROIT Principles Be Applied When the CISG is the Governing Law?,
https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/carlsen.html, (Erişim Tarihi : 17.11.2020).
367
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for International Commercial Contracts - PICC) yayınlanmıştır 370371. PICC’nin 6.2.1.
ile 6.2.3. arasındaki maddelerinde ifa güçlüğüne (hardship) ilişkin düzenleme
mevcuttur. İfa güçlüğünün sonuçlarını düzenleyen madde 6.2.3.372 düzenlemesinde ifa
güçlüğü halinde tarafların sözleşmeyi yeniden müzakere etmeleri öngörülmüş;
müzakerelerin sonuç vermemesi halinde ise mağdur tarafın başvurusu üzerine
mahkemenin i) sözleşmeye son verebileceği veya ii) sözleşmeyi uyarlayabileceği
belirtilmiştir.

Söz konusu ilkeler için bkz. https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroitprinciples-2016; (Erişim Tarihi : 17.11.2020).
371
Oğuz, A. : Sözleşmeler Hukuku Alanında Hukukun Birleştirilmesi, AÜHFD 2000, C. 49, S. 1, s. 3233; Dayınlarlı, K. : Milletlerarası Ticari Sözleşmelere İlişkin Unidroit İlkeleri, Gülören Tekinalp’e
Armağan, İstanbul 2003, s. 203 vd; Atamer, Y. : İfa Engelleri Hukukunu Yeniden Sistematize Etmeyi
Düşünmek: Borca Aykırılık Türleri Yerine Yaptırımları Esas Alan Bir Sistematik, Prof. Dr. Rona
Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, c. 2, s. 228 vd; Rösler, Hardship, s. 503 vd.
372
Bahsi geçen düzenlemelerin Dayınlarlı tarafından yapılmış çevirisi şu şekildedir:
İkinci Kısım-Güç durum
Madde 6.2.1
(Sözleşmeye uyma)
Karşılaşılan güçlüğe ilişkin aşağıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ifa daha fazlaya
mal olsa bile, taraflar yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
Madde 6.2.2
(Güç durumun tanımı)
Edimlerin dengesini temelinden değiştiren olayların meydana gelmesi halinde güç durum
vardır; ya borçların ifasının maliyeti artmıştır yada karşı edimin değeri azalmıştır, ve
a) Bu olaylar sözleşmenin yapılışından sonra meydana gelmiş veya zarara uğrayan
tarafça bilinmiştir;
b) Mağdur olan taraf sözleşmenin yapılması esnasında, böyle olayları makul biçimde
dikkate alamamıştır;
c) Bu olaylar mağdur tarafın kontrolü dışında kalmış; ve
d) Bu olayların riskini mağdur olan taraf üstlenmemiştir.
Madde 6.2.3
(Güç durumun sonuçları)
(1) Sözleşmenin sarsılması halinde mağdur taraf müzakerelerin yeniden açılmasını
isteyebilir. Talep geciktirmeden ve gerekçeli olarak yapılmalıdır.
(2) Talep tek başına mağdur tarafa yükümlülüklerinin ifasını askıya alma hakkı vermez.
(3) Makul bir süre içinde taraflar arasında mutabakat olmazsa, biri veya diğeri
mahkemeye müracaat edebilir.
(4) Sözleşmeyi sarsan bir halin varlığı sonucuna varan mahkeme eğer onu makul görür
ise:
a) Tespit edeceği tarih ve şartlarda sözleşmeye son verebilir; veya
b) Edimlerin dengesini yeniden tesis etmek için sözleşmeyi uyarlayabilir.
Dayınlarlı,
K.
:
Milletlerarası
Ticari
Sözleşmelere
İlişkin
Unidroit
İlkeleri,
http://www.dayinlarli.gen.tr/wp-content/uploads/2018/03/unidroitilkeleri.pdf, son erişim tarihi :
26.10.2020.
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Avrupa Birliği ülkeleri arasında sözleşme hukukunun yeknesaklaştırılması
amacıyla ortaya konulan bir soft law metni olan Avrupa Sözleşme Hukukunun Temel
İlkeleri (Principles of European Contract Law – PECL) de sözleşmenin değişen
koşullara uyarlanması konusunda düzenleme getiren bir diğer ulusalüstü metindir 373.
PECL’in “Hal ve Şartların Değişmesi” başlıklı m. 6:111374 hükmünde de, PICC m.
6.2.3. hükmüne benzer şekilde, değişen hal ve şartlar söz konusu olduğunda tarafların
yeniden müzakerelere girişmek yükümlülüğü altında oldukları, yeniden müzakerelerin
makul bir sürede sonuç vermemesi üzerine hakimin i) sözleşmeyi sona erdirmeye ve
ii) taraflar arasında denge ve kazançları adil bir biçimde dengeleyecek şekilde
sözleşmeyi uyarlamaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
Avrupa Medeni Kanunu Çalışma Grubu (Study Group on a European Civil Code)
ile Avrupa Topluluğunun Mevcut Özel Hukuku Araştırma Grubunun (Research Group
on the Existing EC Private Law) ortak ürünü olan Ortak Referans Noktalarına İlişkin

Atamer, İfa Engelleri, s. 229; Oğuz, s. 32; Dayınlarlı, K. : Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri, Ankara
2005, s. 103 vd; Rösler, Hardship, s. 503 vd.
374
Bahsi geçen hükmün Dayınlarlı tarafından yapılmış çevirisi şu şekildedir:
MADDE 6:111: HÂL VE ŞARTLARIN DEĞİŞMESİ
(1) Bir taraf, ifa maliyetinin artması veya karşı edimin değerinin azalması nedeniyle ifa daha pahalıya
mal olsa bile, kendi vecibelerini yerine getirmek zorundadır.
(2) Bununla birlikte, hâl ve şartların değişmesi sebebiyle sözleşmenin ifası taraflardan biri için aşırı
maliyetli olursa, taraflar sözleşmenin uyarlanması hususunda müzakere yapmak veya sözleşmeyi
feshetmek zorundadır. Şu şartla ki:
(a) Hâl ve şartların değişmesi sözleşmenin yapılışından sonra meydana gelmiş,
(b) Sözleşmenin yapılışı zamanında hâl ve şartların değişmesi olasılığı makul olarak
hesaba katılamamış, ve
(c) Sözleşme gereğince mağdur tarafın hâl ve şartların değişmesi riskine katlanması
talep edilemez olmalıdır.
(3) Eğer makul bir süre içinde taraflar bir anlaşmaya varmamış ise, mahkeme:
(a) Belli bir tarihte ve şartlarda sözleşmeye son verebilir; veya
(b) Hâl ve şartların değişmesinden doğan kâr ve zararları doğru ve hakkaniyete uygun biçimde, taraflar
arasında dağıtmak suretiyle sözleşmeyi uyarlayabilir.
Mahkeme, her iki hâlde de iyiniyete aykırı olarak müzakere yapılmasının reddedilmesi veya
müzakerelerin kesilmesinin bir tarafa vermiş olduğu zarar nedeniyle tazminata hükmedebilir.
Dayınlarlı, Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri, s. 103-104.
373
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Taslak (Draft Common Frame of Reference – DCFR)375 metni de değişen koşullar
nedeniyle sözleşmenin uyarlanmasına ilişkin bir hüküm içermektedir. DCFR III. – 1 :
110 düzenlemesine göre376 borçlunun değişen koşullar üzerine alacaklı ile yeniden
müzakereye girişmesinin ve fakat yeniden müzakerenin sonuçsuz kalmasının üzerine
mahkeme; i) sözleşmeyi sona erdirmek ve ii) borcun içeriğini durum değişikliği
açısından makul olacak şekilde değiştirmek yetkilerine sahiptir.
Türk hukukunda ise sözleşmenin uyarlanmasının hukuki niteliği tartışmalıdır.
Değişen koşullar karşısında bu koşullardan olumsuz etkilenen tarafa uyarlamanın
mümkün olmaması halinde tanınan sözleşmeden dönme hakkının yenilik doğuran hak
olarak tek taraflı irade beyanıyla kullanılabileceği yönünde bir tartışma olmamasına
karşın, sözleşmenin dar anlamda değişen koşullara uyarlanmasının hangi usulle
olacağı konusunda farklı görüşler mevcuttur. Baskın görüşe göre 377 sözleşmenin dar

DCFR, AB hukukunun bir parçası olmayıp Avrupa Birliği ülkeleri düzeyinde borçlar hukukunu
uyumlulaştırmaya yönelik akademik bir çalışmadır. Bkz. Baysal, Uyarlama, s. 102-103; DCFR Outline
Edition, s. 7, https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf,
(Erişim Tarihi : 17.11.2020).
376
Söz konusu düzenlemenin Baysal tarafından yapılmış çevirisi şu şekildedir:
Durum Değişikliği Nedeniyle Mahkemenin Borcu Değiştirmesi veya Sona Erdirmesi
(1) Gerek ifa masraflarının artmasından gerekse karşı edimin değerinin düşmesinden dolayı ifa
daha külfetli hale gelse de, borç yine de ifa edilmelidir.
(2) Bununla birlikte, sözleşmeden ya da tek taraflı bir hukuki işlemden doğan bir borcun ifası
istisnai durum değişikliği sonucu, borçludan borcun ifasını beklemek bariz bir şekilde haksız
olacak ölçüde külfetli hal gelmişse, mahkeme:
(a) Borcun içeriğini durum değişikliği bakımından makul ve hakkaniyete uygun olacak
ölçüde değiştirebilir, ya da
(b) Borcu mahkemenin belirleyeceği tarih ve şartlarla sonlandırabilir.
(3) (2). Fıkra sadece aşağıdaki hallerde uygulanabilir.
(a) Durum değişikliği borcun doğumundan sonra ortaya çıkmışsa;
(b) Borçlu bu dönemde durum değişikliği olasılığını ve boyutunu hesaba katmamış ve ondan
bu hesaba katmasının beklenmesi makul değilse,
(c) Borçlu durum değişikliğinin riskini üstlenmemiş ve üstlenmesi de makul olarak
beklenemiyor ise; ve
(d) Borçlu makul ve dürüstlük kuralına uygun bir şekilde, borcun makul ve hakkaniyete
uygun hale getirilmesi için yeniden müzakereye girişmişse. Bkz. Baysal, Uyarlama, s.
103.
Düzenlemenin orijinal hali için bkz. DCFR Outline Edition, s. 232.
377
Burcuoğlu, s. 14; Eren, Borçlar Genel, s. 505 vd; Oğuzman / Öz, s. 201, s. 569-570; Kılıçoğlu, s.
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anlamda uyarlanması hâkimin vereceği karar ile olur. Nitekim TBK m. 138 hükmünde
de sözleşmenin uyarlanmasının hâkimden isteneceği belirtilmiştir. Buna karşın
öğretide azımsanmayacak sayıda taraftar toplayan karşı görüşe378 göre ise sözleşmenin
dar anlamda uyarlanması da sözleşmeden dönme ile benzer şekilde yenilik doğuran
hak olarak kabul edilmeli ve tek taraflı irade beyanı ile kullanılabilmelidir.
Uyuşmazlığın önüne gelmesi üzerine hâkimin vereceği karar, tespit hükmü niteliğinde
olacaktır.

1) Uyarlamanın Hâkim Tarafından Yapılması Görüşü
Türk hukukunda çoğunlukça kabul edilen görüşe379 göre sözleşmenin değişen
koşullara uyarlanmasını düzenleyen TBK m. 138’in öngördüğü imkânların
kullanılması konusunda bir ayrım yapılmalıdır. Bu görüşe göre TBK m. 138
hükmünün şartlarının gerçekleşmesi üzerine sözleşmeden dönme, hak sahibinin karşı
tarafa ulaşması gerekli bir tek taraflı irade beyanında bulunması ile kullanılabilecek,
dava yoluyla kullanılması mecburi olmayan bir yenilik doğuran haktır. Fakat değişen
koşullar karşısında sözleşmenin dar anlamda uyarlanmasına yönelik talep mutlaka
hâkim önüne götürülmelidir. Değişen koşullardan olumsuz etkilenen sözleşme tarafı
mahkemeye başvurarak sözleşmenin uyarlanmasını talep etmeli, hâkim de somut
olayda TBK m. 138 hükmünde aranan şartların mevcut olması üzerine somut olayın
özellikleri uyarınca sözleşmeyi uyarlamalıdır. Nitekim TBK m. 138 hükmünde de
borçlunun “…hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün

Baysal, Uyarlama, s. 341; Serozan, Sözleşmeden Dönme, s. 355-356; Arat, s. 173; Gürsoy, s. 176177; Nomer, H. N. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, İstanbul 2018, s. 360; Kulp, s. 148149; Dincioğlu, s. 118; Pak, s. 96.
379
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olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahip…” olduğu ifade edilmektedir.
Benzer şekilde TBK. md. 138’in gerekçesinde de; “Maddeye göre, uyarlamanın bütün
koşulları gerçekleşmişse borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını
isteyebilir. Bunun mümkün olmaması hâlinde borçlu, sözleşmeden dönebilir; sürekli
edimli sözleşmelerde ise kural olarak, fesih hakkını kullanır.”380 ifadesiyle
sözleşmenin uyarlanmasının hakim eliyle yapılacağı belirtilmiştir.
Sözleşmenin uyarlanmasının mümkün olmaması halinde ise bir yenilik doğuran
hak olan dönme hakkı tek taraflı irade beyanı ile kullanılabilecektir. Dönme hakkının
mahkeme kanalıyla kullanılmasının önünde bir engel olmamakla beraber,
sözleşmeden dönme hukuki sonucunun doğması mağdur tarafın bunu talep etmesine
bağlıdır; mağdur tarafın dava yoluyla sözleşmenin uyarlanmasına karar verilmesini
talep ettiği bir uyuşmazlıkta hâkim uyarlamanın mümkün olmaması durumunda
sözleşmeden

dönüldüğüne

karar

veremeyecektir 381.

Hâkimin

sözleşmenin

uyarlanmasına yönelik vereceği kararın hukuki niteliği ise inşaî karardır 382. Buna
karşılık açılan davada hâkimin uyarlamanın mümkün olmadığı yönünde vereceği karar
ise hukuki niteliği itibariyle tespit hükmü olacaktır, bu hüküm üzerine değişen
koşullardan olumsuz etkilenen taraf isterse tek taraflı irade beyanıyla sözleşmeden
dönme hakkını kullanabilecektir 383.

Bkz. http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss321.pdf, (Erişim Tarihi: 24.10.2020).
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2) Uyarlamanın Yenilik Doğuran Hak Olduğu Görüşü
Türk hukukunda savunulan ikinci görüşe384 göre ise sözleşmenin dar anlamda
uyarlanması da, tıpkı sözleşmeden dönme hakkı gibi, yenilik doğuran hak
niteliğindedir. Bu görüş taraftarlarına göre TBK m. 138 hükmünden kaynaklanan
sözleşmeden dönme hakkı ile sözleşmenin uyarlanması hakkı arasında, hakların
niteliği ve kullanılışı açılarından ayrım yapmayı gerektirecek bir farklılık
bulunmamaktadır. Değişen koşullardan olumsuz etkilenen taraf, karşı tarafa ulaşması
gerekli tek taraflı bir irade beyanı ile sözleşmeyi uyarlayabilecek, bu hususta hâkimin
kararına ihtiyaç duymayacaktır 385. Hatta bu görüşü savunan yazarlar arasında, değişen
koşullardan olumsuz etkilenen tarafa uyarlama ve sözleşmeden dönme hakları
arasında seçimlik hak tanınması gerektiğini, mağdur tarafın bu seçimlik haklarından
herhangi birisini mahkemeye gitmeye gerek kalmadan tek taraflı olarak seçerek
kullanabilmesi şeklindeki çözümün en elverişli çözüm olduğunu savunan yazarlar
bulunmaktadır 386.
Sözleşmenin uyarlanmasının bir yenilik doğuran hak olarak tanınması gerektiğini
savunan yazarlar sözleşmenin yalnızca hâkim kararıyla uyarlanabileceği görüşünü
bazı noktalardan eleştirmektedir. Bu eleştiri noktalarından başlıcası TBK m. 138
hükmünden kaynaklanan sözleşmeden dönme hakkının bir yenilik doğuran hak olarak
tanınırken sözleşmenin uyarlanmasının hâkim kararına bağlanmasının işlem temelinin
çökmesinin sonuçları arasında dayanaktan yoksun bir ayrıma yol açtığı, iki farklı rejim
öngörülmüş olmasının bir çelişki olduğu yönündedir 387. İşlem temelinin çökmesi

Bkz. yuk. dn. no: 254’te sayılan yazarlar.
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386
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halinde sözleşmeden dönmenin en ağır yaptırım olduğu; daha ağır bir hukuki sonuca
hâkimin denetimi olmaksızın, tek taraflı bir irade beyanıyla ulaşılabilirken daha hafif
bir sonuca ulaşmak için dava yolunun şart koşulmasının mantıksız bir sonuç olduğu
belirtilmiştir 388.

Sözleşmeden

dönme

yaptırımının

esasında

sözleşmenin

uyarlanmasının en ağır şekli olduğu, sıfıra uyarlama (Anpassung auf Null) olarak
tanımlandığı ifade edilmiştir389. Ayrıca TBK m. 138 düzenlemesinde (haklı olarak)
uyarlamanın dönme ve feshe öncelikli kılındığı, uyarlamanın mümkün olması
durumunda sözleşmenin ayakta tutulacağı belirtilerek öncelikli sonuç olan
uyarlamanın hâkim kararına bağlı kılınması durumunda hâkimin uyarlamanın
mümkün olmadığı şeklinde karar vermesi üzerine sözleşmeden dönmenin tek taraflı
irade beyanı ile kullanılabilmesinin usul ekonomisine aykırı olduğu söylenmiştir 390.

3) Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Görüşümüz
Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanmasının tek taraflı irade beyanı ile
kullanılabilecek yenilik doğuran hak olarak tanınması görüşü, uyarlama talebinin
mahkemeye yöneltilmesini savunan yazarlarca bazı noktalarda eleştirilmiştir.
Uyarlamanın yenilik doğuran hak olarak tanınması halinde sözleşme taraflarından
birisinin diğerine göre fazlaca korunmuş olacağı, zira yenilik doğuran hak sahibinin
talep hakkı sahibine göre daha güçlü durumda olduğu, sözleşmenin karşı tarafının
dahli olmaksızın tek taraflı olarak hukuki sonuç yaratabilen tarafın taleplerinin yerine
gelmesi için hâkim kararına muhtaç olan kişiye karşı çok güçlü durumda olacağı

Baysal, Uyarlama, s. 344; ; Serozan, Sözleşmeden Dönme, s. 355-356; Arat, s. 173; Gürsoy, s. 176177; Nomer, s. 360; Kulp, s. 148-149; Dincioğlu, s. 118; Pak, s. 96.
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belirtilmiştir 391. Taraflar arasındaki bu konum ve kudret farkının sözleşme taraflarının
bir araya gelerek değişen koşullar karşısında kendilerinin bir çözüm geliştirme
ihtimalini de azalttığı; yenilik doğuran hak sahibi tarafın kendi ihtiyaçları
doğrultusunda hukuki ilişkiyi değiştirme yetkisi olduğu için müzakerelere yanaşmakta
isteksiz olacağı veya müzakerelere yanaşsa dahi müzakereler esnasında muhatabına
göre çok daha güçlü bir konumda olacağı ifade edilmiştir 392. Ayrıca Alman öğretisinde
yenilik doğuran hakların tek bir hukuki sonucun ortaya çıkacağı hallerde kabul
edildiği; işlem temelinin çöktüğü hallerde ise uyarlama, dönme ve fesih sonuçlarının
söz konusu olabileceği, dolayısıyla somut olayda hukuki sonucun kesin bir şekilde
belirlenemeyeceği endişesi dile getirilmiştir. Hukuki sonucun net bir şekilde belli
olmamasının sonucu olarak ise yenilik doğuran hak sahibinin yalnızca uyarlamanın
şartlarının bulunup bulunmadığını incelemesi değil, aynı zamanda belirsiz olan hukuki
sonuçlara ilişkin de bir karara varmasının gerekeceği ifade edilmiştir393.
Buna karşılık yenilik doğuran hak görüşünü savunan yazarlar tarafından, değişen
koşullar karşısında sözleşme taraflarının haklarını kullanabilmesinin yeniden
müzakerelere girişilmesi şartına bağlanmasının bu endişeleri bertaraf edeceği ifade
edilmektedir. Söz konusu görüşe göre uyarlama yenilik doğuran hakkının
kullanılmasının karşı tarafı yeniden müzakereye davet etme koşuluna bağlanması,
taraflar arasındaki güç farkını dengeleyecek bir unsurdur 394. TBK m. 138 hükmü
doğrultusunda tarafların sözleşmeyi yeniden müzakere yükümlülüğünün bulunup
bulunmadığı aşağıda Üçüncü Bölüm / I / B / 2 başlığı altında incelenecektir.
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Türk hukukunda sözleşmenin uyarlanmasının bir yenilik doğuran hak olarak
tanınması görüşü, 6098 sayılı TBK öncesinde Gürsoy ve Serozan tarafından
önerilmiştir 395. 6098 sayılı TBK ile sorunun yasal düzenleme ile çözülmesinden sonra
ise bu görüş öğretide Baysal tarafından savunulmakta, öğretideki diğer yazarların
Baysal’ın görüşlerini paylaştığı görülmektedir 396. Dolayısıyla TBK m. 138 hükmü
doğrultusunda sözleşmenin uyarlanmasının bir yenilik doğuran hak olarak
tanınmasının isabetli olup olmadığı incelenirken Baysal’ın görüşleri ele alınacaktır.
Baysal sözleşmenin uyarlanmasının yenilik doğuran hak olarak kabul edilmesi
gerektiğine ilişkin görüşünü öncelikle TBK m. 138 hükmünün sonuçları arasında
tutarlılık olması gerektiğine dayandırmaktadır. Yazara göre TBK m. 138’in öngördüğü
sonuçlardan ilki tek taraflı irade beyanı ile kullanılabilecek bir yenilik doğuran hak
olduğu hususunda tartışma bulunmayan sözleşmeden dönme hakkı iken, diğer sonuç
olan

sözleşmenin

uyarlanmasının

mutlaka

hâkimden

istenebilmesi

tutarlı

olmayacaktır. Sözleşmeden dönme uyarlamaya göre daha ağır bir yaptırım olup, daha
ağır bir yaptırım yenilik doğuran hak olarak kabul edilirken; daha hafif bir yaptırım
olan sözleşmenin uyarlanmasının mutlaka hâkimden istenmesi bir tezat oluşturacaktır.
Sözleşmeden dönme, esasında uyarlamanın en ağır biçimidir; uyarlama hakkının iki
farklı sonucunu iki farklı hukuki rejime bağlamak bir çelişkiye meydan verecektir 397.
Uyarlamanın yenilik doğuran hak olarak tanınması halinde sözleşme tarafları arasında

Gürsoy, s. 176 vd; Serozan, Sözleşmeden Dönme, s. 355 vd.
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Götürü Bedele Bağlanan Sonuçların 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından İncelenmesi, Prof. Dr.
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oluşacak dengesizlik ise uyarlama yenilik doğuran hakkının kullanılmasının yeniden
müzakere ödevine bağlanması ile aşılabilecek niteliktedir 398.
Yazar ayrıca bazı hukuki kurumlar ile sözleşmenin uyarlanmasını kıyaslamakta,
uyarlamanın yenilik doğuran hak olarak tanınmasının hukuk sistemimize yabancı
olmadığını ifade etmektedir399. Bu bağlamda ilk olarak satım sözleşmesinde ayıplı ifa
halinde bedelin indirilmesi hakkının (TBK m. 227 / I b.2) karşı tarafa yöneltilen tek
taraflı irade beyanı ile kullanılan bir yenilik doğuran hak olduğu yazar tarafından örnek
gösterilmektedir. Satım sözleşmesinde ayıplı ifa halinde alıcı bedelde indirim
yapılması yenilik doğuran hakkını kullandığı takdirde taraflar bedelde ne ölçüde
indirim yapılacağı hususunda anlaşabilirler, anlaşamamaları halinde ise bedelde
indirim miktarı mahkeme tarafından tespit edilecektir. Alıcı bedelde indirim hakkını
kullanırken indirim miktarını kesin olarak belirlemek durumunda değildir, benzer
şekilde uyarlama halinde de uyarlama hakkını tek taraflı irade beyanı ile kullanan
tarafın uyarlama sonucunda sözleşmenin yeni içeriğini tam olarak belirleyemeyecek
olması bu hakkın yenilik doğuran hak olarak tanınmasının önünde bir engel teşkil
etmemelidir 400.
Baysal’ın TBK m. 138 hükmü ile benzerlik kurduğu bir diğer hukuki kurum ise
TBK m. 28 hükmünde düzenlenen gabin kurumudur401. 6098 sayılı Kanun ile getirilen
yeni düzenleme sonucu gabin halinde sömürülen taraf sözleşme ile bağlı olmadığını
belirterek ediminin geri verilmesini veya sözleşme ile bağlı kalarak edimler arasındaki
orantısızlığın giderilmesini isteyebilir. Yazara göre edimler arasındaki orantısızlığın
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giderilmesini isteme hakkı tipik bir uyarlama hakkıdır. Gabin durumunda sömürülen
tarafa seçimlik hak olarak tanınmış bu iki hakkın yenilik doğuran haklar olmasında
öğretide bir tartışma bulunmamasına karşın, TBK m. 138 hükmünde yer alan
sözleşmenin uyarlanmasının yenilik doğuran hak olarak kabul edilmemesi, ne tutarlı
bir sonuç olarak kabul edilebilecek ne de TBK’nın sistematiğine uygun olacaktır 402.
Baysal’ın kıyaslama yaptığı bir diğer düzenleme ise TBK m. 480/II hükmüdür 403.
Sözleşmenin uyarlanmasında özel hüküm niteliği taşıyan düzenlemede bedelin götürü
olarak belirlendiği eser sözleşmelerinde aşırı ifa güçlüğü düzenlenmektedir. Bahsi
geçen hüküm şu şekildedir:
“2. Bedel
a. Götürü bedel
MADDE 480- Bedel götürü olarak belirlenmişse yüklenici, eseri o bedelle meydana
getirmekle yükümlüdür. Eser, öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa
bile yüklenici, belirlenen bedelin artırılmasını isteyemez.
Ancak, başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde
tutulmayan durumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına
engel olur veya son derece güçleştirirse yüklenici, hâkimden sözleşmenin yeni
koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı veya karşı taraftan
beklenemediği takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Dürüstlük
kurallarının gerektirdiği durumlarda yüklenici, ancak fesih hakkını kullanabilir.
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Eser, öngörülenden az emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile işsahibi, belirlenen
bedelin tamamını ödemekle yükümlüdür.”
Bahsi geçen maddenin gerekçesinde ise kanun koyucu şu ifadeleri kullanmıştır:
“818 sayılı Borçlar Kanununun 365 inci maddesinin ikinci fıkrasından farklı olarak,
Tasarıda
yükleniciye tanınan uyarlama hakkı çerçevesinde hâkimin takdir yetkisinden
söz edilmesi yerine, bu hakkın mutlaka dava yoluyla kullanılması zorunlu
olmayan yenilik doğurucu haklar içerdiği göz önünde tutularak, yüklenicinin
hangi seçimlik haklarını ve hangi sıraya uyarak kullanabileceği belirtilmiştir.
Buna göre, yüklenici, fıkrada öngörülen koşullar gerçekleşmişse, önce
sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme hakkını kullanabilecektir.
Yüklenici, aynı fıkrada kendisine tanınan sözleşmeden dönme hakkını ise,
ancak şu koşullardan biri gerçekleşirse kullanabilecektir:
1. Sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasının mümkün olmaması,
2. İşsahibinden, yüklenicinin uyarlama istemini kabul etmesinin beklenememesi. Bu
koşul,
meselâ, uyarlama sonucunda işsahibinden ödemesinin istenmesi söz konusu olabilecek
bedel

artışının,

sözleşmede

kararlaştırılan

götürü

bedelle

bağdaştırılamayacak bir miktara ulaşması durumunda gerçekleşebilir.”404
Baysal, kanun koyucunun TBK m. 480 hükmünün gerekçesinde, bu maddede
öngörülen uyarlama hakkının mutlaka dava yoluyla kullanılması şart olmayan yenilik
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doğuran hak olduğunu açıkça ifade ettiğini belirtmektedir. Böylece 818 sayılı BK
döneminde öğretide tartışma konusu olan 365/II hükmünün yenilik doğuran hak olarak
kullanılabilecek uyarlama hakkı içerip içermediği tartışmasının artık sona erdiğini
belirtmekte; yüklenicinin beklenmedik koşullar dolayısıyla belirlenen götürü bedel ile
işi tamamlamasının kendisinden beklenemeyeceği hallerde tek taraflı irade beyanı ile
sözleşmeyi uyarlayabileceğini, uyuşmazlığın mahkemeye intikal etmesi halinde ise
hâkimin sözleşmeyi uyarlama beyanının haklı olup olmadığını tespit edecek bir tespit
hükmü vereceğini ifade etmektedir. Yazar madde metninde “hâkimden sözleşmenin
yeni koşullara uyarlanmasını isteme” ifadesi yer alsa dahi lafzî yorum yapılmayarak
ve gerekçe göz önünde tutularak mutlaka hâkimden talep edilmesi zorunlu olmayan
bir yenilik doğuran hakkın öngörüldüğünü belirtmektedir 405.
Baysal, TBK m. 480/II hükmü ile arasında bir ifade farkının bulunmadığı TBK
m. 138 hükmünün de maddenin lafzında yer alan “hâkim” ifadesine karşın TBK m.
480 / II hükmü ile tutarlı bir şekilde yorumlanarak mutlaka mahkeme kanalıyla
kullanılması mecburî olmayan bir yenilik doğuran hak içerdiğinin kabul edilmesi
gerektiğini belirtmektedir. Zira TBK m. 138 açısından farklı bir sonuç kabul etmek
kanunun bütünü göz önüne alındığında yerinde olmayacaktır 406.
Bahsi geçen görüşlerin değerlendirilmesinden önce yenilik doğuran hakların
özelliklerine değinmek faydalı olacaktır. Yenilik doğuran haklar (Gestaltungsrechte),
sahibine tek taraflı bir irade beyanında bulunarak yeni bir hukuki durum meydana
getirme, mevcut hukuki durumda değişiklik yapma veya mevcut hukuki durumu sona

405
406

Baysal, Uyarlama, s. 353-354; Baysal, TBK m. 480, s. 480 vd.
Baysal, Uyarlama, s. 354.
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erdirme yetkisi veren haklardır 407. Kullanılmasıyla yeni bir hukuki ilişki ortaya çıkaran
haklara kurucu yenilik doğuran haklar; mevcut hukuki ilişkide değişiklikler yapan
haklara değiştirici yenilik doğuran haklar denir. Bozucu yenilik doğuran haklarsa
kullanılmalarıyla bir hukuki ilişkiyi sona erdiren haklardır. Alım, önalım ve geri alım
hakları kurucu yenilik doğuran haklara örnek olarak gösterilebilecekken; seçimlik
borçlarda söz konusu olan seçim hakkı değiştirici yenilik doğuran haklardır. Dönme
ve fesih hakları bozucu yenilik doğuran haklara örnek olarak verilebilir 408.
Yenilik doğuran haklar doğrudan kanunda öngörülmüş olabileceği gibi, taraf
iradeleriyle de yenilik doğuran hak tanınabilir. Dolayısıyla yenilik doğuran haklar
bakımından sınırlı sayı (numerus clausus) ilkesi söz konusu değildir 409.
Yenilik doğuran hakların büyük çoğunluğu açısından kullanılması için tek
taraflı varması gereken bir irade beyanı yeterli olacaktır. Fakat istisnaen bazı yenilik
doğuran hakların sonuç meydana getirmesi, dava yoluyla kullanılmasına bağlıdır.
Yenilik doğuran bir hakkın tek taraflı bir irade beyanıyla kullanılması durumunda
yenilik doğuran işlem; mahkeme kanalıyla kullanılması durumunda ise yenilik
doğuran dava hakkından bahsetmek gerekecektir. TBK m. 242 hükmünde öngörülen
önalım hakkı yenilik doğuran dava haklarına örnek olarak verilebilir 410.

Oğuzman / Barlas, s. 158; Buz, Yenilik Doğuran Haklar, s. 57 vd. Buz, yenilik doğuran hakların hem
tek taraflı bir hukuki işlem olmalarını hem de başka bir şahsın hukuk alanına müdahale etme imkânı
verme özelliklerinin tanımda da vurgulanması gerektiğini belirtmekte ve“Tek taraflı bir hukuki işlem
ile bir hukuki ilişkiyi kurmak, içeriğini değiştirmek veya sona erdirmek suretiyle başka bir şahsın hukuk
alanında değişiklik meydana getirebilme yetkisi veren haklar” şeklinde bir tanım vermektedir. Bkz.
Buz, Yenilik Doğuran Haklar, s. 57.
408
Buz, Yenilik Doğuran Haklar, s. 191 vd.
409
Buz, Yenilik Doğuran Haklar, s. 85.
410
Buz, Yenilik Doğuran Haklar, s. 183 vd; Oğuzman / Barlas, s. 161; Serozan, Dönme, s. 49.
407
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Yenilik doğuran hakların kullanımı hakkın etkide bulunacağı hukuki işlem için
bir geçerlilik şekli mevcut olsa dahi herhangi bir şekle tâbi değildir411. Taraflar hakkın
kullanımı için şekil şartı öngörebilirler; benzer şekilde kanunda da hakkın belirli bir
şekilde kullanılması mecburiyeti öngörülmüş olabilir. TBK m. 138 hükmünde
öngörülen uyarlamanın yenilik doğuran hak olarak kabulü halinde, ne uyarlama ne de
sözleşmeden dönme haklarının kullanılacağı irade beyanı için kanunda böyle bir şekil
şartı öngörülmemiştir 412.
Yenilik doğuran haklar usulüne uygun bir şekilde kullanılmak ile yöneldikleri
hukuki sonucu meydana getirir, bu sebeple bu hakların kullanılması ile sona ermesi
sonucu doğar. Bir diğer ifadeyle bu haklar kullanılmakla tükenirler 413. Beyanın karşı
tarafa ulaşmasından sonra geri alınması veya önceki hukuki duruma dönülmesi imkânı
bulunmamaktadır 414.
Uyarlama hakkının yenilik doğuran hak olarak kabul edilmesi durumunda,
TBK m. 138 hükmünde kullanılması için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Fakat
tarafların sözleşme ile bu hakkın kullanımı için bir süre belirlemesi mümkündür.
Kanunda veya sözleşmede herhangi bir süre öngörülmediği durumlarda, hakkın
muhatabı konumundaki kimseye süre tayin etme imkânı tanınabilir415. Bunun yanı sıra
hakkın sahibinin bir süre hareketsiz kalarak hakkını kullanmaması ve tutum ve

Buz, Yenilik Doğuran Haklar, s. 252.
Tacirler arasındaki sözleşmelerde dönme ve fesih beyanlarının kullanılması, 6102 sayılı TTK’da
şekil şartına bağlanmıştır. Bahsi geçen TTK m. 18 / III düzenlemesi şu şekildedir:
“(…) (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye
ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik
imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.” Dolayısıyla, işlem temelinin çöktüğü
sözleşmenin her iki tarafının da tacir olması durumunda TBK m. 138 hükmünde öngörülen sözleşmeden
dönme veya sözleşmenin feshi haklarının kullanılması için hükümde öngörülen şekil şartının yerine
getirilmesi gerekmektedir.
413
Buz, Yenilik Doğuran Haklar, s. 256.
414
Oğuzman / Barlas, s. 163; Buz, Yenilik Doğuran Haklar, s. 257; Serozan, Dönme, s. 47.
415
Buz, Yenilik Doğuran Haklar, s. 404.
411
412
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davranışları ile muhatapta hakkın kullanılmayacağı yönünde haklı bir güven yaratması
durumunda etkisizleşeceği öğretide ifade edilmektedir 416.
TBK m. 138 hükmünün sonuçlarından sözleşmenin uyarlanmasının yenilik
doğuran hak olarak tanınması görüşüne Baysal tarafından dayanak yapılan noktalardan
ilki, hükmün sonuçları arasında tutarlılık sağlanması gerekliliğidir. Baysal,
sözleşmeden dönmenin esasında uyarlamadan daha ağır bir sonuç olduğunu belirterek
sözleşmeden dönme hakkında tartışmasız kabul edilen yenilik doğuran hak niteliğinin
sözleşmenin uyarlanmasına tanınmamasının tutarlı bir sonuç olmadığını ifade
etmektedir. Yazar, söz konusu tespitinde ilk bakışta haklı gözükmektedir, nitekim
sözleşmeden dönme sözleşmeyi bütünüyle, tüm hükümleriyle etkilemekte iken
sözleşmenin uyarlanması durumunda en azından sözleşmenin uyarlanmayan
hükümleri ayakta kalmakta, sonuç doğurmaya devam etmektedir. Fakat kanaatimizce,
sözleşmeden dönme ile sözleşmenin uyarlanması arasında bulunan temel bir fark;
sözleşmeden dönme halinde sözleşmenin diğer tarafı (dönme beyanının muhatabı)
açısından ortaya çıkan sonuç, bir zamanlar kendisinin de dâhil olmasıyla vücut bulan
bir hukuki işlemin artık daha fazla hukuki sonuç doğurmadığını öğrenmek iken
sözleşmenin karşı tarafça tek taraflı olarak uyarlanması durumunda bir başka şahıs
tarafından yapılan işlem ile kendi hukuki alanında doğacak hukuki sonuçlarla beraber
yaşamak olacaktır. Bir diğer deyişle, sözleşmenin karşı tarafı açısından sözleşmeden
dönme her zaman sözleşmenin uyarlanmasından daha ağır sonuçlar doğurmayabilir.
Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse; ithal bir mobilyanın satımını konu edinen
bir sözleşmede döviz kurunun aniden ve çarpıcı şekilde artması (veya mobilya için
gümrük vergisi gelmesi) halinde satıcı açısından satım bedelinin arttırılması suretiyle

416

Buz, Yenilik Doğuran Haklar, s. 405; Arat, s. 174; Gürsoy, s. 169; Kulp, s. 151.
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sözleşmenin uyarlanması makul olabilecek iken alıcı açısından artan bedelle sözleşme
ile bağlı kalmak yerine sözleşmenin sona erdirilip ürünün yerli üretim ve dolayısıyla
artan döviz kurundan etkilenmeyen muadilini bir başka satım sözleşmesi ile edinmek
daha makul olabilir. Her ne kadar sözleşmenin karşı tarafı açısından uyarlamanın
sözleşmeden dönmeden daha ağır sonuçlar doğuracağı durumlarda uyarlamanın
mümkün olmadığının kabul edilmesi gerektiği iddia edilebilirse de -bu bölümde
maksadımızın uyarlamanın dönmeden daha hafif bir yaptırım olmayabileceğini ifade
etmek olması bir yana- bu durumda da usul ekonomisi açısından sakıncalı sonuçlar
ortaya çıkacaktır. Zira a) uyarlamanın dava yoluyla kullanılması gereken bir hak
olduğu varsayımında, değişikliklerden olumsuz etkilenen tarafın açacağı uyarlama
davasında terditli olarak dönmenin talep edilip edilmediğine göre hâkimin vereceği
karar aa) uyarlamanın mümkün olmaması gerekçesiyle sözleşmeden dönmenin tespiti
veya bb) uyarlamanın mümkün olmadığının tespiti olacak ve bb olasılığında davacı
dönme hakkını kullanacak iken; b) uyarlamanın bir yenilik doğuran hak olduğu
varsayımında, değişikliklerden olumsuz etkilenen tarafın tek taraflı olarak uyarlama
iradesini içeren beyanını öğrenen karşı taraf, uyarlamanın mümkün olmadığının tespiti
davası açacak ve hâkimin uyarlamanın mümkün olmadığı yönündeki tespit hükmü
üzerine davalı (yenilik doğuran hak sahibi) yeni bir irade beyanı ile karşı tarafa
sözleşmeden döndüğünü beyan etmek durumunda kalacaktır.
Kısaca, sözleşmenin uyarlanması, sözleşmenin ayakta tutulması itibariyle
sözleşmenin sona erdiği sözleşmeden dönme haline göre daha hafif bir sonuç olarak
görülse de karşı taraf açısından uyarlamanın dönmeye nazaran her zaman daha hafif
bir sonuç olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla Baysal’ın
sözleşmeden dönmenin yenilik doğuran hak olarak kabul edilirken sözleşmenin
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uyarlanmasının evleviyetle yenilik doğuran hak olması gerektiği gerekçesine
katılamamaktayız.
Baysal’ın uyarlamanın yenilik doğuran hak olması gerektiği görüşünü
desteklemek için kullandığı bir diğer argüman, satım sözleşmesinde ayıplı ifa halinde
bedelin indirilmesi hakkının (TBK m. 227 / I b.2) karşı tarafa yöneltilen tek taraflı
irade

beyanı

ile

kullanılan bir

yenilik doğuran hak olmasının kıyasen

yararlanılabilecek bir hüküm teşkil etmesidir. Fakat görüşümüze göre, bahsi geçen
hüküm uyarlama hakkının hukuki niteliğini belirlemek için yararlanılabilecek bir
hüküm değildir. Zira, ayıplı ifa halinde alıcının kullanabileceği dört seçimlik hakkı
vardır. Satım sözleşmesiyle kendisine ifa edilen taşınır mal ayıplı olan alıcı; i) satılanı
geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, ii) satılanı alıkoyup ayıp
oranında satış bedelinde indirim isteme, iii) satılanın ücretsiz onarılmasını isteme ve
iv) satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına sahiptir.
Bu hakların yenilik doğuran hak olmasının sonucu olarak seçimlik hakların birisinin
kullanılması ile hukuki sonuç doğacak; dolayısıyla alıcının artık bundan geri dönmesi
veya başka bir seçimlik hakkını kullanması mümkün olmayacaktır 417. Alıcının bedelin
indirilmesi hakkını kullanması durumunda da artık bu haktan vazgeçerek diğer yollara
başvurma imkânı kalmamaktadır. Sözleşmenin uyarlanmasında ise kanun uyarlamaya
öncelik tanımakta, uyarlama ile dönme arasında mağdur tarafa bir seçimlik hak
bahşetmemektedir418. Dolayısıyla sözleşmenin uyarlanmasının yenilik doğuran hak

Yavuz, C. / Acar, F. / Özen, B. : Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, 16. Baskı, İstanbul 2019,
s. 96; Eren, Borçlar Özel, s. 147-148; Zevkliler / Gökyayla, s. 147-148; Gümüş, M. A. : Borçlar Hukuku
Özel Hükümler Kısa Ders Kitabı, 3. Baskı, İstanbul 2018, s. 83 vd.
418
6098 sayılı TBK öncesi dönemde öğretide bazı yazarlar işlem temelinin çökmesi halinde mağdur
tarafın sözleşmeden dönme ve sözleşmenin uyarlanmasına ilişkin seçimlik yenilik doğuran hakları
bulunduğunu ifade etmektedir. Bkz. Serozan, Dönme, s. 378 vd; Gürsoy, s. 175vd. Mağdur tarafın
tercihini sözleşmeden dönme hakkından yana kullanması halinde ise karşı tarafın sözleşmenin
uyarlanarak ayakta tutulmasını teklif etme imkânının bulunduğu ve bu imkânın bir karşı yenilik doğuran
417
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olarak kabulü olasılığında uyarlama hakkının kullanılması ile satım sözleşmesinde
ayıplı ifa halinde alacaklının seçimlik haklarından birisini kullanması üzerine doğan
yeni hukuki duruma benzer bir durum doğmayacaktır.
Sözleşmenin uyarlanması ile satım sözleşmesinde ayıplı ifa halinde bedelde
indirim hakkının kullanılması arasındaki bir diğer fark, bedelde indirim hakkının
kullanılmasına sebep olan olay satıcının sözleşme ile borçlandığı edimi ayıplı olarak
ifa etmesidir. Yani bu halde sözleşmede değişiklik yapılmasının sebebi, satıcının
sözleşme

ile

borçlandığı

kaynaklanmaktadır.

Oysa

edimi

olması

gerektiği gibi

işlem

temelinin

çökmesi

ifa

halinde,

etmemesinden
sözleşmenin

uyarlanmasına ihtiyaç duyulmasına yol açan durum değişikliklerinde karşı tarafın
herhangi bir dahli olması bir tarafa, bazı durumlarda durum değişikliğinden haberi dahi
olmamaktadır.
Baysal tarafından gündeme getirilen bir diğer husus ise gabin halinde edimler
arası orantısızlığın giderilmesini isteme hakkının yenilik doğuran hak olmasıdır.
Baysal bunun tipik bir uyarlama olduğunu belirterek uyarlamanın yenilik doğuran hak
olarak tanınmasının Türk hukukuna yabancı olmadığını belirtmektedir. Nitekim gabin
halinde edimler arası orantısızlığın giderilerek sözleşmenin ayakta tutulması, işlem
temelinin çökmesinin görünümlerinden olan edimler arası dengenin bozulması
durumunda uyarlama ile tekrar bir sözleşme dengesi kurulmasına benzemektedir.
Fakat kanaatimizce bu iki durum arasında, ortaya çıkışları bakımından ciddi bir fark
bulunmaktadır. Gabinden söz edebilmek için edimler arasında bir oransızlığın
bulunmasının tek başına yeterli olmadığı, bu oransızlığın sözleşmenin taraflarından

hak olduğu görüşü için bkz. Serozan, Dönme, s. 378 vd; Buz, Yenilik Doğuran Haklar, s. 199-200, dn.
no:62.

115

birinin özel durumundan (zor durumda kalma, düşüncesizlik veya deneyimsizlik) karşı
sözleşme tarafının yararlanması sonucunda ortaya çıkması gerektiğinden yukarıda
bahsetmiştik419. Gabinde sözleşmenin zayıf konumda bulunan tarafına yenilik doğuran
hak tanıyarak ortadan kaldırma imkânı verilen edimler arası dengesizlik, karşı
sözleşme tarafının kınanabilir bir davranışından kaynaklanmaktadır. Fakat özel olarak
edimler arası dengenin bozulduğu hallerde genel olarak işlem temelinin çöktüğü hiçbir
halde karşı tarafın sözleşmenin devamının beklenilemez hale gelmesine bir katkısı
bulunmamaktadır. Dolayısıyla gabin halinde edimler arası dengenin orantısızlığın
giderilmesini isteme hakkının yenilik doğuran hak olarak kabul edilmesinin TBK m.
138 açısından sağlıklı bir mukayese zemini oluşturacağı konusunda şüpheliyiz.
Öğretide TBK m. 138 kapsamında sözleşmenin uyarlanmasının yenilik
doğuran hak olarak tanınmasına dayanak olarak Baysal tarafından kıyas yapılan bir
diğer hüküm, TBK m. 480 / II hükmüdür. Baysal bahsi geçen hükümde hâkim ifadesi
kullanılmasına karşın madde gerekçesinde uyarlamanın yenilik doğuran hak olarak
belirtildiğini, bu durumun öğretide kabul edildiğini belirtmektedir.
Öğretide TBK m. 480 / II hükmünde öngörülen sözleşmenin yeni koşullara
uyarlanması isteminin hukuki niteliği hakkında çeşitli görüşler mevcuttur. Baskın
görüşe göre, TBK m. 480 / II hükmü, yükleniciye sözleşmenin değişen koşullara
uyarlanmasını bir yenilik doğuran hak olarak vermemektedir 420. Fakat öğretide bazı
yazarlar 421 gerekçedeki “(…)bu hakkın mutlaka dava yoluyla kullanılması zorunlu

Bkz. yuk. 2. Bölüm / B / 4 / b; Buz, Gabin, s. 53 vd.
Eren, Borçlar Özel, s. 668-669; Zevkliler / Gökyayla, 548-549; Gümüş, Kısa Ders Kitabı, s. 385;
Gümüşsoy Karakurt, G. : Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borca Aykırılığının Önceden Belli Olması,
İstanbul 2017, s. 58-61; Büyükay, Y. : Eser Sözleşmesi, Ankara 2014, s. 178-179; Aral, F. / Ayrancı,
H. :Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2016, s. 419; Gümüş, M. A. : Borçlar Hukuku Özel
Hükümler, İstanbul 2014, c. 2, s. 93-94.
421
Baysal, Uyarlama, s. 352 vd; Ergüne, s. 318.
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420
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olmayan yenilik doğuran haklar içerdiği göz önünde tutularak, (…)” ifadesinden yola
çıkarak söz konusu hükümde öngörülen sözleşmenin uyarlanmasının yükleniciye
tanınmış bir yenilik doğuran hak niteliğinde olduğu görüşündedirler. 818 sayılı BK
döneminde yazılmış bazı eserlerde de, 818 sayılı BK m. 365 hükmünde “hâkimin
takdir yetkisi” ifadesi yer almasına karşın burada yüklenicinin bir yenilik doğuran
hakkı olduğundan söz edilmektedir 422.
İsviçre hukukunda da eser sözleşmesini düzenleyen İBK m. 373 hükmünün
yükleniciye tanıdığı hakkın niteliği konusunda bir netlik bulunmamaktadır. Öğretideki
baskın görüş423 maddenin yükleniciye tek taraflı kullanılabilecek sözleşmeden dönme
yenilik doğuran hakkı ve karşı taraftan veya hâkimden talep edilecek bedelin
artırılmasını talep hakkı (Anspruch auf Preisbesserung) tanıdığını belirtirken bazı
yazarlar 424 dönme hakkının yanı sıra yüklenicinin uyarlama hakkının da bir yenilik
doğuran hak olduğu görüşündedirler.
Türk hukukunda baskın görüşteki yazarlar çoğunlukla TBK m. 480 / II
hükmünün yükleniciye sözleşmenin uyarlanması hususunda bir yenilik doğuran dava
hakkı tanıdığını ifade etmektedirler 425. Bu görüşe göre sözleşmenin uyarlanması,
yalnızca hâkimin vereceği kararla olacaktır. Baskın görüşü paylaşan yazarlardan
Gümüş, TBK m. 480 / II hükmünde, yüklenicinin hâkime yönelik sözleşmenin yeni

Tandoğan, s. 251 vd; Gürsoy, s. 175 vd; Serozan, Dönme, s. 356; Erman, s. 114-115; Baygın, C. :
Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşmesinde Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler, İstanbul 1999, s. 106 vd;
Arat, s. 173.
423
Gautschi G. : Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das
Obligationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, BK - Berner Kommentar Band/Nr. VI/2/3; n. 14
/ c; Gauch, P, Der Werkvertrag, Zürich 2011, n. 1122 vd; Bühler, Theodor, Der Werkvertrag, Art. 363379 OR Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Kommentar zur 1. und
2. Abteilung (Art. 1-529 OR), ZK - Zürcher Kommentar Band/Nr. V/2d, s. 374-376.
424
Söz konusu yazarlar için bkz. Eren, Borçlar Özel, dn. no: 232.
425
Eren, Borçlar Özel, s. 668-669; Zevkliler / Gökyayla, 548-549; Gümüşsoy Karakurt, s. 58-61;
Büyükay, s. 178-179; Aral / Ayrancı, s. 419.
422

117

koşullara uyarlanmasını isteme talep hakkı düzenlendiğini, bu talep hakkının karşı
taraftan

istenebileceği

gibi

mahkeme

kanalıyla

da

kullanılabileceğini

belirtmektedir426.
Sonuç olarak, öğretide TBK m. 480 / II hükmüne ilişkin eserler incelendiğinde,
eser sözleşmesinde yüklenicinin sözleşmenin uyarlanmasını isteme hakkının
çoğunlukça yenilik doğuran hak olarak kabul edilmediği görülmektedir. Nitekim
kaynak İsviçre hukukunda da baskın görüş sözleşmenin uyarlanmasının yenilik
doğuran hak değil talep hakkı olduğu yönündedir. Talep hakkı sahibi bu talebini karşı
tarafa yöneltebileceği gibi mahkemeye de yöneltebilecektir. Talep hakkının yerine
getirilmesi amacıyla açılan dava ise eda davası (Leistungsklage) niteliğinde
olacaktır 427.

Türk

hukukunda

eser

sözleşmesinde

yükleniciye

sözleşmenin

uyarlanmasının bir yenilik doğuran hak olarak tanındığını iddia eden yazarlar ise
madde gerekçesinden hareket etmektedirler. Madde gerekçesinde 818 sayılı Borçlar
Kanununda yer alan hâkimin takdir yetkisi ifadesine yeni kanunda hangi maksatla yer
verilmediği ifade edilmekte, bu bağlamda maddenin mutlaka mahkeme kanalıyla
kullanılması zorunlu olmayan haklar içerdiği belirtilmektedir. Kanaatimizce madde
gerekçesi, bahsi geçen hükmün yalnızca hâkimden talep edilebilecek uyarlama hakkını
içermediği, fakat aynı zamanda tek taraflı irade beyanıyla kullanılabilecek
sözleşmeden dönme ve sözleşmenin feshi yenilik doğuran haklarını da içerdiği
gerekçesiyle hâkimin takdir yetkisi ifadesine yer verilmediği şeklinde anlaşılmalıdır.
Bir diğer anlatımla gerekçede bahsedilen mutlaka mahkeme kanalıyla kullanılması
zorunlu olmayan yenilik doğuran haklar, sözleşmeden dönme ve sözleşmenin feshi

426
427

Gümüş, Kısa Ders Kitabı, s. 385.
Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Genel, s. 40.
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haklarıdır. Böyle bir yorum hem yasal düzenlemenin lafzıyla uyumlu olacak, hem de
madde gerekçesi bir bütün olarak tutarlı anlaşılacaktır. Zira gerekçede uyarlamanın
yenilik doğuran hak olarak kabul edilmesine karşın madde metninde uyarlamanın
hâkimden talep edilebileceğinin belirtilmesinin kanun koyucunun abesle iştigal etmesi
anlamına gelecek olması bir tarafa, gerekçede “sözleşmenin uyarlanmasını isteme
hakkı”’ndan bahsedilirken “sözleşmeden dönme hakkı” yalın bir biçimde, “isteme”
ifadesine yer verilmeksizin kullanılmaktadır. Nitekim Nisan 2011 tarihinde İstanbul
Bilgi Üniversitesinde düzenlenen Türk Borçlar Kanunu sempozyumunda da konunun
gündeme gelmesi üzerine Bilim Komisyonu üyesi Antalya da madde gerekçesinin
böyle bir yoruma müsait olmadığını, hem eser sözleşmesinde hem TBK m. 138
hükmünde sözleşmenin uyarlanması için hâkimden talep edilmesi gerektiğini ifade
etmiştir 428.
Alman hukukunda işlem temelinin çökmesi durumunu düzenleyen BGB m.
313 hükmünde durumdan olumsuz etkilenen tarafa sözleşmenin uyarlanmasını talep
etme hakkı (Anspruch auf Vertragsanpassung) tanınmıştır 429. Bu hak bir yenilik
doğuran dava hakkı veya yenilik doğuran hak olmayıp karşı tarafa yönelen bir talep
hakkıdır 430. Uyarlamanın mümkün olmaması halinde ise mağdur tarafa sözleşmeden
dönme veya sözleşmenin feshi hakkı tanınmış olup bu hakların yenilik doğuran hak
oldukları hususunda tartışma bulunmamaktadır 431. Türk hukukunda da Antalya, TBK

Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler – Tebliğler, Derleyen : Murat İnceoğlu, İstanbul
2012, 3. Oturum Genel Görüşme, s. 152-153.
429
Rösler, ZGS 2003, s. 386; Antalya, s. 280.
430
Buz, Yenilik Doğuran Haklar, s. 199, dn. no: 62.
431
Rösler, ZGS 2003, s. 386, Buz, Buz, Yenilik Doğuran Haklar, s. 199, dn. no: 62.
428
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m. 138’in sonucu olarak durum değişikliğinden olumsuz etkilenen tarafın bir talep
hakkı olduğu düşüncesindedir 432.
BGB m. 194/I’in “bir başkasından bir şeyi yapmasını veya yapmamasını
istemek hakkı” şeklinde tanımladığı talep (Anspruch) kavramı, tıpkı gerek kavramı
gibi, ilk olarak meşhur Pandekt hukukçusu Windscheid tarafından ortaya atılmıştır 433.
Talep hakkı, bir davalar (actio) sistemi olan Roma hukukuna yabancı bir kavram olup
Windscheid, maddi hukuku ön plana alarak actio kavramını usul hukukuna ilişkin
unsurlardan arındırarak talep kavramını yaratmıştır 434. Talep hakkının dava yoluyla
yerine getirilmesi mecburi olmayıp mahkeme dışı yoldan fiilen gerçekleşmesi veya
borçlunun rızası ile borcunu ifa ederek bu hakkı yerine getirmesi imkân
dâhilindedir 435. Talep hakkının dava yoluyla yerine getirilmesi durumunda ise açılacak
davanın niteliği eda davası olacaktır. Yenilik doğuran davalarda da davacının usul
hukuku anlamında bir talebi söz konusu olmasına karşın yenilik doğuran davalar
maddî hukuk anlamında bir talep hakkına dayanmamaktadırlar, yalnızca usule ilişkin
bir talep söz konusudur. Talep hakkının yerine getirilmesine yönelik açılan eda
davasında davalının bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya mahkûm edilmesi
amaçlanırken bir yenilik doğuran davada (örneğin ölüme bağlı tasarrufun iptali
davasında) maddi hukuk yönünden karşı taraftan bir şeyin yapılmasına veya
yapılmamasına ilişkin bir talep bulunmamaktadır 436. Talep hakkı, yenilik doğuran
haklardan da ayrılmaktadır. Yenilik doğuran hak sahibi tek taraflı irade beyanıyla yeni
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Antalya, s. 280.
Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 39.
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Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 40.
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Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 40.
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hukuki durumu tek başına yaratabilirken talep hakkında bir şeyin yapılması veya
yapılmaması için karşı tarafa yönelen bir istem söz konusudur 437.
Görüşümüze göre, açıklanan tüm bu gerekçelerle, TBK m. 138 hükmünde
sözleşmenin uyarlanmasının durum değişikliklerinden olumsuz etkilenen tarafa tek
taraflı olarak kullanılabilecek yenilik doğuran hak olarak tanındığını kabul etme
imkânı bulunmamaktadır. Nitekim ulusalüstü hukuki düzenlemelerde ve işlem
temelinin çökmesi teorisinin kaynak ülkesi olan Alman hukukunda da sözleşmenin
uyarlanması, bir yenilik doğuran hak olarak tanınmamıştır. Kanaatimiz, de lege
feranda, Alman hukukundaki gibi, uyarlama isteminin bir talep hakkı olarak
tanınmasının en doğru çözüm olacağı yönündedir. Zira bu durumda talep hakkı sahibi
ile sözleşmenin karşı tarafı bir araya gelerek sözleşmeyi uyarlama imkânına sahip
olacaklar, ayrıca karşı tarafın uyarlamaya yanaşmaması halinde uyarlamanın
mahkeme eliyle yapılması da mümkün olacaktır. Fakat mevcut kanuni düzenlemede,
uyarlamanın bir yenilik doğuran dava olarak düzenlenmiş olup kanundaki açık hükme
rağmen yorum yoluyla aksi bir çözüme varılması (uyarlamanın bir talep hakkı veya
bir yenilik doğuran hak olarak düzenlendiğinin kabul edilmesi), kanaatimizce
mümkün görünmemektedir.

B) Uyarlamanın Talep Edilebilmesi İçin Gerekli Külfetler
Sözleşme

ilişkisinin sonradan gerçekleşen durum değişiklikleri sonucu

uyarlanmasının talep edilebilmesi için durum değişikliklerinden olumsuz etkilenen
tarafın bir takım yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği, öğretide ifade

437

Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 41.
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edilmektedir 438. Bu cümleden olarak değişen koşulların sözleşmenin karşı tarafına
bildirilmesi ve sözleşme taraflarının yeniden müzakere etmeleri yükümlülükleri
sayılmaktadır.

1) Bildirim Külfeti
TBK m. 138 hükmünde değişen koşullar karşısında değişikliklerden olumsuz
etkilenen sözleşme tarafının durumu karşı tarafa haber vermesine ilişkin bir külfet
öngörülmemiştir. Buna karşılık öğretide dürüstlük kuralının bir gereği olarak sözleşme
ilişkisi kendisinden sözleşmenin aynen devamı beklenemeyecek şekilde değişmiş olan
tarafın karşı tarafa bu durumu bildirmesi gerektiği ifade edilmektedir 439.
Bir olayın işlem temelinin çökmesine yol açtığını, sözleşmenin bir tarafı için
sözleşme ilişkisini devamı kendisinden beklenemez hale getirdiğini, hatta kimi zaman
sözleşme ilişkisini etkileyen bir olayın gerçekleştiğini dahi 440 bu durum
değişikliğinden etkilenmeyen sözleşme tarafı bilmeyebilir 441. Ayrıca böyle bir durum
değişikliği gerçekleşmiş olsa dahi durum değişikliğinden olumsuz etkilenen taraf,
sözleşmeyi aynen ayakta tutarak kendi borcunu ifa etmek isteyebilir. Ayrıca
sözleşmenin karşı tarafı mağdur tarafın sözleşmeden doğan borcunu ifa edeceğine
güvenmektedir, kendi iş ilişkileri açısından gerekli önlemleri alabilmesi bu durumu

Gürsoy, s. 107-169; Arat, s. 173 vd; Baysal, Uyarlama, s. 329 vd; Baysal, Yeniden Müzakere Ödevi,
s. 197 vd.
439
Gürsoy, s. 169; Arat, s. 173-174; Kulp, s. 152; Dincioğlu, s. 125.
440
İşlem temelinin çökmesi için gerçekleşen durum değişikliklerinin olağanüstü olma koşulunun TBK
m. 138’de aranmadığı görüşünde olduğumuzu yukarıda belirtmiştik. Bkz. yuk. 2. Bölüm / B / 3 / c.
Olağanüstü nitelikte olmayan, toplumsal mahiyet taşımayan bir durum değişikliği de sözleşme ilişkisini
esaslı biçimde etkileyebilir, bu durum değişikliğinden sözleşmenin karşı tarafının haberi dahi
olmayabilir.
441
Arat, s. 173 – 174; Gürsoy, s. 170.
438
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öğrenmesine bağlıdır 442. Açıklanan sebeplerle, TBK m. 138 düzenlemesinde bildirim
külfetine yer verilmemiş olmasına karşın dürüstlük kuralı uyarınca böyle bir bildirim
külfetinin sözleşmenin uyarlanmasını talep edecek taraf açısından varlığının kabulü
gereklidir 443.
Yapılacak bildirimde mağdur taraf değişen koşulları, bu koşulların sözleşme
ilişkisinin devamını kendisi açısından beklenilemez hale getirdiğini, sözleşmenin yeni
koşullara uyarlanması talebini veya mümkün olmaması halinde sözleşmeden dönme
hakkını kullanacağı belirtmelidir444. Yapılacak bildirim herhangi bir şekil şartına bağlı
değildir 445.
Bildirim külfetini yerine getirmeyen taraf, TBK m. 138’den doğan haklarını
kaybedecektir. Zira külfet, kendisine yüklenilen davranış yükümlülüklerini yerine
getirmeyen kişinin haklarını tamamen veya kısmen kaybetmesine ilişkin bir kavram
olup karşı taraf bu davranış yükümlülüğüne ilişkin olarak alacaklı sıfatını
kazanmamıştır. Bir başka anlatımla külfetin yerine getirilmemesi durumunda kişi
kendi yararına bir hukukî durumu elde etme imkânını kaybedecek olup külfete
uyulmaması sebebiyle tazminat veya külfetin aynen ifası gündeme gelmeyecektir. 446

Gürsoy, s. 171.
Arat, s. 174; Gürsoy, s. 170 vd; Kulp, s. 152; Dincioğlu, s. 125.
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Arat, s. 174; Gürsoy, s. 170.
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Gürsoy, s. 172. Sözleşmenin her iki tarafının da tacir olması halinde dahi herhangi bir şekil
zorunluluğunun bulunmadığı, tacirler arası temerrüt ihbarı için aranan şekil şartının burada aranmaması
gerektiği, zira bu bildirim sonucu bildirimin muhatabının mütemerrit olmadığı görüşü için bkz. Gürsoy,
s. 172.
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Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 32 – 33; Altınok Ormancı, P. : Zararı Azaltma Külfeti,
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2) Yeniden Müzakere Külfeti
TBK m. 138 hükmünün ne madde metninde ne de madde gerekçesinde,
sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması için öncelikle tarafların bir araya gelerek
sözleşmeyi yeniden müzakere etmelerine ilişkin bir külfet veya yükümlülük
öngörülmüştür. Tarafların sözleşme metninde yer alacak uyarlama kayıtlarına, değişen
koşullar karşısında tekrar bir araya gelerek sözleşmenin yeniden müzakere
edeceklerine ilişkin bir ibare koymaları mümkündür 447. Fakat böyle bir sözleşme
içeriğinin mevcut olmadığı hallerde dahi dürüstlük kuralı gereği tarafların bir araya
gelerek sözleşmeyi yeniden müzakere etmelerinin gerektiği öğretide bazı yazarlarca
ifade edilmektedir 448.
Sözleşmenin uyarlanması için öncelikle tarafların bir araya gelerek sözleşmeyi
tekrar müzakere etmeleri gerektiğini ileri süren yazarlar, ulusalüstü hukuki
düzenlemelerde yeniden müzakere külfetinin öngörüldüğünü belirtmektedir449.
Nitekim PICC, PECL ve DCFR düzenlemelerinde tarafların beklenmedik koşullar
üzerine bir araya gelerek sözleşmeyi tekrar müzakere etmeleri öngörülmüştür.
Yeniden

müzakere

yükümlülüğünü

savunan

yazarlara

göre

durum

değişikliklerinden etkilenen mağdur taraf, TBK m. 138’den kaynaklanan haklarını
kullanmadan önce karşı tarafa bir uzlaşma teklif etmelidir. Bu teklif sonucu karşı taraf
teklifi makul ve haklı bularak kabul edebilir veya bir araya gelen taraflar farklı bir
sözleşme içeriği üzerinde uzlaşabilirler 450. Bu durumda ortada yeni bir sözleşmenin
bulunmayacağı, borcun yenilenmiş sayılmayacağı, aynı sözleşme ilişkisinin içeriği
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Kulp, s. 153.
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değiştirilerek devam ettirileceği öğretide ifade edilmektedir451. Bu görüşün haklılık
payı içerdiği kuşkusuzdur. Tarafların uzlaşarak soruna çözüm bulmaları; i) hem
tarafların sözleşme ilişkisini ve kendi menfaatlerini en iyi bilen kişiler olmaları ii) hem
de sorunun mahkeme kanalıyla çözümüne göre gerek zaman gerek işlem maliyetleri
açısından daha verimli olacağı gerekçeleriyle en ideal çözümdür.
Yeniden müzakere külfetini savunan yazarlara göre yeniden müzakerenin taraflara
bir yükümlülük olarak değil bir külfet olarak yükletilmesi en akılcı çözüm olacaktır.
Zira külfete aykırılık halinde aykırı davranan tarafın bir tazminat yükümlülüğü
olmayacak, fakat uyarlama hakkını kullanamayacaktır. Bu da mağdur tarafın
sözleşmenin yeniden müzakerelere girişmesi için etkin bir motivasyon kaynağı
olacaktır 452.
Taraflar yeniden müzakere külfeti kapsamında yeniden müzakereleri dürüstlük
kuralına uygun bir şekilde sürdürmelidirler. Bir çözüme ulaşmaya çalışmalı, dürüstlük
kuralına aykırı bir şekilde müzakereleri uzatmamalı veya kesmemeli, sözleşmenin
ekonomisinin gerçekten bozulmadığı durumlarda da müzakereye girişmemelidirler 453.
Alman hukukunda BGB 313 hükmünde hükümden kaynaklanan hakların
kullanılabilmesi için taraflara yeniden müzakere etme koşulu getirilmemiştir 454. BGB
313 hükmünün tarafların müzakere ederek soruna çözüm bulmalarını dışlamadığı,
ancak bu yola girişmeyen tarafların herhangi bir tazminat yükümlülüğü veya hak
kaybıyla karşılaşmadığı da ifade edilmektedir455.
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Kanaatimizce, işlem temelinin çökmesi durumunda tarafların bir araya gelerek
kendi çözümlerini bulmaları, en ideal ve irade özerkliği ilkesine en uygun çözümdür.
Zira taraflar kendi menfaatlerini en iyi kendileri takdir etmekte, sözleşmeden elde
edecekleri karşı edimin kendileri için sübjektif değerini ve bu karşı edimi elde
edebilmek için ifa edecekleri kendi edimlerinin oluşturacağı maliyeti en doğru şekilde
kendileri öngörebilmektedirler. Fakat hukuk düzeninin tarafları sözleşmeyi yeniden
müzakereye zorlaması, sözleşmenin uyarlanmasını talep etmek bakımından söz
konusu olamaz. Nitekim yeniden müzakere külfetini savunan yazarlardan Baysal da
sözleşmenin yeniden müzakeresi bir yükümlülük olarak dayatılmasa dahi bunu akılcı
bir yol olarak değerlendiren tarafların zaten bir araya geleceğini belirtmektedir 456.
Taraflar, sözleşme görüşmelerinin öncesinde bir araya gelerek bazı konuları sonuca
bağlayabileceği gibi sözleşmenin devamı esnasında da bir araya gelerek bazı çözümler
üretebilirler. Hatta beklenmedik olayın gerçekleşmesi üzerine bir araya gelerek
pazarlık etmek, işlem maliyetleri açısından daha az maliyetli olacağı için daha akılcı
olacaktır. Hatta sözleşme tarafları birbirini tanıyor olacak, birbirlerinin menfaatlerini
ve beklentilerini biliyor olacaklardır 457. Ayrıca durumun mahkemeye taşınması
halinde sorunun çözümünün daha fazla zaman alacağının ve yeni maliyetler
oluşturacağının da farkındadırlar. Bütün bu avantajlara rağmen bazı durumlarda
taraflar arasında asimetrik bilgi, hali hazırda var olan husumet gibi bazı engeller
sözleşmenin yeniden müzakeresini akılcı olmaktan çıkarabilir 458. Sözleşmenin
tarafları yeniden müzakerelere girişerek kendi aralarında bir sonuca varmanın
avantajları ile sorunun mahkemeye intikal ettirilmesinin dezavantajlarını en iyi
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kestirecek konumdadırlar. Dolayısıyla müzakerelere girişerek kendi aralarında hızlı ve
maliyeti düşük bir çözüm üretmeleri için hukuk düzeninin onları buna zorlamasının
gereği yoktur. Eğer tüm bu avantajlarına rağmen yeniden müzakere sözleşme
taraflarınca tercih edilmemiş ise, somut olayın özel koşulları dolayısıyla yeniden
müzakerenin daha akılcı bir yol olmaktan çıkması sebebiyledir.
Açıklanan sebeplerle yeniden müzakerenin bir yükümlülük ya da bir ödev olarak
sözleşme taraflarına dayatılması yönündeki görüşlere katılamıyoruz. Fikrimize göre,
yeniden müzakere, hukuk düzeninin tarafları ona mecbur kılıp kılmamasından
bağımsız olarak, çözüme ulaşmak için etkin bir yöntem olduğu zaman zaten taraflarca
tercih edilecektir. Yeniden müzakerenin çözüme ulaşmak için etkin bir yol olmadığı
hallerde tarafları yeniden müzakereye zorlamak ise, usul ekonomisi açısından doğru
bir tercih olmayacaktır 459. Ayrıca yeniden müzakerenin sonuç doğurmaması ve
sorunun mahkemeye intikal etmesi halinde; ister yükümlülük ister ödev olarak kabul
edilsin, yeniden müzakerenin iyi niyetli olarak devam ettirilip ettirilmediği,
müzakerelere zamanında girişilip girişilmediği, müzakerelerin yersiz kesilip
kesilmediği ve müzakerelerin gereksiz uzatılıp uzatılmadığı gibi hakim tarafından
doğru bir şekilde tespit edilmesi çok güç mevzular uyuşmazlık içeriğine dahil
olacaktır.
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II)

Uyarlamanın Sonuçları

A) Dar Anlamda Uyarlama
TBK m. 138 hükmünde değişen koşullar karşısında sözleşme ilişkisine bağlanan
iki sonuç bulunmaktadır. Bunlardan ilki, sözleşmenin (dar anlamda) uyarlanması,
diğeri ise sözleşmenin sona erdirilmesi (sözleşmeden dönme veya sözleşmenin feshi).
Fakat bu iki farklı sonuçtan hangisine ulaşılacağı, değişen koşullardan olumsuz
etkilenen sözleşme tarafının takdirine bırakılmamıştır. 6098 sayılı TBK m. 138
hükmünden önce öğretide bazı yazarların mağdur tarafın sözleşmenin uyarlanması
veya sözleşmenin sona erdirilmesi konusunda seçimlik yenilik doğuran hakları
bulunduğunu ifade ettiği görülse de 460 6098 sayılı TBK’da uyarlamanın sözleşmenin
sona erdirilmesine karşı öncelikli olduğu, tartışmaya mahal vermeyecek netlikte ifade
edilmiştir. Yabancı hukuk sistemlerindeki düzenlemelere paralel şekilde TBK m. 138
hükmünde de uyarlama, sözleşmenin sona erdirilmesine öncelikli kılınmıştır.
Serozan’ın ifadesiyle; “Emprevizyonda ilk çare revizyondur” 461.
Hâkimin sözleşmenin uyarlanmasına karar verirken ise bu hükmün ultima ratio
niteliğinde bir hüküm olduğunu, ahde vefa ilkesinin kural, uyarlamanın ise istisna
olduğunu göz önünde bulundurması gerekmektedir 462. Sözleşme ilişkisinde her
güçlükle karşılaşılan durumda uyarlama imkânı tanınmamalıdır.
Beklenmedik koşullardan olumsuz etkilenen sözleşme tarafına tanınacak ilk
imkân, sözleşmenin değişen koşullara uyarlanarak ayakta tutulmasıdır. Ancak bunun
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için, değişen koşullara rağmen sözleşmenin rizikonun dengeli olarak paylaştırılmasına
olanak tanıması, ayrıca her iki tarafın iradesinin de sözleşmenin sona erdirilmesi
yönünde olmaması gerekir. Eğer sözleşmenin her iki tarafının da iradesi sözleşmenin
sona erdirilmesi yönündeyse, tüm diğer koşullar haklı göstermesi durumunda dahi,
hâkimin yeni şartlara uyarlayarak sözleşmenin devamına karar veremeyeceği öğretide
ifade edilmektedir463. Benzer şekilde sözleşmenin tarafları sözleşmenin uyarlanması
yönünde anlamışlar fakat uyarlamanın içeriği hususunda anlaşamamışlarsa, hâkim
uyarlama konusunda hüküm verir 464. Hâkim, tarafların talepleri ile bağlıdır 465.
Hâkim, önüne gelen uyuşmazlıkta, sözleşmenin her iki tarafının da menfaatlerini
değerlendirmelidir. Yalnızca mağdur tarafın maruz kaldığı veya kalacağı zarar değil,
karşı tarafın sözleşmeden umduğu menfaatler de göz önünde tutulmalıdır 466.
Uyarlama, sözleşme ilişkisine ölçülü bir müdahale olmalı, bir tarafın durumunu
düzeltmek için diğer taraf tamamen elverişsiz ve adil olmayan bir sözleşme ile bağlı
kılınmamalıdır 467. Uyarlamada maksadın meydana gelen beklenmedik değişiklikler
sonucu mağdur olan taraf için sözleşme ilişkisinin katlanılabilir, edimini ifa etmesinin
beklenebilir hale getirilmesi olduğu akılda tutulmalı, sözleşme ekonomisini yeniden
ve tamamen farklı bir şekilde yaratacak bir müdahaleden kaçınılmalıdır 468.
Hâkim, sözleşmeyi nasıl uyarlayacağı konusunda yöntemi ve miktarı belirlemekte
serbesttir. Hâkimin sözleşmenin her iki tarafının da menfaatlerini hesaba katması,
sözleşmenin kuruluş amacına uygun düşen uyarlama şeklini seçmesi gerekmektedir 469.
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Hâkim sözleşmenin, davacının davasında talep ettiğinden farklı bir içeriğe
uyarlanmasına de karar verebilir 470.
Uyarlama, genellikle asli veya yan edim yükümlülüklerinin değiştirilmesi suretiyle
sözleşmenin içeriğine müdahale edilmesi şeklinde ortaya çıkar. Hâkim taksitle
ödemeye izin verilmesi, taksitlerin yeniden düzenlenmesi, muaceliyet tarihinin
değiştirilmesi, kısmi ifaya müsaade edilmesi, faiz miktarının değiştirilmesi veya
tamamen kaldırılması gibi çok geniş bir yelpaze içinde karar verebilir 471. Her sözleşme
ilişkisinde rizikonun adaletli bir şekilde tekrar dağıtılmasına imkân veren bir uyarlama
yöntemi ve uyarlama sonucu ortaya çıkacak sözleşme içeriği mevcut olabilir. Benzer
şekilde ifa yeri veya ifa zamanı da hâkim tarafından değiştirilerek sözleşme
uyarlanabilir 472. Fakat uygulamada en çok karşılaşılan uyarlama türü, taraflardan
birinin ediminin artırılması veya azaltılmasıdır 473.
Uyarlamanın belirli bir süre için geçerli olması da söz konusu olabilir. Sonradan
ortaya çıkan durum değişikliğinin geçici nitelikte olması durumunda sözleşmenin
uyarlanması uyarlamayı gerektiren olayın ortadan kalkacağı ana kadar geçerli olacak
şekilde yapılabilir 474. Örneğin pandemi nedeniyle müşterisi azalan bir nikâh salonunun
kiralanmasını konu edinen bir sözleşme için kira miktarı, pandemi sona erene kadar
geçerli olacak şekilde işletmenin azalan geliri nispetinde azaltılabilir.

Oğuzman / Öz, s. 202.
Arat, s. 192-193; Baysal, s. 375-376.
472
Arat, s. 193; Gürsoy, s. 198.
473
Baysal, Uyarlama, s. 375-376.
474
Baysal, Uyarlama, s. 376-377.
470
471

130

B) Sözleşmenin Sona Erdirilmesi
Sözleşmenin uyarlanması,

öğretide

iki

farklı

mânâya

gelecek

şekilde

kullanılmaktadır. Dar anlamda sözleşmenin uyarlanmasından işlem temelinin çökmesi
halinde sözleşme ilişkisine müdahale edilip sözleşmenin içeriğinin değiştirilerek
sözleşmeye devam etmenin taraflar açısından kendilerinden beklenebilir hale
getirilmesi anlaşılır. Buna karşın sözleşmenin süresine müdahale edilip sözleşmenin
sona erdirilmesi de geniş anlamda uyarlama kavramının içinde kabul edilmektedir 475.
TBK m. 138 hükmünde sözleşmenin dar anlamda uyarlanarak ayakta tutulmasının
yanı sıra sözleşmenin sona erdirilmesi de bir diğer sonuç olarak öngörülmüştür. Fakat
sözleşmenin sona erdirilmesi, ancak sözleşmenin dar anlamda uyarlanarak ayakta
tutulmasının mümkün olmadığı, taraflar arasında riziko paylaşımının yapılamadığı,
uyarlama sonucu mağdur taraftan edimini ifa etmesinin kendisinden beklenebilir hale
getirilemediği durumlarda mümkündür. Bir diğer anlatımla TBK, sözleşmenin sona
erdirilmesini son ihtimal olarak öngörmüş, ancak dar anlamda uyarlama ile
sözleşmenin ayakta tutulmasının mümkün olmaması durumunda mümkün kılmıştır 476.
Sözleşmenin uyarlanmasının mümkün olmaması maddi veya hukuki sebeplerden
kaynaklanabileceği gibi, yapılabilecek bir değişikliğe katlanmasının karşı taraftan
beklenemeyeceği hallerde de uyarlamanın mümkün olmadığından bahsedilebilir 477.
Ayrıca sözleşmenin uyarlanarak ayakta tutulması mümkün olmasına rağmen tarafların
her ikisinin de iradesi sözleşmenin sona erdirilmesi yönünde ise yine sözleşmenin sona
erdirilmesinin tek çare olduğu sonucuna varılacaktır 478.
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1) Sözleşmeden Dönme
Sözleşmeden dönme hakkı, sözleşmenin tarafları açısından hukuki durumu
mümkün olduğunca sözleşmenin kurulmasından önceki âna döndürmeyi amaçlayan
bir hukuki kurumdur. Sözleşmeden dönme hakkı, karşı tarafa ulaşacak tek taraflı bir
irade beyanıyla sözleşme ilişkisinin geçmişe etkili olarak sona erdirilmesi hukuki
sonucunu doğurmaktadır.479. Geriye etkili ile kastedilen, borç ilişkisinin sözleşmenin
kuruluşundan itibaren ortadan kaldırılarak sözleşmenin kurulmasından önceki ana
dönülmesidir. Dönme hakkının geçmişe etkili olmasının sonucu olarak sözleşme
ilişkisi kurulmasından itibaren ortadan kalkmış olacak, sözleşme hiç kurulmamış gibi
olacaktır. Bunun sonucu olarak ise doğmuş fakat henüz ifa edilmemiş borçlar ortadan
kalkacak, sözleşmenin kurulması ile dönme hakkının kullanılmasının arasında geçen
sürede ifa edilmiş edimlerin ise iadesi gündeme gelecektir. 480. İfa edilen edimlerin geri
verilmesinin hukuki temelinin ne olduğu konusunda ise öğretide tartışma olup kabul
edilen dönme teorisine göre sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde, sözleşme
ilişkisine dayanarak, aynî dönme görüşüne göre veya kanunî dönme görüşü
çerçevesinde ifa edilmiş edimlerin geri iadesi istenebilecektir 481.
Öğretideki baskın görüşe göre sözleşmeden dönme hakkı, tam iki tarafa borç
yükleyen sözleşmelerde, henüz ifa edilmemiş edim yükümlülüklerini sona erdiren,
daha önce ifa edilmiş olan edimlerin ise iade edilmesi borcunu doğuran, şekle bağlı
olmayan bir yenilik doğuran hak niteliğindedir 482. Yenilik doğuran haklar ise hak
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sahibinin karşı tarafa varması gerekli tek taraflı bir irade beyanıyla kullanılması ile
sonuç doğuracağı için yenilik doğuran hak niteliğinde olan dönme hakkının da
borçlunun irade beyanının karşı tarafa ulaşması ile karşı tarafın kabulüne veya bir
mahkeme kararına gerek olmaksızın kendiliğinden hüküm ve sonuç doğuracağının
kabulü gereklidir. Bir diğer ifadeyle, dönme hakkının kullanılması için dava açmaya
gerek yoktur, dönme hakkının mahkeme kanalıyla kullanılması durumunda ise
hâkimin vereceği hüküm bir tespit hükmü olacaktır. Sözleşmenin uyarlanması
talebinin hâkim tarafından uyarlamanın mümkün olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi
durumunda ise mağdur taraf tek taraflı bir irade beyanıyla sözleşmeden dönme hakkını
kullanabilecektir. Fakat uyarlamanın mümkün olmaması durumunda mağdur taraf
tarafından terditli olarak talep edilmemiş ise hâkimin kendiliğinden sözleşmeden
dönmeye hükmetmesi mümkün değildir 483.

2) Sözleşmenin Feshi
TBK m. 138 hükmünün son fıkrasında, sürekli edimli sözleşmelerde dönme
hakkının yerine fesih hakkının kullanılacağı düzenlenmektedir. Dolayısıyla değişen
koşullar karşısında sözleşmenin dar anlamda uyarlanması mümkün değil ise ani edimli
sözleşmelerde sözleşmeden dönme hakkı kullanılırken, sürekli edimli sözleşmelerde
sözleşmenin feshi söz konusu olacaktır.
Fesih, varması gerekli tek taraflı irade beyanıyla kullanılabilen, sürekli borç
ilişkisinin ileriye etkili olarak sona erdirilmesi sonucunu doğuran bir haktır. Fesih
hakkı da tıpkı sözleşmeden dönme hakkı gibi bozucu yenilik doğuran bir haktır.
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Bozucu yenilik doğuran hak olmasının sonucu olarak tek taraflı, varması gerekli irade
beyanıyla kullanılabilir, mahkeme kanalıyla kullanılması zorunlu değildir. Feshin
sonuç doğurması için tarafın kabulüne ihtiyaç yoktur. Diğer yenilik doğuran haklar
gibi feshi hakkı da kural olarak şarta bağlanamaz, kullanıldıktan sonra geri alınamaz.
Çünkü bir bozucu yenilik doğuran hak olan fesih hakkı, hakkın kullanımına ilişkin
beyanın muhatabına varması ile hukuki sonuçlarını meydana getirir ve kullanılmakla
tükenir484.
Sözleşmeden dönme geçmişe etkili iken fesih ileriye etkili olarak sonuç doğurur.
Geçmişe etkili olmamasının sonucu olarak fesih hakkının kullanılmasından önce ifa
edilmiş edimler geçerlidir. Dolayısıyla feshedilen sözleşme ilişkisinden doğan ve fesih
hakkının kullanılmasına kadar ifa edilmiş olan edimlerin iadesi söz konusu
olmayacaktır. Bir diğer anlatımla fesih hakkının kullanılması ile borç ilişkisini
hukuken tamamen silinmez; feshin sonucu olarak sürekli borç ilişkisinden doğmakta
olan edim borçları fesih hakkının kullanılmasından sonra artık doğmayacaktır485.
Sürekli borç ilişkilerinin feshinden bahsedilince akla ilk olarak sürekli borç
ilişkilerinin haklı nedenle feshi gelecektir. Türk hukukunda BGB m. 314 gibi
sözleşmenin haklı nedenle feshini düzenleyen genel bir hüküm bulunmamakla birlikte
sürekli borç ilişkileri bakımından genel bir haklı nedenle fesih hakkı öğretide kabul
edilmektedir 486.
Haklı sebeple fesih ile işlem temelinin çökmesi kurumları arasındaki ilişki ise son
derece tartışmalı bir konudur. Her iki kurumun da dürüstlük kuralı temelli hukuki
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müesseseler olmaları ve her iki kurumun da sözleşme ilişkisi devam ederken ortaya
çıkan ve sözleşme ilişkisinin devamını zorlaştıran hallerde söz konusu olmaları
uygulama alanları arasında kesişmeye yol açmaktadır 487.
Alman hukukunda öğretideki baskın görüş, sonradan ortaya çıkan durum
değişikliği sonucu sözleşme ilişkisi sona erdirilecek ise, BGB m. 314 hükmü özel
hüküm olarak BGB m. 313 hükmüne göre öncelikli olarak uygulanacaktır 488. Bu
durumda sözleşmenin dar anlamda uyarlanarak ayakta tutulması mümkünse ve
sözleşme ilişkisine devam taraflardan beklenebilir nitelikte ise BGB m. 313’ün
uygulanması söz konusu olacak, BGB m. 314’e dayanarak talep edilen sözleşmenin
haklı sebeple feshi talebi reddedilecektir 489.
TBK’da ise haklı sebebe ilişkin genel nitelikte bir hüküm bulunmamaktadır. Bu
nedenle sözleşmenin feshi için haklı sebep teşkil edecek olgular sözleşme taraflarına
ilişkin olgular olabileceği gibi sözleşme taraflarının dışındaki olguların da haklı sebep
teşkil edebileceği öğreti tarafından kabul edilmektedir 490. Dolayısıyla işlem temelinin
çökmesine sebep olan beklenmedik durum değişikliği aynı zamanda sözleşmenin feshi
için bir haklı sebep de oluşturabilir 491. Fakat işlem temelinin çökmesine sebebiyet
veren her durum değişikliği aynı zamanda haklı sebep oluşturmaz; sözleşmenin dar
anlamda uyarlanmasının mümkün olması halinde fesih için haklı sebebin varlığından
bahsedilemez492. Her haklı sebeple feshin de işlem temelinin çökmesine sebebiyet
verdiği söylenemez; işlem temelinin çökmesi, sebepleri açısından daha geniş kapsamlı
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ve karmaşık bir hukuki kurumdur 493. Sonuçları açısından incelendiğinde ise haklı
sebep yalnızca sözleşmenin feshine yol açarken işlem temelinin çökmesi durumunda
sözleşmenin dar anlamda uyarlanarak ayakta tutulması da imkân dâhilindedir 494.
Dolayısıyla sonuçları açısından işlem temelinin çökmesinin haklı sebeple feshe göre
daha esnek çözümler öngördüğü söylenebilir.
Öğretide haklı sebeple fesih ile işlem temelinin çökmesi arasında bir kesişme
olması durumunda, yani bir durum değişikliğinin hem işlem temelinin çökmesi hem
de sözleşmenin feshi için haklı sebep oluşturduğunun söylenebildiği hallerde, bir
görüş495 işlem temelinin çökmesinin daha esnek sonuçlar öngörmesi sebebiyle haklı
sebeple feshe göre öncelikli olduğunu belirtirken, bir diğer görüşe496 göre ise bu iki
kurum arasında birinin bir diğerine üstünlüğü ya da önceliği mevcut olmadığından
yarışmanın varlığı kabul edilmelidir.
Bizim fikrimize göre, sonradan ortaya çıkan durum değişiklikleri sonucu
sözleşmede öngördüğü edimlerin ifası beklenemez hale gelen sözleşmenin eğer
uyarlanarak ayakta tutulması imkânı varsa TBK m. 138 hükmünün uygulanması
gerektiğini, fakat sözleşmenin uyarlanmasının mümkün olmaması veya taraflardan
birisi için uyarlanmış sözleşmenin katlanılamaz olması durumunda her iki kurum
arasında yarışma olduğunu, mağdur tarafın hem TBK m. 138 uyarınca hem de haklı
sebeple sözleşmeyi feshedebileceğini belirten görüşe 497 üstünlük tanınmalıdır.

Altınok Ormancı, s. 209; Baysal, Uyarlama, s. 384.
Altınok Ormancı, s. 209; Baysal, Uyarlama, s. 384.
495
Baysal, Uyarlama, s. 386-387; Tile, s. 236.
496
Altınok Ormancı, s. 209.
497
Altınok Ormancı, s. 209-210.
493
494
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SONUÇ
İrade serbestisi ve sözleşme özgürlüğü ilkeleri, modern sözleşme hukukunun
üzerine inşa edildiği en temel sütunlardır. İrade serbestisi ilkesi uyarınca kişiler, hukuk
dünyasında özgür iradeleri ile kendi hukuki ilişkilerini düzenlerler. Sözleşme
özgürlüğü ilkesi uyarınca da kişiler, hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içerisinde,
sözleşme ilişkisi içerisine girip girmeme, sözleşmenin karşı tarafını seçme,
sözleşmenin içeriğini düzenleme, sözleşmenin şeklini seçme, sözleşmeyi değiştirme
ve sona erdirme serbestisine sahiptir.
1.

Modern sözleşme hukukunda, klasik sözleşme hukukunun aksine, ahde

vefa ilkesi mutlak olarak ele alınmamakta, sözleşme adaleti ilkesi gereğince
sınırlandırılmaktadır. Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması, ahde vefa ile
sözleşme adaleti ilkelerini uyumlulaştıracak bir hukuki mekanizma olarak modern
sözleşme hukukunun vazgeçilmez bir parçasıdır.
2.

Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması, son çare niteliğinde bir

hukuki çözüm yoludur. Sözleşme ilişkisi içerisinde meydana gelen her değişiklik ahde
vefa ilkesinden sapmaya yol açmayacak, durum değişikliğinin esaslı bir değişiklik
olması şartı aranacaktır.
3.

Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması için gerekli şartların

tamamının her zaman mevcudiyeti aranmamalıdır. Şartlardan birinin ağırlığı, bir
diğerinin eksikliğini kapatacak düzeyde ise sözleşmenin değişen koşullara
uyarlanması imkânı tanınmalıdır. Dürüstlük kuralı ışığında, durum değişikliklerinden
olumsuz etkilenen tarafın kendisinden beklenen özveri eşiğinin aşılıp aşılmadığına
ağırlık verilmelidir.
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4.

TBK m. 138 hükmü, hükmün gerekçesinde de belirtildiği üzere işlem

temelinin çökmesine ilişkin bir düzenleme olup düzenlemenin koşulları ve sonuçları,
bünyesine uygun düştüğü müddetçe, Alman işlem temelinin çökmesi teorisi ışığında
ele alınmalıdır.
5.

TBK m. 138 hükmünün uygulanması için ortaya çıkan durum

değişikliğinin ferdî mahiyeti aşan, toplumsal nitelik taşıyan bir yapıda bulunması şart
değildir. Yalnızca tek bir sözleşme ilişkisini etkileyen bir durum değişikliğinin dahi,
diğer koşulların mevcudiyeti halinde sözleşmenin uyarlanmasına sebebiyet
verebileceği kabul edilmelidir. Hükümde yer alan “olağanüstü” ifadesi ise
öngörülemezlik unsurunun ağırlığının vurgulanması maksadıyla konulmuş kabul
edilmelidir.
6.

TBK m. 138 hükmünün yalnızca aşırı ifa güçlüğü durumunda değil,

işlem temelinin çökmesinin diğer görünümlerini oluşturan ve uygulamada daha sık
karşılaşılacak edimlerarası dengenin bozulması ve sözleşme ile izlenen amacın boşa
çıkması hallerinde de uygulama alanı bulacağı kabul edilmelidir.
7.

Sözleşmenin uyarlanmasında mümkün olduğunca sözleşmenin dar

anlamda uyarlanarak ayakta tutulmasına öncelik verilmeli, sözleşmenin sona
erdirilmesi ancak ve ancak sözleşmenin dar anlamda uyarlanmasının mümkün
olmadığı durumlarda söz konusu olmalıdır.
8.

Sözleşmenin dar anlamda uyarlanması, TBK m. 138 hükmünde bir

yenilik doğuran dava olarak düzenlenmiştir. Mevcut hüküm karşısında, yorum veya
kıyas yollarıyla uyarlamanın bir yenilik doğuran hak olduğunun kabul edilmesi imkânı
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bulunmamaktadır. Değişen koşullar karşısında sözleşmeden dönme ve sözleşmenin
feshi ise tek taraflı irade beyanıyla kullanılabilecek yenilik doğuran haklardır.
9.

TBK m. 138 hükmünden kaynaklanan hakların kullanılması için

değişikliklerden olumsuz etkilenen tarafın karşı tarafa değişen koşullara ilişkin
bildirimde bulunma külfeti mevcuttur. Düzenlemenin lafzında böyle bir ifadeye yer
verilmemesine karşın dürüstlük kuralı gereği bildirimde bulunmayan taraf,
düzenlemede yer alan haklarını kullanamayacaktır.
10.

TBK m. 138 hükmünde yer alan hakların kullanılması için önce yeniden

müzakerede bulunma külfeti bulunmamaktadır. Yeniden müzakere çoğu durumda en
hızlı ve en uygun çözümün bulunmasına yol açacak olmasına karşın tarafların
müzakere etmesi için hukuk düzeninin böyle bir külfet öngörmesine ihtiyaç
bulunmamaktadır; aksine böyle bir külfet öngörülmesi kimi durumlarda sürecin uzayıp
işlem maliyetlerinin artmasına yol açacaktır.
11.

Sürekli borç ilişkilerinde sonradan ortaya çıkan durum değişikliği

sonucu sözleşmeye aynen devam taraflardan birisi açısından beklenemez hale gelmiş
ve sözleşmenin dar anlamda uyarlanarak ayakta tutulması imkânı bulunmamakta ise;
TBK m. 138 hükmü ile sürekli borç ilişkilerinin haklı sebeple feshi arasında yarışma
bulunduğu, değişikliklerden olumsuz etkilenen tarafın hem TBK m. 138 hükmü
uyarınca hem de haklı sebeple sözleşmeyi feshedebileceği kabul edilmelidir.
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