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Borçlar Hukukunda Hâkimin Sözleşmeyi Tamamlaması / Sanem Aksoy-Dursun 

 
ÖZ 

 

Bu çalışmanın amacı sözleşmenin tamamlanması sorununu ayrıntılı bir 

biçimde incelemektir. Sözleşmenin tamamlanmasının iki şartı vardır. Bunlardan 

birincisi, sözleşmenin kurulmuş olması, ikincisi ise, sözleşmede boşluk 

bulunmasıdır. Borçlar Kanunu boşluğun nasıl doldurulacağını gösteren genel bir 

tamamlama hükmüne yer vermemiştir.  Kanundan sadece, tamamlamaya ilişkin bazı 

araçlar ve ipuçları çıkmaktadır. Yine bu çerçeve içinde, boşluğu tamamlayabilmek 

için Medeni Kanunu’nun ilgili 1. maddesinden çıkan, kanun hükümleri ile örf ve âdet 

hukuku kurallarından faydalanılması akla gelebilir. Bunların dışında hâkim tarafların 

farazi ortak iradesini ve “işin mahiyeti”ni dikkate alarak tamamlayıcı yorum 

getirebilir. Tartışmalı mesele bu araçların hangisine öncelik verileceği meselesidir. 

Hâkimin ilk sırada yedek hukuk kurallarına mı, yoksa tamamlayıcı yoruma mı 

öncelik vereceği hususu tartışmalıdır. Hâkim bu durumda tamamlayıcı yorum 

getirirken tarafların farazi ortak iradesini araştırır, işin mahiyetinden de faydalanarak, 

şu soruyu sorar: Taraflar boşluk olan meseleyi sözleşmenin kuruluş sürecinde 

düzenlemiş olsalardı nasıl bir düzenleme getirirlerdi?  Tamamlayıcı yorumun şartları 

oluşmamışsa, hâkimin Medeni Kanun’un söz konusu maddesine uygun biçimde 

kanun koyucu gibi hareket ederek boşluğu doldurması beklenir. Süregelen 

tartışmanın asıl önemli yönü, bu araçların hangi hallerde, ne şekilde devreye 

gireceğidir.                

 
ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation is to study in detail the problem of 

completion of contracts. Contracts or agreements may be completed under two major 

conditions. The first condition requires that the contract is already concluded, and the 

second involves situations in which arrangements include gaps. The Turkish Law of 

Obligations prescribes no general provisions as to how such gaps shall be filled or 

closed. What may presently be inferred from the given law are merely some 
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instrumentals and clues which may help completion of contracts. Another convenient 

factor may be the provisions that may be inferred from Article 1 of the Civil Code 

and the rules of customary law. Without the help of these factors,  the judge may 

produce a complementary interpretation only by considering a hypothethical 

declaration of intention common to both parties and also the nature of the business in 

question. However, the point in case is that which instruments should be given 

precedence. It is a matter of debate whether the judge should give precedence to 

substituting juridical rules or to complemetary interpretation. As long as the case 

requires a complementary interpretation the judge is supposed to investigate the 

hypothetical declaration of intention common to both parties, and through 

understanding of the nature of the business tries to answer the following question: in 

case the parties had considered the point displaying a gap in the process of arranging 

the contract how could they have filled it and how could they have arranged the 

case? In so far as the circumstances are present suitable for a complementary 

interpretation, the judge is expected to act like a legislator and fill and close the gap 

in line with the related article of the Civil Code. Yet the crucial aspect of the ongoing 

juridical debate is that in what conditions and in what ways may the given 

instrumentals be at work.          
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ÖNSÖZ 

 
 

Borçlar hukukunda hâkimin sözleşmeyi tamamlaması isimli tez çalışmasına 

2005 yılında başladık. Aslında başlangıçta incelemeyi hedeflediğimiz konu, sadece 

Borçlar Kanunu’nun 2. maddesi ve bu bağlamda sözleşmenin kurulması idi.  Ancak 

çalışma, işin içine girildiğinde önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Zira aynı 

maddenin 2. fıkrasını araştırdığımızda, konunun tamamlama sorunuyla olan 

bağlantısını ve asıl problemin tamamlama noktasında toplandığını fark ettik. Böylece 

tez konumuz yeniden belirlenerek, mevcut şeklini almış oldu.  

Öte yandan Türk Hukukunda özellikle Yargıtay kararları incelendiğinde, 

tamamlama konusunda ciddi bir boşluk olduğu görülebilir. Bu çalışmayı yaparken 

karşılaştığımız en büyük güçlük de tam bu noktadadır. Çünkü konu gerek 

doktrinimizde gerekse uygulamada yeterince incelenmemiştir. Bu nedenle Türk 

hukukundaki az sayıda eserin dışında çalışmanın çok önemli bir kısmı yabancı 

kaynaklardan beslenmiştir.  

Özellikle bu hususta Yargıtay Kararının bulunmaması ise, tez kapsamında 

tartışılan birçok teorik sorunu somutlaştıracak örnek bulma yönünden ciddi bir 

zorluğa sebep olmuştur. Bu konuda İsviçre ve Alman Hukukundaki kararlardan da 

sınırlı olarak yararlanılabilmiştir. Bunun sebebi ise, kararların birçoğunun çeşitli 

nedenlerle Türk Hukukuna uymamasıdır. Bununla birlikte çalışmamızda verdiğimiz 

birçok örnek, sözü edilen yabancı kararlardan esinlenerek üretilmiş, böylece bunların 

dolaylı da olsa katkıları olmuştur.  

Tez çalışması süresince, yedi ay süreyle Almanya’nın Hamburg şehrinde 

bulunan Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht’te 

araştırma yaptık. Hiç şüphesiz burada geçirdiğimiz süre çalışmaya büyük katkı 

sağlamıştır. Özellikle çalışmada faydalandığımız yabancı kaynakların önemli bir 

kısmı bu dönemde sağlanmıştır. 

Bu zorlu süreçte çalışmamın her aşamasında emeği geçen, desteğini hiçbir 

zaman esirgemeyen danışmanım Prof. Dr. Sermet Akman’a çok teşekkür ederim. 
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Ayrıca bana her zaman vakit ayıran hocam Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu’na da 

teşekkürü borç bilirim.  

Çalışmamızın, bu alandaki boşluğun giderilmesine katkıda bulunması en 

büyük dileğimizdir.  
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GİRİŞ 
 

Toplum hayatında insanlar değişik amaçlarla sözleşme yapmak için bir araya 

gelirler. Gerek sözleşmenin kuruluş safhasında, gerekse sözleşme kurulduktan sonra 

çok çeşitli hukuki sorunlar ortaya çıkabilir. Söz konusu sorunlar borçlar hukukunun 

başlıca inceleme alanlarını meydana getirir. Çalışmamızın temelini oluşturan konu 

geçerli ama ihtilaflı bir sözleşmenin tarafları dışında, hâkim tarafından 

tamamlanmasıdır. 

Sözleşmenin tamamlanması, karşılaşılan soruna sözleşmede çözüm olabilecek 

bir hüküm olmaması halinde söz konusu edilebilir. Bu hallerde sözleşmede boşluk 

olduğu kabul edilir. Sözleşmede boşluk bulunması uygulamada son derece sık 

rastlanabilecek bir durumdur. Sözleşmenin kurulması ile meşgul olan taraflar, 

dikkatlerini sözleşmenin esaslı noktalarına verdikleri için, başka hususları gözden 

kaçırabilirler, o hususları ya ihmal edebilirler ya da unutabilirler. Öte yandan, 

tarafların her hususu düşünmeleri de beklenemez. Büyük işletmelerce hukukçulara 

hazırlattırılan sözleşmelerde bile boşluklara rastlanmaktadır. 

Aslında, birçok olayda taraflar hâkimin önüne doğrudan doğruya boşluğun 

tamamlanması için gelmezler, hatta belki sözleşmede herhangi bir boşluk olduğunun 

bile farkında değildirler. Örneğin alacaklı, ifanın yapılmadığı ve borçlunun 

temerrüde düştüğünü iddia edip hâkime başvurabilir. Hâkimin bu durumda gerçekten 

borçlunun temerrüde düşüp düşmediğini tespit etmek için, söz gelimi ifa yeri yahut 

zamanı ile ilgili bir sözleşme boşluğunu tamamlaması gerekebilir. Tamamlama çoğu 

zaman görünür uyuşmazlığın ne şekilde giderileceği konusunda taraflar arasında 

ikincil bir uyuşmazlık olarak karşımıza çıkar.  

İşte bu çalışmanın amacı hâkimin karşılaştığı sözleşme boşluklarının ne 

şekilde doldurulacağı sorununun incelenmesidir. Her şeyden önce belirtilmesi 

gereken şey, Borçlar Kanunu’nda genel bir tamamlama hükmünün yer almadığıdır. 

BK m.2/f.2’de, saklı tutulan noktaların işin mahiyetine göre tayin edileceği hükmü 

yer almıştır. Bu hüküm özel bir tamamlama hükmüdür. Çünkü sadece saklı tutulan 

noktalarda boşluğun nasıl doldurulacağını göstermektedir. Ne var ki, bu hüküm 

örneğin, tarafların unuttukları yahut düzenlenmesini ihmal ettikleri bir meseleden 

doğan boşlukların doldurulmasında ilk sırada kullanılamaz. Genel bir tamamlama 
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hükmü, kaynak niteliğindeki İsviçre Borçlar Kanunu’nda da bulunmamaktadır.  

Bununla birlikte, genel bir tamamlama hükmünün bulunmaması İsviçre hukukunda 

büyük bir eksiklik gibi görülmemekte; sözleşmede boşluk bulunmasının çok sık 

karşılaşılabilecek bir mesele olduğu, bu bakımdan da tamamlama kurumunun ayrıca 

kanunda düzenlenmese bile sözleşme hukuku sistemi içinde yer aldığı kabul 

edilmektedir. Nitekim İsviçre hukukunda tamamlama sorunu bütün boyutlarıyla 

tartışılmış, iyice incelenmiştir. Bu incelemeler İsv. BK m. 18 altında yer alır. Borçlar 

Kanunu’na da olduğu gibi alınan bu hükmün kenar başlığı “Akitlerin Tefsiri ve 

Muvazaa”dır. Ne var ki, Türk hukukuna bakıldığında tamamlama sorununa eğilen 

pek az kaynak bulunduğu görülür. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Ancak,  kanunda 

genel bir tamamlama hükmünün bulunmaması bunların belki en önde gelenidir.  

İncelememizin amacı da tamamlama kurumunu çeşitli yönleriyle ele almak ve Türk 

hukukundaki bu eksikliği gidermeye çalışmaktır.      

Kanunda genel bir tamamlama hükmü olmasa da sözleşmenin tamamlanması 

sorunu ile karşılaşan hâkimin elinde bazı araçlar vardır. Hâkimin, önce MK m. 1’e 

uygun olarak kanun hükümlerine başvurması düşünülebilir. Ancak, boşluğu 

tamamlamaya elverişli bir kanun hükmü bazen de bulunmayabilir. Hâkimin 

başvurabileceği bir başka araç da farazi ortak iradedir. Hâkim farazi ortak iradeyi 

tespit ederek, kendi koyduğu bir kuralla (tamamlayıcı yorumla)  sözleşme boşluğunu 

doldurabilir. Hâkimin kendi koyduğu kuraldan kasıt sadece somut sözleşme şartlarını 

değerlendirip tarafların sözleşme ile güttükleri amacı da dikkate alarak, tekil ve özel 

bir çözüm getirmesidir. Hâkimin kendi koyduğu bir kuralla sözleşme boşluğunu 

tamamlaması MK m.1’e göre kanun koyucu gibi hareket etmesinden farklıdır. Hâkim 

kanun koyucu gibi hareket ederken soyut, genel ve objektif bir düzenleme getirir; 

sözleşmeyi kendi koyduğu bir kural ile tamamlarken ise sözleşmenin somut şartlarını 

dikkate alarak bireysel bir şekilde hareket eder. Bu ikinci halde hâkim, sözleşmeyi 

yorumlayarak sözleşmenin amacı çerçevesinde tarafların farazi ortak iradesini tespit 

etmeye çalışır; taraflar boşluk olan hususu sözleşmenin başında düzenleselerdi nasıl 

bir düzenleme getirirlerdi sorusunun cevabını araştırır. Hâkimin kendi koyduğu bir 

kuralla sözleşmeyi tamamlamasının sözleşmenin yorumuyla sıkı bir bağı vardır, hatta 

hâkimin sözleşme boşluğunu tamamlamak için bir kural getirmesine bundan ötürü 

tamamlayıcı yorum da denilmektedir.                
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Gerçekten de, sözleşmenin tamamlanması kurumu sözleşmenin 

yorumlanması ve sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması kurumlarına benzemekle 

birlikte, onlardan ciddi farklılıklar gösterir. Sözleşmenin yorumunda tarafların 

kararlaştırdıkları bir hükmün anlamının tespit edilmesi söz konusu iken, sözleşmenin 

tamamlanmasında aslında tarafların kararlaştırdıkları bir hüküm mevcut değildir. 

Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasında ise hükümlerinin değişen ve 

beklenmeyen şartlar karşısında işlemez hale gelmesi söz konusudur. Zira değişen 

şartlar karşısında edimler arasındaki denge bozulmuş, tarafların önceden 

kararlaştırdıkları hükmün uygulanması ve sözleşme ilişkisinin devam etmesi 

taraflardan biri için çekilmez hale gelmiştir. Oysa sözleşmenin tamamlanmasında 

değişen, ortaya çıkan yeni şartlarla ilgisi olmayan, tarafların hiç düşünmedikleri, 

ihmal ettikleri boşluklar söz konusudur. Bu temel farklılıklarından ötürü sözleşmenin 

tamamlanması ayrı bir kurum olarak ele alınıp incelenmeyi hak etmektedir.  

Tarafların unuttukları, ihmal ettikleri noktalar bulunabileceği gibi, aslında 

üzerinde konuştukları halde uyuşamadıkları ve düzenlenmesini ileriye bıraktıkları 

noktalar da olabilir. Böyle uyuşmazlıklar sözleşmenin ikinci derecedeki noktalarında 

oldukları sürece, sözleşmenin kurulmasına engel olmaz. Ancak, BK m. 2/f.2 

gereğince hâkim bu noktaları işin mahiyetine göre tamamlar. İşin mahiyeti de 

sözleşmenin tamamlanması açısından önemli bir araçtır. Öte yandan, tamamlayıcı 

yorum yapılırken de “işin mahiyeti” kavramı büyük önem taşır. Ne var ki, hâkimin 

sözleşmeyi tamamlarken başvuracağı araçların hangisinin öncelikli olduğu hususu 

tamamlama sorunu açısından son derece tartışmalıdır. Bir görüşe göre, yedek hukuk 

kurallarına mutlak surette öncelik verilmesi gerekirken, bir başka görüşe göre, 

sözleşme farazi ortak iradeyi esas alan tamamlayıcı yorum ile tamamlanmalıdır. Bu 

farklı yaklaşım sözleşmenin tamamlanması sorunu hakkındaki öteki bütün 

tartışmaların da temelidir.  

Bu çalışmada sözleşmenin tamamlanması sorunu sadece borçlar hukuku 

çerçevesinde ele alınmıştır.  Bu bakımdan, burada “tamamlama” konusunda ortaya 

koymaya çalışacağımız ilkeler ilkin borç sözleşmeleri açısından geçerlidir. Ama 

nitelikleri uygun düştüğü sürece başka hukuki işlemlerde de uygulanmasında sakınca 

yoktur. Ne var ki, ölüme bağlı tasarruflar açısından tamamlamanın nasıl 

uygulanacağı, özellikle tamamlayıcı yorumun uygulanıp uygulanamayacağı konusu 
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tartışmalıdır. Zira ölüme bağlı tasarruflarda tamamlama sorununun kendine özgü 

kuralları bulunan miras hukuku açısından değerlendirilmesi gerekir, ama miras 

hukukuyla ilgili bu gibi tartışmalar çalışmanın kapsamı dışındadır. Öte yandan 

mirasın ne şekilde paylaşılacağına dair miras paylaşma sözleşmesi bir borç 

sözleşmesidir. Burada Borçlar Kanunu’nun hükümleri uygulanır. Bu bakımdan böyle 

bir sözleşmede boşluk doğarsa, bu boşluklar tamamlanırken hiç şüphesiz bu tez 

kapsamında ortaya koymaya çalışacağımız genel ilkelere başvurulabilir.  

Borçlar hukukunda sözleşme özgürlüğü ilkesi geçerli olduğu için taraflar 

kanunda öngörülen sözleşme tipleri dışında yeni sözleşmeler yapabilecekleri gibi 

sözleşmenin içeriğini de emredici hukuk kurallarına, ahlaka ve adaba aykırı 

düşmemek kaydıyla istedikleri gibi düzenleyebilirler. Oysa eşya hukukunda sınırlı 

sayı ve tipe bağlılık ilkesi geçerlidir. Taraflar Medeni Kanun’un öngördüğü tipler 

dışında ayni hak kuramazlar. Ayni hakların içerikleri de kanunda belirlenmiştir; 

bunların dışına çıkılamaz.  Fakat kanun bazı hallerde ayni hakkın içeriğini tarafların 

isteklerine göre tayin etme imkânı tanımış olabilir. Bu imkân irtifak hakları için geniş 

ölçüde kabul edilmiştir. Böyle olunca da bu sözleşmelerde boşluk doğması söz 

konusu olabilir. Ne var ki, bu boşluklar doldurulurken irtifak hakkının özellikleri ve 

eşya hukukunun ilkeleri bazı farklı esasların dikkate alınmasını gerektirebilir. Bu 

özel meseleler bu tez kapsamında ele alınmayacaktır. Bir sözleşmenin 

tamamlanabilmesi için sözleşmede bir boşluk bulunması gerekir. Oysa medeni 

hukukun her alanında karşılaşılabilecek bütün sözleşmelerde boşluk olmaz. Örneğin 

aile hukukunun en önemli sözleşmesi olan evlilik sözleşmesinde boşluk doğması 

düşünülemez. Boşluk, tarafların düzenlemesi gereken bir mesele düzenlenmediği 

zaman karşımıza çıkar. Bu yönüyle boşluk, tarafların ihtiyarına bırakılmış bir sorun 

çerçevesinde oluşur. O yüzden şu noktayı en başında tespit etmek gerekir: 

Tamamlama sorunu sözleşme özgürlüğü ilkesi ile çok yakın bir ilişki içindedir. Keza, 

mal rejimi sözleşmesinde eşler tipe bağlılık kuralı gereğince, aralarında geçerli mal 

rejimi olarak sadece kanunda belirtilen tiplerden birini seçebilirler. Kısaca medeni 

hukukun farklı alanlarında karşılaşılabilecek her sözleşmede işin niteliği gereği 

herhangi bir tamamlama sorunu doğmaz. Ama böyle bir sorun ortaya çıkarsa 

tamamlama sürecinde sözleşmenin ilgili olduğu medeni hukuk alanının özel kuralları 

mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu inceleme çerçevesinde ortaya koymaya 



 5

çalışacağımız genel tamamlama ilkeleri ancak söz konusu sözleşmenin yapısına 

uygun düşerse uygulanabilir. 

  Son olarak tez planına bakacak olursak, birinci bölümde sözleşmenin 

tamamlanması kavramı ve şartları ele alınacaktır. Bir sözleşmenin 

tamamlanmasından bahsedebilmek için sözleşmenin kurulmuş olması gerekir. Bunun 

için de tarafların asgari bir içerikte uyuşması lazımdır. Birinci bölümde asgari içerik 

kavramına değinilerek sözleşmenin hangi hallerde kurulmuş sayılabileceği 

açıklanacaktır. Sözleşmenin tamamlanmasının bir başka şartı, sözleşmede boşluk 

bulunmasıdır. Sözleşme boşluğu kanun boşluğunun aksine, üzerinde pek durulmamış 

bir kavramdır. Tamamlama ancak sözleşmede boşluk varsa söz konusu olabilir. 

İkinci bölümde, sözleşmenin tamamlanmasında hâkimin araçları ve bu araçlardan 

hangisinin öncelikli olarak uygulanması gerektiği sorununu irdeleyen teoriler 

üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümün ana konusu ise, tamamlayıcı yorum 

kurumudur. Dördüncü ve son bölümde de, tamamlamada karşılaşılabilecek bazı özel 

durumlar ele alınacak; bu çerçevede kısmi butlan halinde batıl kısmın sözleşmeden 

çıkarılmasıyla oluşan boşlukların tamamlanması, atipik sözleşmelerin ve şekle tabi 

sözleşmelerin tamamlanması gibi özel durumlara değinilecektir.  
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Birinci Bölüm 

SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASI KAVRAMI 

 VE 

 SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASININ ŞARTLARI 

 
I. SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASI KAVRAMI  
 

A. Genel Olarak 
 

Sözleşmenin tamamlanması, sözleşmede bulunan boşluğun doldurulmasıdır. 

Bu boşluk tarafların anlaşmasıyla veya hâkimce doldurulur. Burada asıl sorun, 

tarafların anlaşamayıp sorunun mahkemeye intikal ettirilmesi halinde, sözleşme 

boşluğunun nasıl tamamlanacağıdır. 

Bazı yazarlar geniş ve dar anlamda olmak üzere sözleşmenin tamamlanmasını 

ikiye ayırırlar1. Sözleşmenin tamamlanması geniş anlamıyla ele alındığı zaman 

sözleşme boşluğunun herhangi bir şekilde doldurulması anlaşılır. Bu boşluk yedek 

hukuk kurallarıyla, örf ve âdet hukuku ile, bunların yokluğu halinde de hâkimin 

kendi koyduğu bir hükümle tamamlanabilir. Ancak, sözleşmenin dar anlamıyla 

tamamlanmasından bahsedildiği zaman “hâkimin sözleşmeyi kendi koyduğu bir 

hükümle tamamlaması”, yani tamamlayıcı yorum getirmesi anlaşılmalıdır. Kanunda 

sözleşme boşluğunu tamamlamaya elverişli yedek hukuk kuralları bulunmadığı 

zaman, hâkim, kendisi kural koyarak söz konusu boşluğu tamamlamak zorundadır. 

Sözleşmenin gerçek anlamıyla tamamlanmasının da hâkimin tamamlayıcı yoruma 

başvurduğu hallerde söz konusu olabileceği kabul edilmektedir2. Örneğin bir satım 

                                                 
1 Ernst A. Kramer / Bruno Schmidlin, Berner Kommentar zum Schwerischen Privatrecht: 
Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 1-18 
OR, Bd. VI, 1. Abteilung, 1. Teilband, Bern, Stämpfli, 1986, OR Art. 18 N. 217; Peter Jäggi / Peter 
Gauch, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V1b, (Art. 18 OR), Zürich, 
Schulthess, 1980, OR Art. 18, N. 526; Theo Mayer-Maly/ Jan Busche, Münchener Kommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch, Allgemeiner Teil, § 1-240, Bd. 1, Redakteur: Frangen Säcker, 4. Auflage, 
München, Beck, 2001, BGB § 157 N. 28. 
2 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 217; Jäggi / Gauch, OR Art. 18 N. 526; Wolfgang 
Wiegand, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I: Art. 1-529 
OR, Herausgeber: Heinrich Honsell/ Nedim Peter Vogt/ Wolfgang Wiegand, 3. Auflage, Basel, 
Helbing & Lichtenhanh,  2003, OR Art. 18 N. 67; Aksi görüşte, Werner Flume, Allgemeiner Teil des 
Bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft, Zweiter Bd. , 3. ergänzte Auflage, Berlin, Springer, 
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sözleşmesinde ifa yerinin düzenlenmediğini düşünelim, böyle bir durumda kavram 

ancak geniş anlamıyla kabul edilirse, bir tamamlama sorunu vardır. Oysa kavram dar 

anlamıyla benimsenirse böyle bir durumda tamamlamadan bahsedilemeyecektir. Zira 

BK. m. 73 uygulanarak boşluk doldurulacağı için bir tamamlama sorunu 

doğmayacaktır.     

Doktrinde söz konusu edilen bir başka ayrım, sözleşmenin sübjektif ve 

objektif olarak tamamlanmasıdır. Sözleşmenin sübjektif olarak tamamlanması ile 

anlaşılan şey, hâkimin tarafların koyduğu hükümleri, yani sözleşmenin içeriğini 

yorumlayıp bir anlam çıkarması ve buna dayanarak kendi koyduğu bir hükümle 

sözleşmeyi tamamlamasıdır. Sözleşmenin sübjektif olarak tamamlanması için gerekli 

araçlar sözleşmedeki hükümler ve sözleşmeyi meydana getiren iradelerdir3. Burada 

aslında araştırılan husus tarafların farazi ortak iradesidir4. Sözleşmenin sübjektif 

olarak tamamlanması ile sözleşmenin yorumlanması, aşağıda da açıklanacağı gibi, 

birbirinden kesin çizgilerle ayrılması güç kavramlardır. 

“Sözleşmenin objektif olarak tamamlanması” fikriyle ifade edilen şey ise,  

hâkimin yedek hukuk kuralları ile örf ve âdet hukukunu gözeterek yahut kanun 

koyucu gibi hareket ederek (MK m.1’e göre) getirdiği bir hükümle sözleşme 

boşluğunu tamamlamasıdır5.  

Fakat tamamlama ile ilgili çeşitli uyuşmazlıklar söz konusu olabilir. Çoğu 

zaman taraflar sözleşmede bir boşluk olduğunun bile farkında değildirler. Nitekim 

taraflar büsbütün farklı bir sorunla hâkim karşısına çıkarlar. Söz konusu sorunu 

                                                                                                                                          
1979, s. 324. Hatta bazı yazarlara göre sözleşmeyi tamamlayacak bir yedek hukuk kuralı varsa, 
aslında sözleşme boşluğu da yoktur. Manfred Wolf, Soergel Bürgerliches Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen Allgemeiner Teil 2, Bd. 2, § 104-240, Redekteur: Manfred 
Wolf, 13. Auflage, Kohlhammer, 1999, BGB § 157 N. 113; Herbert Roth, J. von Staudingers 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 
Redakteur: Norbert Habermann, Buch 1, Allgemeiner Teil 4 ( § 134–163), Neubearbeitung, Berlin, 
2003, BGB § 157 N. 23; Ulrich Ehricke, “Zur Bedeutung der Privatautonomie bei der Ergänzenden 
Vertragsauslegung”, RabelsZ, 60, 1996, s.  681 vd.  
3 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 217; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18, N. 68 ve N. 75; 
Jäggi/Gauch, OR Art. 18 N. 526; Jäggi /Gauch tarafların kararlaştırdıkları hükümlere hususi (eigen) 
norm derken, sözleşme dışı hükümlere yabancı (fremd) norm demektedir. Yabancı norm ile kastedilen 
kanundan kaynaklanan ya da hâkimin kendi koyduğu hükümlerdir. Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 276 
ve N. 281. 
4 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 68. 
5 Franz Leonhard, “Die Auslegung der Rechtsgeschäfte”, AcP 120, 1922, s. 14 vd. , özellikle, s. 42-
44; Ludwig Sartorius, Das Eingriffsrecht des Richters in privatrechtliche Vertragsverhältnisse, 
Bonn, 1922, s. 75 vd.; Hubert Pilz, Richterliche Vertragsergänzung und Vertragsabänderung, 
Freiburg, 1963, s. 19-20; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 68.    
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çözmek için de hâkimin sözleşme boşluğunu tamamlaması gerekir. Bazen de taraflar 

arasında sözleşmede boşluk olup olmadığı konusunda uyuşmazlık vardır; taraflardan 

biri sözleşmede boşluk olmadığını ileri sürerken, öbürü olduğunu iddia eder yahut 

taraflardan biri sözleşmenin tamamlanması değil sadece yorumlanması sorunu 

olduğunu, yorumla sorunun aşılacağını öne sürebilir. Kimi zaman da taraflar bir 

sözleşme boşluğunun varlığını kabul etmekle birlikte, bu boşluğun ne şekilde 

doldurulacağı hususunda anlaşamayabilirler. Bu durumun örneği BK m.2/f.2’de yer 

almıştır. Gerçekten de, bu durumda ikinci derecedeki noktaların saklı tutulması 

yönündeki anlaşma ile taraflar aralarındaki uyuşmazlığı kabul edip bu uyuşmazlığın 

doğurduğu sözleşme boşluğunun tamamlanmasını hâkime bırakmıştır. BK m.2/f.2’e 

göre, hâkimin saklı tutulan noktaları tamamlama görevi doğrudan doğruya kanundan 

doğar. Ama hâkim boşluğu re’sen tamamlayamaz,  mutlaka talep üzerine harekete 

geçer. Hâkim ihtilafın dışında kalan bir konudaki boşluğu tamamlayamaz6. Hâkim 

sadece sözleşmenin yorumlanmasından sonra boşluk diye nitelendirilebilecek 

hususları dikkate almaya ve tarafların cevabını arayıp da sözleşmede bulamadıkları 

olgulara ilişkin boşlukları tamamlamaya yetkilidir. Taraflar söz konusu olgularla 

ilgili bir hüküm aramıyorlarsa hâkimin re’sen bir sözleşme boşluğunun varlığına 

hükmedip onu tamamlama yetkisi yoktur7. Bununla birlikte, çoğu zaman sözleşmede 

bir boşluk bulunduğunun bile farkında olmayan taraflar bambaşka bir sorunla hâkime 

başvurup bir tamamlama sorunu ile de karşılaşılabilirler. 

Bir sözleşmede boşluk bulunduğu zaman, bu boşluğa rağmen,  sözleşmenin 

kendi içinde gösterdiği bir bütünlük vardır. Sözleşmenin tamamlanması ile 

sözleşmenin temelini oluşturan noktaların değiştirilmesi yahut bu noktalara yenilik 

olarak nitelendirilebilecek ekler getirilmesi söz konusu olamaz. Hâkim sözleşmeyi 

hiçbir zaman sadece objektif ve soyut bir şekilde tamamlamamalı, somut sözleşme 

ilişkisinin şartlarını da mutlaka göz önünde tutmalıdır. Bu bakımdan da hâkim hangi 

sözleşmeyi tamamlarsa tamamlasın, mutlaka tarafların iradesine ve sözleşmenin 

amacına uygun biçimde hareket etmek zorundadır8. Bundan ötürü de yukarıda 

açıklanan ve sözleşmenin tamamlanması açısından gözetilen ayrımların yol gösterici 
                                                 
6 Wilhelm Schönenberger/  Peter Jäggi, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch,  
Obligationenrecht, Teilband V1a, (Art. 1-17 OR),  Zürich, Schulthess, 1973, OR Art. 2, N. 10. 
7 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 245. 
8 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18, N. 497. 
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bir anlamı ve önemi vardır. Kanımızca, tamamlama kavramının geniş anlamı 

benimsenmeli, tamamlamanın şartları tespit edildikten sonra araçları, yolu yordamı 

üzerinde durulmalıdır. 

 

B. Benzer Kavramlardan Farkı 

1. Sözleşmenin Tamamlanması ile Yorumlanması Arasındaki 
İlişki 
 

Sözleşmenin yorumlanması, geçerli olarak kurulan bir sözleşmenin, içeriğinin 

tarafların birbirine uygun gerçek veya farazi ortak iradesine göre tespit edilmesidir. 

Sözleşme, BK m.1’e uygun olarak kurulmuş olsa da sözleşmenin içeriği üzerinde 

taraflar arasında uyuşmazlık doğabilir. Sözleşmenin içeriği ile taraflar arasındaki 

hakları ve borçları belirleyen hükümler anlaşılır. Taraflardan biri sözleşmenin 

içeriğini muhatabından farklı bir biçimde anlayabilir9. Örneğin ifanın ayın başında 

yapılması kararlaştırılmış ancak ayın başının ne anlama geldiği hususunda taraflar 

arasında uyuşmazlık çıkmış olabilir.  

Sözleşme yorumlanırken hâkimin elinde “asli” ve “yardımcı” yorum araçları 

vardır. Taraflar iradelerini sözle beyan etmişlerse, beyan aracı olarak kullanılan 

kelimeler ve deyimler asli yorum araçlarıdır. Tarafların, kullandıkları bu kelimelere 

ve deyimlere, kullandıkları anda günlük dilde geçerli olan genel anlamı verdikleri 

kabul edilir. Ancak tarafların mensup bulundukları iş çevresinde bu kelimelerin ve 

deyimlerin özel bir anlamı varsa, bu anlam üstün tutulmalıdır. Taraflar kullandıkları 

ifadelere günlük dildekinden farklı anlam verirlerse, bu da kelimenin genel anlamına 

üstün tutulmalıdır. Bütün kullanılan ifadeler ve kelimeler bireysel olarak değil beyan 

metninin bütünlüğü içinde yorumlanmalıdır10.  

                                                 
9 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 9. baskı İstanbul, Beta, 2006, s. 422 vd.; Jäggi/ 
Gauch, OR Art. 18 N 29; İbrahim Kaplan, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi: Sözleşmenin 
Yorumu, Sözleşmenin Tamamlanması, Sözleşmenin Değişen Hâl ve Şartlara Uyarlanması, 2. 
bası, Ankara, Seçkin Kitabevi, 2007, s. 31; Necip Kocayusufpaşaoğlu/ Hüseyin Hatemi/Rona 
Serozan/ Abdülkadir Arpacı, Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, Birinci Cilt, Yayınlanmakta olan 
Fasiküller, § 32, N 1. 
10 Eren, s. 427; Kaplan, s. 44 vd. ; Jäggi /Gauch, OR Art. 18 N. 351; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, 
§ 32 N. 5. 
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Asli yorum araçları yeterince açık değilse yardımcı yorum araçlarına 

başvurulur. Yardımcı yorum araçları beyan olayına dahil olmayan ancak tarafların 

iradelerini ortaya koymaya imkan veren olgulara denir. Bunlar hal ve durumlardır. 

Bir sözleşme metni bulunuyorsa bu metin dışında yer alan unsurlardır. Tarafların 

sözleşmenin kurulması sırasındaki, sözleşme müzakereleri sırasındaki, sonrasındaki, 

ifa hazırlıkları aşamasındaki davranışları, menfaat durumları, amaçları bu bağlamda 

dikkate alınmalıdır. İlgili iş çevresindeki âdetler ve teamüller de yorumda dikkate 

alınmalıdır11.   

Bu genel açıklamalardan sonra sözleşmenin yorumlanması ile tamamlanması 

arasındaki ilişkiye bakılacak olursa, sözleşmenin tamamlanması, karşılaşılan soruna 

çözüm olabilecek bir hüküm bulunmaması halinde söz konusu olur. Oysa 

sözleşmenin yorumunda taraflarca kararlaştırılmış bir hüküm mevcuttur, ama taraflar 

bu hükmün anlamı üzerinde uyuşamamaktadır. Hâkim tarafların gerçek yahut farazi 

ortak iradelerini araştırarak söz konusu hükmün anlamını tespit etmeye çalışır12. Bu 

iki kavram birbirinden farklı olmakla birlikte, aralarında yakın bir ilişki vardır. 

Sözleşmenin tamamlanması için öncelikle sözleşmenin içeriğinin tespit 

edilmesi gerekir. Sözleşmenin içeriği ile burada kastedilen şey, münferit bir sözleşme 

ilişkisinde tarafların koyduğu, sözleşmeye has kurallardır. Sözleşmenin içeriğine her 

şeyden önce karşılıklı haklar ve borçlar girer. Bu kuralların içeriğinin tespit edilmesi 

için karşılıklı ve ortak irade beyanlarının açıklanması, bunun için de sözleşmenin 

yorumlanması gerekir13.    

Sözleşmenin tamamlanması ve yorumlanması çoğu olayda iç içe geçen, 

birbirine karışan bir düşünce faaliyetidir. Birçok olayda bir tamamlama mı, yoksa bir 

yorumlama sorunu mu olduğunu kesin bir biçimde söylemek çok zordur. Ancak, öyle 

durumlar vardır ki, mutlaka hâkimin sözleşmeyi tamamlaması ile sorunun çözülmesi 

                                                 
11 Eren, s. 427-428; Kaplan, s. 47 vd. ; Jäggi/Gauch, OR Art. 18 N 354 .  
12 Eren, s. 422 vd.; M. Kemal Oğuzman/ Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. baskı, 
İstanbul, Filiz Kitabevi, 2005, s. 150-151; Selahattin Sulhi Tekinay / Sermet Akman/ Halûk 
Burcuoğlu/ Atilla Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. baskı, İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 1993, s. 148 vd.; Saibe Oktay, “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların 
Tamamlanması”, İÜHFM. , C. LV, 1996, s. 279; Kaplan, s. 31 vd.; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 13 
vd. özellikle N. 23; Şener Akyol, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 
İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006, s. 26 vd. 
13 Kaplan, s. 26 -29 ve s. 42; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 273, 274. 
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gerekir14. Yung’a göre, bir yorum sorunu mu, yoksa bir tamamlama sorunu mu 

olduğu ancak tarafların açıkça kararlaştırdıkları anlaşmanın hükümleri mantıki olarak 

değerlendirildiğinde anlaşılabilir. Fakat bu görüş doktrinde haklı olarak 

eleştirilmektedir. Çünkü Yung’a göre, bir sözleşmenin tamamlanması ihtiyacı 

doğması için, sadece tarafların açıkça kullandıkları cümleleri, ifadeleri, kelimeleri 

dikkate almak gerekir15; taraflar bir konu üzerinde açık bir karara varmamışlarsa,    

tamamlama sorunu vardır. Ama tarafların kullandıkları cümlenin, ifadenin yahut 

kelimenin anlamı üzerinde uyuşmazlık varsa, ortada bir yorum sorunu var demektir. 

Bununla birlikte, yorum sadece tarafların açıkça kararlaştırdıkları noktalarda 

olmaz. Kullanılan kelimelerin birincil, dar anlamının yanında, geniş yahut bağlama 

göre değişebilen bir anlamı da olabilir. Aslında yorumun asıl işlevi taraflar açısından 

tabii olan, bu yüzden de açıkça ifade edilmemiş bulunan hususların tespit 

edilmesidir16. Buna sözleşmenin örtülü içeriği de denir. Nasıl örtülü irade beyanları 

yorumlanırken beyan dışı unsurlara ihtiyaç duyuluyorsa, sözleşmenin örtülü içeriği 

tespit edilirken de sözleşmede açıkça kararlaştırılmış düzenlemelerin dışındaki 

unsurlar dikkate alınmalıdır. Hâkim, sözleşmenin örtülü içeriğinde yer alan hükmü 

dolaylı olarak, hal ve şartları değerlendirerek ortaya çıkarabilir17. Öte yandan 

özellikle tacirler arasındaki sözleşmelerde taraflarca bilinen örf ve âdet hukuku 

kurallarının da sözleşmenin örtülü içeriğine girdiği kabul edilmektedir18. Böylece 

sözleşmenin örtülü içeriği belirlenirken bazı olgular ilk defa söze dökülür. Bu açıdan 

burada da bir çeşit tamamlama olduğundan bahsedilmekte ve buna “şekli 

tamamlama” denilmektedir. Bu terimin kullanılmasının sebebi,  sözleşmenin örtülü 

içeriğinde yer alan ama hâkimin ortaya çıkardığı bu hükmün aslında taraflarca 

biliniyor olmasıdır19. Örneğin, ifanın belirli bir günde yapılacağını tarafların 

kararlaştırdığını varsayalım. Bu durumda işin niteliğinden aksi anlaşılmadığı sürece 

                                                 
14 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 558; Kaplan, s. 115; Eren, s. 426. 
15 Par W. Yung, “L’interprétation supplétive des contracts”, ZBJV 97 ( 1961), s. 47-48.  
16 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 333; Kaplan, s. 41. 
17 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 333; Kaplan, s. 41. Çoğu zaman hâkimler sözleşme boşluğunun 
varlığını kabul edip, onu tamamlamak yerine söz konusu hususun sözleşmenin örtülü içeriğinde yer 
aldığını kabul etmektedir. Aslında hâkim bu hallerde sözleşmenin örtülü içeriğini değil, farazi ortak 
iradeyi tespit etmektedir. Bu bakımdan da hâkimler yorum görüntüsü altında tamamlama 
yapmaktadırlar. Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 341; Kaplan, s. 43.   
18 Hüseyin Hatemi, Medeni Hukuka Giriş, gözden geçirilmiş üçüncü bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 
2004, s. 71. 
19 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 335; Kaplan, s. 41. 
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ifanın mesai saatleri içinde yapılacağı anlaşılır. Bunun da ayrıca kararlaştırılmasına 

gerek yoktur çünkü bu hususun sözleşmenin örtülü içeriğinde bulunduğu kabul edilir. 

Oysa sözleşme boşlukları tarafların bilmedikleri noktalardadır. Zira taraflar o 

meseleyi düzenlemeyi ya unutmuşlar, ya ihmal etmişler ya da düzenlenmesini 

sonraya bırakmışlardır.  

Ne var ki, sözleşmenin örtülü bir içeriği olduğundan bahsedilebileceği haller 

ile bir hükmün sözleşmede hiç yer almaması arasındaki sınırın çizilmesi gerçekten 

zordur20. Bir örnek verelim; diyelim ki satım sözleşmesi ile bir ticari işletme 

satılmıştır. Taraflar arasında açıkça kararlaştırılmış bir düzenleme olmadığı halde 

müşteri satıcının gazete abonelik ücretini ödemesi gerektiğini ileri sürmüştür. 

Müşteri abonelik ücretinin sözleşmenin örtülü içeriğinde yer aldığını, çünkü 

teamüllerin bu yönde olduğunu ileri sürürken, satıcı bu konuda bir boşluk olduğunu 

söyleyebilir21. Burada bize göre, tercih edilmesi gereken çözüm şekli güven teorisi 

ile yorum ilkelerini gözeterek abonelik ücretinin sözleşmenin örtülü içeriğinde yer 

alıp almadığını araştırmak olmalıdır22. Bu faaliyet çeşitli ihtimaller ortaya çıkarabilir.  

Ücretin ödenmesi hususunun sözleşmenin örtülü içeriğinde yer aldığı kabul 

edilebileceği gibi, tarafların bu bedelin ödenmesini zımnen reddettikleri yahut bu 

konuyu hiç düzenlemedikleri sonucu da çıkabilir. Bu son halde bir sözleşme 

boşluğundan bahsedilebilir. İşte sözleşmenin gerçek anlamda tamamlanması, 

sözleşmenin ne açık ne örtülü içeriğinden çıkarılabilecek bir anlam olmadığı zaman 

söz konusu edilebilir. Bu tür tamamlamaya maddi (gerçek) tamamlama da 

denmektedir23. “Tamamlama yorumdan sonra gelir” ifadesinin doktrinde sık sık 

kullanılması da bununla ilgilidir. 

Birçok olayda tarafların açıkça kararlaştırdıkları duruma tam olarak uymasa 

da, kıyas yoluyla uyabilecek benzer bir düzenlemeyle karşılaşılır. Diyelim ki, bir 

kimse komşusunun manzarasını kapatmamak için kendi çatısına radyo anteni 

koymamayı taahhüt etsin. Bu durumda taraflar açıkça kararlaştırmamış oldukları 

                                                 
20 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 226; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 558; Theo Guhl, “Die 
Auslegung der Rechtsgeschäftlichen Erklärungen Während des Verflossenen Jahrhunderts” ZSR, 71, 
1952, s. 166.  
21 Bu örnek için bkz. Karl Oftinger, “Einige grundsätzliche Betrachtungen über die Auslegung und 
Ergänzung der Verkehrsgeschäfte”, ZSR 58, (1939), s. 198.  
22 Aynı görüş için bkz. Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 226. 
23 Jäggi/Gauch, OR Art. 18 N. 335. 
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halde,  ilgili tarafın bir televizyon antenini yahut komşusunun manzarasını kapatacak 

büyüklükte bir saksıyı çatısına koyamayacağı açıktır24. Nitekim BK m. 523/f.2’de25 

de bir sözleşme boşluğunun yine bir sözleşme hükmü ile tamamlanabileceği kanunca 

kabul edilmektedir. Bu durum doktrinde ve mahkeme kararlarında da 

benimsenmektedir. Örneğin İsviçre Federal Mahkemesi’nin verdiği bir karar bu 

konudadır26. Bu kararın konusunu oluşturan kira sözleşmesinde kiracıya alt kira 

imkânı tanınmıştır. Sorun, sözleşmede açıkça kararlaştırılmamış olsa da kiracının bu 

sözleşmeden doğan hakkını temlik edip edemeyeceği ile ilgilidir. Mahkeme bu 

kararında kira sözleşmesinin alt kiranın yanında kiracılık hakkının temlik edilmesini 

de kapsadığı sonucuna varmıştır.  

Sözleşme hükümlerinin benzer olaylara uygulanmasının yorumlama mı yoksa 

bir tamamlama sorunu mu olduğu doktrinde tartışmalıdır27. Bir görüşe göre, 

sözleşme hükümlerinin benzer durumlara uygulanması sözleşme boşluğunun 

tamamlanması anlamına gelir, çünkü sözleşme hükmü karşılaşılan olayla birebir 

uygun düşmemektedir28. Bu görüştekiler yorumlarını kanun boşluğu ile sözleşme 

boşluğu arasında kurdukları paralelliğe dayandırmaktadırlar. Nasıl kanun boşluğunun 

tamamlanmasında kıyas bir yöntemse, sözleşme boşluğunun tamamlanmasında da 

aynı yöntem benimsenebilir. 

Doktrindeki bir başka görüşe göre burada bir yorum sorunu vardır29. Henckel 

görüşünü açıklamak için yukarıdaki örneğe benzer şöyle bir örnek vermiştir: Taraflar 

kira sözleşmelerinde “evde köpek beslenemez” diye bir hüküm koydukları halde 

kiracı evde maymun beslemek ister. Bu durumda yazara göre bir tamamlama sorunu 

söz konusu olamaz, çünkü burada bir sözleşme boşluğu yoktur. Sözleşme hükmünün 

yorumlanması ile şu sonuca varılabilir: Evcil hayvan beslemesi yasaklanan bir 

kimsenin vahşi bir hayvan besleyemeyeceği açıktır30. 

                                                 
24 Bu örnek için bkz. Paul Piotet, “Le Complétement Judiciaire du Contrat”,  ZSR, 80 (1961), s. 374  
25 BK m. 523/f.2/c.1’e göre, “Mukavelede şeriklerin yalnız kârdan yahut yalnız zarardan hisseleri 
tayin edilmiş ise bu tayin kâr ve zararın ikisini de şamil sayılır.”   
26 BGE 54 II 395; Ayrıca bkz. Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 222. 
27 Piotet, “Le Complétement”, s. 374 tamamlama derken, Wolfram Henckel, “Die ergänzende 
Vertragsauslegung”, AcP, 159 (1960,1961), s. 117’de ise yorumdan bahsetmektedir. 
28 Piotet, “Le Complétement”, s. 374 vd. 
29 Henckel, s. 116 vd.  
30 Henckel, s. 118. Henckel’in verdiği bu örnek akıl karıştırabilir. Zira Henckel de Oftinger gibi katı 
objektivisttir. Bu kavram için bkz. ikinci bölüm II/B. Her iki yazar da tamamlayıcı yorum kavramına 
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Bizce de bu gibi hallerde bir tamamlama sorunu vardır. Ancak, aslında burada 

bir yorum mu, yoksa bir tamamlama sorunu mu olduğundan çok daha önemli bir 

mesele vardır. Sözleşmede tarafların kararlaştırdıkları açık hüküm sözleşmenin 

ruhunu yansıtmaktadır, bundan ötürü de karşılaşılan soruna birebir uymasa da hâkim 

yedek hukuk kurallarına göre o hükme öncelik tanıyıp sorunun çözümüne esas 

almalıdır. Yukarıdaki kira sözleşmesine dönersek, burada kanundaki yedek hukuk 

kuralı değil, açık bir sözleşme hükmü olmasa bile var olan hükmün kıyas yoluyla 

uygulanması tercih edilmelidir. Elbette bu yaklaşımı sözleşmede kıyas yoluyla 

uygulanabilecek bir hüküm olduğu sürece kabul edebiliriz31. Bu görüşün 

benimsenmesinin hukuki gerekçesi şöyle açıklanabilir: Tarafların sözleşmede 

kararlaştırdıkları hükümler, bilindiği gibi, yedek kanun hükümlerinin önüne geçer. 

Bir başka deyişle, sözleşmede bir düzenleme varsa yedek kanun hükmüne artık 

başvurulmaz. Aynı ilke sözleşmede doğrudan doğruya değil de kıyas yoluyla 

uygulanabilecek bir hüküm olduğunda da benimsenmelidir. 

 

2. Tamamlayıcı Yorum ile Gerçek Yorum Arasındaki Fark 
 

Tamamlayıcı yorum, sözleşme boşluğunun hâkimce şekillendirilmesi 

demektir. Hâkim sadece sözleşme boşluğunu tamamlamak için düzenleme getirir. Bu 

faaliyetin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi sözleşmenin yorumlanmasını 

gerektirir. Tamamlama işlemi, sözleşmenin yorumlanmasıyla anlaşılabilecek 

amacına göre uygulanmalıdır. Yorum ile tamamlamanın sınırları böylece belirlenir. 

Aralarındaki bu yakın bağ dolayısıyla doktrinde sözleşmenin tamamlanması için sık 

sık “tamamlayıcı yorum” (ergänzende Auslegung) teriminin kullanıldığı 

görülmektedir32. Özellikle Alman hukukunda kullanılan bu terim hâkimin somut 

olaydaki sözleşme boşluğunu tamamlamak için kendi koyduğu (lex privata) hükmü 

                                                                                                                                          
karşı olduğu için belki de bu örnekleri getirmektedir. Öte yandan uygulamada karşılaşılan bu gibi 
hallerde bir tamamlama sorunu olduğu çok daha açık bir biçimde görülebilir.   
31 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 223; Piotet, “Le Complétement”, s. 385; BGE 93 II 97. 
32 BGE 61 I 76; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 321; Max Keller, “Die Auslegung 
obligationenrechtlicher Verträge”, SJZ 57, 1961, s. 318; Karl Larenz/ Manfred Wolf, Allgemeiner 
Teil des Bürgerlichen Rechts, Achte, neubearbeitete und erweiterte Auflage, München, Beck, 1997, 
s. 562 vd.; Karl Larenz, “Ergänzende Vertragsauslegung und dispositives Recht”, NJW 16, 1963, s. 
737 vd.; Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 3 vd.; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 103 vd. 
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ifade eder. Bu anlamda tamamlayıcı yorum hâkimin MK m.1/f.1’e göre kanun 

koyucu gibi hareket etmesinden farklıdır. Hâkim kanun koyucu gibi hareket ederken 

soyut, genel ve objektif bir hüküm koyar, oysa tamamlayıcı yorumda hâkim somut, 

bireysel ve söz konusu sözleşme boşluğunu tamamlamaya yönelik bir hüküm getirir. 

Hâkim kanun koyucu gibi hareket ederken sadece önündeki olaya değil benzer 

birçok olay için de uygulanabilecek bir hüküm getirmek zorundadır. Oysa 

tamamlayıcı yorumda hâkim sadece önündeki olay için uygulanabilecek bir 

düzenleme getirmeye çalışır, yani kazuistik bir yöntemi tercih eder. 

Hâkimin tamamlayıcı yorum getirme yetkisi MK m.1’e dayandırılmaktadır. 

Bu hükme göre kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa örf ve âdet hukukuna göre 

böyle bir düzenleme de bulunmuyorsa, hâkim kanun koyucu gibi hareket edip 

hukuktaki boşluğu tamamlamak zorundadır. İşte bu hükme kıyasla sözleşme 

boşlukları bakımından da kanunda olsun, örf ve âdet hukukunda olsun boşluğu 

tamamlamaya elverişli bir hüküm bulunmaması halinde hâkimin kendi koyduğu bir 

hükümle boşluğu gidermesi gerektiği kabul edilmektedir. Hâkimin karşılaştığı 

sorunda uyuşmazlığı çözme yükümlülüğü bu durumda da söz konusudur33.    

Doktrinde tamamlayıcı yorum ile basit yorum arasında hiçbir fark 

bulunmadığını ileri süren bir görüş de vardır.  Bu görüşe göre, aslında bir yanda 

sadece gerçek yahut basit yorum, bir yanda da tamamlama vardır, bunlar dışında 

tamamlayıcı yorum diye bir kavrama da lüzum yoktur34. Anılan görüşe göre, 

tamamlamada sadece yedek hukuk kurallarından faydalanılır, buna “objektif 

tamamlama” da denilir.  Objektif tamamlamanın dışında sadece yorum vardır. Bu 

görüş tamamlayıcı yorum ile basit yorum kavramlarını birbirine karıştırmaktadır. 

Bunun sebebi iki durumda da hakların ve borçların tayininde tarafların gerçek ortak 

iradelerinin tespit edilmesi değil, farazi ortak iradelerinin araştırılmasıdır. Gerçekten 

de, sözleşmenin yorumunda tarafların gerçek ortak iradelerinin tespiti mümkün 

değilse, objektif bir yorumla tarafların “farazi ortak iradeleri” tespit edilir. Böylece 

sözleşme tarafların gerçek ortak iradesine göre yorumlanamıyorsa, farazi ortak 
                                                 
33 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 531; Henri Deschenaux, Scweizerisches Privatrecht: Einleitung und 
Personenrecht, Bd. II, Herausgegeben von Max Gutzwiller, Basel und Stuttgart Helbing & 
Lichtenhahn, 1967, s. 171 vd.  
34 Leonhard, s. 14 vd. özellikle, s. 42-44; Sartorius, s. 75 vd.; Henckel, s. 117; Oftinger, “Auslegung 
und Ergänzung”, s. 197; Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, C. I, üzerinde 
çalışılmış ve genişletilmiş altıncı bası, Sermet Matbaası, 1976, s. 287.  
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iradelerine göre yorumlanır. Tamamlayıcı yorumda da tarafların “farazi ortak 

iradesi”nin araştırılması gereklidir35. 

Öte yandan,  sözleşmelerde yer alan hakların ve borçların düzenlenmesine 

dair hükümler kanun hükümleri gibi soyut ve genel bir yapıda değildir. Bu bakımdan 

gerek sözleşmenin yorumunda, gerekse tamamlanmasında sözleşme hükümlerinin 

bireysel özellikleri dikkate alınmalı, sözleşmenin amacından hareket edilmelidir. Her 

iki durumda da hâkim görevini yerine getirirken  “farazi ortak irade”yi MK m.2’de 

yer alan dürüstlük kuralına göre ve sözleşmenin özellikleriyle yapısını dikkate alarak 

tespit etmeye çalışır36. 

İşte bu benzerliklerden ötürü, sözleşmenin tamamlanması ile objektif olarak 

yorumlanması (farazi ortak irade esas alınarak yorumlanması) arasında sonuç olarak 

fark olmadığı ileri sürülmektedir37. Ancak, aslında iki kavram arasında çok önemli 

bir fark vardır. Sözleşmenin farazi ortak iradeye göre yorumlanmasında tarafların 

anlamı üzerinde uyuşamadıkları bir sözleşme hükmü söz konusu iken, sözleşmenin 

tamamlanmasında gerek tarafların gerçek ortak iradelerine, gerek farazi ortak 

iradelerine göre anlamı araştırılabilecek bir sözleşme hükmü yoktur. Bunun sebebi 

tarafların bu konu üzerinde hiç düşünmemesi, sorunu göz ardı etmesi, unutması 

yahut düzenlenmesini ertelemesidir38.  

Halbuki bazı yazarlara göre39, yorum iki çeşittir: birincisi basit yorum, 

ikincisi tamamlayıcı yorumdur. Oertmann’a göre, “gerçek yorum” ile “objektif 

tamamlama”, yani boşluğun yedek hukuk kurallarıyla doldurulması arasında bir orta 

alan vardır. İradenin yorumlanması yanında, açıklanan iradenin tamamlanması da bu 

alanda yer alır. Sözleşmede öyle beyanlar olabilir ki, bu beyanlar sözleşmenin 

                                                 
35 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 224. 
36 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 224; Walter R. Schluep, Schweizerisches Privatrecht, 
Obligationenrecht Besondere Vertragsverhältnisse, Bd. VII/2, Herausgegeben von Frank Vischer, 
Basel -Stutugart, Helbing & Lichtenhahn,  1979, s. 783.  
37 Hans Merz, Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht Einleitung Artikel 1-10, Bd. 
I, 1. Abteilung, Herausgegeben von Arthur Meier-Hayoz, Bern, Stämpfli, 1966, ZGB Art. 2 N. 137; 
Hans Giger, “ Grundsätzliches zum Richterlichen Eingriff in den Vertrag”, ZBJV 105 (1969), s. 315. 
38 Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 323; Piotet, “Le Complétement”, s. 375; Berner Komm./ Kramer, 
OR Art. 18 N. 225; Feyzi Necmettin Feyzioğlu,  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, yenilenmiş 
ve genişletilmiş 2. bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1976, s. 360-361; Eren, s. 426; Oğuzman/ Öz, 
s. 150 ve 153; Akyol, Dürüstlük Kuralı, s. 37.  
39 Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 1 ile N. 25 karş.; Staudinder/ Roth, 
BGB § 157 N 3; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 29 ile N. 103 karş. 
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amacını ve etkilerini tespit edip bir düzenlemeye ulaşmak için birer araç 

durumundadır40.   

Yorum, sözleşmenin tamamlanması açısından çok önem taşır. Sözleşmede 

boşluk bulunup bulunmadığı her şeyden önce bir yorum meselesidir. Bu bakımdan 

irade beyanlarının yorumlanması gerekir. Gerçekten taraflar bir hususu 

düzenlemişler mi, düzenlememişlerse bilinçli olarak mı düzenlememişler yoksa 

farkında olmadan mı bu hususu düzenlenmemiş halde bırakmışlar, bunlar hep irade 

beyanlarının yorumlanmasıyla ortaya çıkar. İrade beyanlarının yorumu güven 

teorisine göre yapılmalıdır. Bazen de sözleşme boşluğunun tespit edilebilmesi için, 

tek tek irade beyanlarının ötesinde sözleşmenin bir yoruma tabi tutulması gerekebilir. 

Bazı hususlar sözleşmenin örtülü içeriğinde bulunabileceği gibi hiç düzenlenmemiş 

de olabilir. Bu bakımdan, boşluğun tespit edilebilmesi için sözleşme içeriğinin 

yorumlanması gerekir. Bu anlamda mantıki açıdan bakıldığında yorum 

tamamlamadan önce gelir. 

İkinci olarak, sözleşme boşluğu tespit edildikten sonra da, hâkim o boşluğu 

tamamlayacak bir hüküm belirlerken sözleşmenin amacına uygun düşecek bir hüküm 

benimsemelidir. Burada yine sözleşmenin yorumlanması gerekir. Dolayısıyla 

tamamlamanın sınırları yorum ile belirlenir, çünkü tamamlama, açıklanmış, beyan 

edilmiş iradeden yola çıkmalı, ona uygun olmalıdır41. “Tamamlayıcı yorum” terimi 

de zaten bu gerekçelerle kullanılmaktadır. 

Tamamlayıcı yorumu yorumun bir türü olarak kabul eden görüşün yanında, 

yorumdan bağımsız olarak ele alan bir görüş de vardır. Buna göre, tamamlama 

yoruma bağlı olmakla birlikte bu iki kavramın anlamları birbirinden farklıdır, zira 

burada “nitelikli bir yorum” olduğu sonucuna varılamaz42. “Tamamlayıcı yorum” 

ifadesi tamamlamanın yorumun bir türü olduğu izlenimini uyandırsa ve bazen 

yorumun bir türü olarak nitelendirilse de aslında artık burada bir yorum değil bir 

                                                 
40 Paul Oertmann, Rechtsordnung und Verkehrssitte, 1914, s. 159. 
41 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 557; Keller, “ Die Auslegung obligationenrechtlicher Verträge”, s. 317 
vd.; Kaplan, s. 114 -115. 
42 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 557; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 220 vd.; Peter Gauch/ 
Walter R. Schluep/ Jörg Schmid/ Heinz Rey, Scweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 
Bd. I, 8. Auflage, Schulthess, 2003, N. 1263; Kaplan, s. 114 -115; Oftinger’e göre ise, tamamlama 
nitelikli bir yorumdur. Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 197.  
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tamamlama faaliyeti vardır43. Tamamlayıcı yorum objektif tamamlama faaliyetinden 

yedek hukuk kurallarını bir kenara bıraktığı için ayrılır; buna karşılık, yorumlama 

faaliyetinden de, gerçek ortak irade değil sadece farazi ortak iradeyi ön planda 

tuttuğu için farklılık gösterir44. Tamamlayıcı yoruma başvurulmasının sebebi, 

sözleşmede anlamı üzerinde uzlaşılamayan bir hüküm değil hiçbir düzenleme 

bulunmamasıdır. Yorum ile tamamlama faaliyeti arasındaki farkı daha berrak bir 

biçimde dile getirebilmek için, “tamamlayıcı yorum” yerine “hâkimin kendi koyduğu 

bir kuralla sözleşmeyi tamamlaması”, “hâkimin tamamlaması” yahut “bireysel 

tamamlama” gibi kavramlar kullanıldığı da görülmektedir45. Bu terimler İsviçre 

hukukunda daha sıkça kullanılmaktadır.  

Gerçekten de, tamamlayıcı yorum yorumdan farklı olmakla beraber aralarında 

yukarıda da açıklamaya çalıştığımız gibi çok önemli bir bağ vardır. Kanımızca 

yorum ve tamamlayıcı yorum kurumlarını kesin çizgilerle ayırmak mümkün de 

değildir, gerekli de değildir. Bu bakımdan da söz konusu kavramlar kesin bir biçimde 

sınırlandırılamaz; bunlar iç içe geçmiş, ortak paydaları son derece çok olan 

kurumlardır.    

Anlam karışıklığına yol açmamak ve bu kurumun geniş anlamdaki 

tamamlama faaliyetinden farkını vurgulayabilmek için bu incelemede “tamamlayıcı 

yorum” kavramını kullanacağız. Zira tamamlama geniş anlamıyla kullanıldığında, 

yedek hukuk kuralları, teamüller, tamamlayıcı yorum ile yahut MK m.1’e göre 

hâkimin kanun koyucu gibi hareket etmesi sonucu getirdiği hüküm ile sözleşme 

boşluğunu tamamlaması hallerinin tümünü kapsamaktadır. Hâkimin sözleşme 

boşluğunun doldurulmasında başvurabileceği bu araçlar arasında tamamlayıcı 

yorumun çok farklı ve özel bir yeri olduğu için ayrıca nitelendirilmesi gerektiğine 

                                                 
43 Heinrich Lehmann, Allgemeiner Teil des BGB, 13. Auflage, 1962, s. 203 vd.; Gauch/ Schluep/ 
Schmid / Rey, AT, Bd. I, N. 1263; Jäggi /Gauch, OR Art. 18 N. 553; Berner Komm./ Kramer, OR 
Art. 18 N. 220 vd.  
44 Fritz Schreier, Die Interpretation der Gesetze und Rechtsgeschäfte, 1927, s. 81. 
45 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 227; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 557; Kaplan, s. 114 -
115; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1256 vd. Kramer, Jäggi/ Gauch kadar şiddetle 
“tamamlayıcı yorum” kavramına karşı çıkmasa da “hâkimin sözleşmeyi tamamlaması” ifadesini 
kullanmayı tercih diyor. Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 227, N. 230, N. 238;  Schwenzer ise 
“farazi iradeye göre sözleşmenin tamamlanması” ifadesini kullanıyor. Ingeborg Schwenzer, 
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4. Auflage, Bern, Stämpli, 2006, N. 34.04; 
Koller ise, zaman zaman “tamamlayıcı yorum” kavramına değiniyor.  Alfred Koller, Schweizerisches 
Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, Bern, Stämpli, 2006, § 10 N. 22, N. 27.  
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inanıyoruz. Öte yandan, yorum ile tamamlayıcı yorum arasında sıkı bir bağ 

bulunmasına rağmen, bizce de tamamlayıcı yorum yorumun dışında, farklı bir kurum 

olarak ele alınmalı, yorumun bir türü olarak değerlendirilmemelidir.  

Bu tartışmanın aslında bir de terminoloji boyutu vardır. Bunun önemli bir 

nedeni de BGB § 157’nin46 özel bir yorum hükmü olmasıdır47. BGB § 157 ilk bakışta 

sadece yoruma dair bir düzenleme izlenimi verse de, bu hükmün kapsamına 

tamamlayıcı yorum kurumu da sokulmakta, buradan hareketle tamamlayıcı yorum 

kurumunun hukuki niteliğine dair tartışmalar doğmaktadır. Aynı zamanda MK m. 

2’nin karşılığı olan BGB § 242’nin bu hüküm karşısındaki yeri tartışmanın önemli 

bir kısmını oluşturur48. Tamamlama faaliyetinde olsun,  yorumda olsun dürüstlük 

kuralı çok önemlidir. Biz burada sorunun incelenmesini lüzumsuz bir biçimde 

uzatmamak için bu tartışmaya daha fazla yer vermeyeceğiz. Türk hukuku açısından 

bakıldığında, Borçlar Kanunu’nda BGB § 157 karşılığı herhangi bir düzenleme 

olmadığı için,  terminoloji üzerinden yürütülen bu tartışma Alman hukukunda olduğu 

ölçüde önem taşımaz. “Tamamlayıcı yorum” terimi İsviçre’de zaten bu yüzden pek 

kullanılmamakta, bunun yerine “hâkimin tamamlaması” (richterliche Ergänzung) 

terimi tercih edilmektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki, hangi terim kullanılırsa 

kullanılsın ifade edilen şey aynıdır. Burada önemli olan, bu kurumun hangi hallerde 

ve nasıl devreye gireceği ve yedek hukuk kuralları karşısındaki yeridir49.  

 

3. Sözleşme Boşluğunun Tamamlanması ile Kanun 
Boşluğunun Tamamlanması Arasındaki İlişki 
 

Bazı yazarlara göre sözleşmenin hâkim tarafından tamamlanması, aslında 

hâkimin kanun boşluğunu doldurmasından başka bir şey değildir. Kanunda sözleşme 

boşluğunu tamamlayacak bir hüküm olmaması (örf ve âdet hukukunda da bir kural 

yoksa), hukuk düzeninde bir boşluk bulunduğu anlamına gelir. Hâkimin bu boşluğu 

                                                 
46 BGB § 157 Türkçeye şöyle çevrilebilir: “Sözleşmeler dürüstlük kuralı ve teamüller dikkate alınarak 
yorumlanır.”   
47 Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 1, N. 2; Staudinger/ Roth, BGB § 157 
N. 1. 
48 Bu tartışmalar için bkz. Pilz, s. 15 vd.; Soergel / Wolf, BGB § 157 N. 1 vd. 
49 Bu konu için bkz. ikinci ve üçüncü bölüm. 
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kanunu tamamlayarak gidermesi gerekir. Bu görüşe göre, kanunda boşluk olmasaydı, 

sözleşmenin hâkim tarafından tamamlanması sorunuyla karşılaşılmazdı, çünkü 

sözleşmedeki her boşluk kanundaki emredici yahut yedek hukuk kurallarıyla 

doldurulabilecekti50. Oftinger’e göre ister kanun boşluğu olsun, ister sözleşme 

boşluğu, bunların tamamlanması için tutulan yol ve güdülen amaç aynıdır 51.  

Elbette hâkimin sözleşmeyi tamamlaması sorunu, kanunda bu boşluğu 

doldurmaya elverişli bir yedek hukuk kuralı olmaması haliyle yakından ilgilidir. 

Gerçekten de, kanunda sözleşmedeki boşluğu tamamlayan bir hüküm bulunmaması 

halinde, kanunda bir boşluk olduğu anlamı çıkabilir. Ancak, bu görüşten yana 

olanların söylediklerinin aksine, bu iki boşluk arasında doğal bir sebep-sonuç ilişkisi 

olduğu kabul edilemez. Her sözleşme boşluğu bir kanun boşluğu değildir52. Zira 

kanun koyucunun tarafların sözleşmelerde karşılaşabilecekleri ve boşluk 

yaratabilecek her konuyu düşünmesi ve düzenlemesi beklenemez.    

Bununla birlikte, bir kanun boşluğu söz konusu olduğunda, MK m.1’e göre 

hâkimin kanun koyucu gibi hareket edip soyut ve genel bir düzenleme getirmesi 

gereklidir. Kanun boşluğu ile sözleşme boşluğunun aynı anlama geldiği kabul 

edilirse, hâkim karşılaştığı her sözleşme boşluğunda kanun boşluğunu tamamlar gibi 

hareket edecek demektir. Bir başka deyişle, hâkim sadece önündeki olayı çözme 

kaygısı ile hareket etmeyip bir kanun koyucu gibi davranarak soyut ve genel bir 

düzenleme getirecektir. Halbuki tam tersine, hâkim sözleşmeyi tamamlarken sadece 

söz konusu sözleşme boşluğunu tamamlama amacını güden bir hüküm getirmelidir. 

Bu bakımdan, hâkim kanun koyucu gibi hareket edip benzer nitelikteki olaylara da 

uygulanabilecek soyut ve genel bir hüküm değil, sadece söz konusu boşluğu 

tamamlayacak somut ve şahsi bir hüküm getirmelidir53. Buna hâkimin “kazuistik 

yöntemle sözleşme boşluğunu tamamlaması” denmektedir 54.  

                                                 
50 Wolfgang Mangold, “Eigentliche und Ergänzende Vertragsauslegung”, NJW 14, 1961, s. 2284; 
Henckel, s. 122; Andreas von Tuhr/ Hans Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen 
Obligationenrechts, Erster Bd., Erste Lieferung, 3. Auflage, Zürich, Schulthess, 1974, s. 52. 
51 Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 197 vd.  
52 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 228; Jacques Bischoff, Vertragsrisiko und Clausula 
Rebus Sic Stantibus, Zürich, Schulthess, 1983, s. 80.  
53 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 228; Schluep, SPR, s. 799; Bischoff, s. 80; Jäggi/ Gauch, 
OR Art. 18 N. 534; Larenz, “Ergänzende Vertragsauslegung”, s. 740-741; Otto Sandrock, Zur 
Ergänzenden Vertragsauslegung im materiellen und internationalen Schuldvertragsrecht, Köln, 
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4. Sözleşmenin Tamamlanması ile Değişen Şartlara 
Uyarlanması Arasındaki İlişki 
 

Beklenmeyen olaylardan ötürü şartların değişmesi ile sözleşmede 

kararlaştırılan bir hüküm anlamını yitirmiş ve edimler arasındaki denge aşırı 

derecede bozulmuş olabilir. Bu durumda ifayı gerçekleştirmek taraflardan biri için 

çok zorlaşır, dürüstlük kuralına göre ifanın gerçekleşmesi de beklenemez. Gerçekten 

de, sözleşmenin kurulmasından sonra beklenmeyen bir biçimde siyasi ve ekonomik 

durumun değişmesi sonucu edimler arasındaki denge bozulmuş olabilir. Örneğin 

paranın değeri düşebilir, savaş yahut tabii afet yahut ekonomik kriz gibi haller 

doğabilir. İşte bu gibi hallerde sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması gerekir. 

Özellikle İsviçre doktrininde yaygın olarak kabul edildiği üzere, sözleşmenin 

içeriğinde değişen şartlara ilişkin bir uyarlama kaydı bulunmuyorsa, sözleşmenin 

yorumlanmasıyla böyle bir kaydın varlığını da tespit etmek imkânı yoksa sözleşmede 

boşluk var demektir. Bu tür boşluklara doktrinde “uyarlama boşluğu” yahut “riziko 

boşluğu” denmektedir55. İşte bu hallerde değişen şartların rizikosuna kimin 

katlanacağı hususunda sözleşmede hiçbir hüküm bulunmaz. Bazen de sözleşmede bir 

uyarlama kaydı bulunmakla beraber, somut soruna çözüm olabilecek nitelikte 

değildir. Burada da geniş anlamda bir “uyarlama boşluğu” olduğu kabul 

edilmektedir56. Uyarlama boşluğu şartların değişmesiyle doğduğundan “sonradan 

doğmuş bir sözleşme boşluğu” olduğu ileri sürülmüştür57. Sözleşmede bir uyarlama 

                                                                                                                                          
Westdeutscher Verlag, 1966, s. 85 vd.; Wilhelm Canaris, “Grundrechte und Privatrecht” AcP 184, 
1984, s. 216. 
54 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 228; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 534. 
55 Kaplan, s. 129 -130; Eren, s. 440-441; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 593; Berner Komm./ Kramer, 
OR Art. 18 N. 297, N. 322; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 116; Gauch/ Schluep/  Schmid / 
Rey, AT, Bd. I, N. 1293; Yargıtay da bazı kararlarında sözleşme boşluğu görüşünü kabul etmiştir. 
YHGK 15.10.2003 E.2003/13-599 K. 2003/599 “Değişen durumların, sözleşmede kendiliğinden 
bulunan sözleşme adaletini bozması halinde, taraflar bu haller için bir tedbir almadıklarından, 
sözleşmede bir boşluk vardır. Bu boşluk sözleşmenin anlamına ve taraf iradelerine önem verilerek 
yorum yolu ile ve dürüstlük kuralına uygun olarak doldurulur (MK m. 1) Bu yönteme sözleşmenin 
yorum yoluyla düzeltilmesi yahut değişen şartlara uyarlanması denilir.” (Kazancı Mevzuat ve İçtihat 
Bankası); Aynı yönde bir başka karar için, bkz. Yarg. 14. HD. 06.07.2006, YKD Nisan 2007, C. 33 N. 
4, s. 698-701. 
56 Kaplan, s. 130; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 580, N. 593.  
57 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 592, N. 641; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 328. 
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boşluğu olduğu halde, talep üzerine hâkim sözleşmeyi değişen şartlara uyarlamak 

zorundadır. Doktrinde kabul edildiği üzere, “hâkimin sözleşmeyi değişen şartlara 

uyarlaması” hâkimin sözleşmeyi tamamlamasının özel bir halidir58.  

Bu görüşe göre, sözleşme boşluğu kavramı geniş olarak ele alındığında 

uyarlama boşluğu kavramını da kapsar. Sözleşmenin tamamlanması ile değişen 

şartlara uyarlanması, doktrinde aynı olgunun aralarında ciddi benzerlikler bulunan 

farklı görünümleri olarak açıklanmıştır59. Buna göre, hâkim her iki halde de 

sözleşmede oluşan boşluğu tamamlarken benzer araçlardan faydalanır; yani tarafların 

farazi ortak iradelerini, sözleşmenin niteliğini, kanunun tamamlayıcı hükümlerini, bir 

de elbette dürüstlük kuralını dikkate alır60.    

Ne var ki İsviçre hukukunda genellikle kabul gören bu görüş taraftarları bile 

aslında iki kurum arasında bazı farklar bulunduğunu kabul etmektedirler. Buna göre, 

aralarındaki önemli bir farklılık, boşluğun hangi sebeple oluştuğudur. Şartların 

değişmesiyle boşluklar doğmasının sebebi edimler arasındaki dengenin dürüstlük 

kuralına göre borçludan borcunu ifa etmesi beklenemeyecek derecede bozulmuş 

olmasıdır. Oysa alelade boşluklar tarafların bu noktaları düzenlemeyi unuttukları 

yahut ihmal etikleri için oluşur. Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasında hâkim, 

sözleşmede değişen ve beklenmeyen şartlardan, yeni durumlardan kaynaklanan 

uyarlama boşluğunu tamamlar;  sözleşmenin tamamlanmasında ise, yeni ortaya çıkan 

bir durumla ilgisi olmayan, tarafların düzenlemeyi gerçekten ihmal ettikleri 

“sözleşme boşluklarının” doldurulması söz konusudur61.  

Görüşümüze göre aslında İsviçreli hukukçuların da farkında olduğu bu temel 

farklılıklar iki kurumun ayrı ayrı ele alınması için yeterlidir. Bu açıdan sözleşmenin 

değişen şartlara uyarlanması gereken hallerde, tamamlama sorunu çerçevesinde ele 

aldığımız anlamda bir sözleşme boşluğu olduğu görüşüne katılmıyoruz. Bunun 

sonucu olarak da burada bir tamamlama sorunu bulunmadığını düşünüyoruz. 

                                                 
58 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 59; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 220 vd.; 
Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 639; Bischoff, s. 59 vd.  
59 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 57-59. 
60 Kaplan, s. 156 vd.; Jäggi/Gauch, OR Art. 18 N. 651; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 326; 
Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1294; Ayrıca taşınmaz kirası ve dövize endeksli kredi 
sözleşmelerinde uyarlama uygulamasındaki sorunlar için bkz. Halûk Burcuoğlu, Hukukta 
Beklenmeyen Hal ve Uyarlama, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1995, özellikle s. 28 vd. 
61 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 58; Kaplan, s. 161-162; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 641; 
Ayşe Arat, Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Ankara, Seçkin, 2006, s. 42.  
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Sözleşmenin hâkim tarafından değişen şartlara uyarlanmasında, tamamlama 

işleminin aksine, sözleşmedeki kararlaştırılmış hükümler değiştirilmekte yahut 

yürürlükten kaldırılmakta, yani sözleşme değişen şartlara göre düzeltilmektedir. 

Oysa hâkim, sözleşmenin gösterdiği boşluğu tamamlarken öbür hükümlerini 

değiştirmeden,  tamamının yürürlüğünü ve uygulamasını etkilemeden hareket etmek 

zorundadır62. Sözleşme değişen şartlara uyarlanırken hâkim dürüstlük kuralını da göz 

önünde tutarak risk dağılımını yapmalı, edimler arasında bozulan dengeyi düzeltmeli,  

bu mümkün olmazsa sözleşmeyi sona erdirmelidir. Halbuki sözleşmenin 

tamamlanmasının amacı sözleşmenin değiştirilmesi, düzeltilmesi yahut daha adil bir 

sözleşme haline getirilmesi olamaz; tam tersine, mümkün mertebe tarafların 

koydukları hükümleri esas alarak ve sözleşmenin ahengini bozmadan, o 

düzenlemelere uyan bir hüküm getirerek boşluğu tamamlamaktır. Özellikle 

tamamlayıcı yorum getirirken hâkim farazi ortak iradeyi tespit etmek için bağlantı 

noktalarını araştırır. Ne var ki bu kavramın sözleşmenin uyarlanmasında esas 

alınabileceği kanısında değiliz. Zira taraflar sözleşmenin başında söz konusu 

meseleyi bilselerdi nasıl bir düzenleme getirecekleri hususunun araştırılması 

tarafların önceden göremeyecekleri, beklenmeyen bir hal olduğunda anlamlı olmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Kaplan, s. 161; Jäggi/ Gauch uyarlamanın bir çeşit tamamlama olduğunu ileri sürmekle birlikte 
aralarında bazı farklar olduğunu da kabul etmektedirler. Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 642; Aynı yönde 
eleştiriler için bkz. Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 329; Arat, s. 42; Kemal Tahir Gürsoy, 
Hususi Hukukda Clausula Rebus Sic Stantibus-Emprevizyon Nazariyesi, Ankara, Güney 
Matbaacılık ve Gazetecilik, 1950, s. 18 vd.; Oğuzman/ Öz, s. 155, dn. 510; Akyol, Dürüstlük Kuralı, 
s. 37-38; Ayrıca bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Z. Başak Baysal Erman, Zaman İçerisinde 
Değişen Koşulların Hukuki İşleme Etkisi, basılmamış doktora tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, s. 59 vd. ve 116 vd.  
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II.  SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASININ ŞARTLARI 
 

A. Sözleşmenin Kurulmuş Olması  
  

1. Sözleşmenin Kurulmasının Şartları  
 

BK m.1/f.1’e göre sözleşme, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade 

beyanları ile oluşan bir hukuki işlemdir. 

 

a. Karşılıklı İrade Beyanları 
 

Sözleşmede taraflar irade beyanlarını birbirlerine yöneltmelidir. Muhatabın 

beyanı da ilk beyana dayanarak, ona cevap sayılacak şekilde yapılmalıdır. Buna 

“irade beyanlarının karşılıklı olması” denir. Bu irade beyanlarından sözleşmenin 

kurulması açısından teklif niteliğinde olana “icap”, bu icaba olumlu cevap niteliği 

taşıyana ise “kabul” denir.  İcabın Borçlar Kanunu’nun ifadesine uygun olarak kabul 

edilmesiyle birlikte akit in’ikad eder63.  

 

b. İrade Beyanlarının Birbirine Uygunluğu 
 

Bir sözleşmenin kurulması için tarafların irade beyanlarının karşılıklı 

olmasından başka birbirine uygun olması da gerekir. İrade beyanlarının birbirlerine 

uygunluğundan kasıt, ya gerçek iradelerin ya da irade beyanlarının birbirine uygun 

olmasıdır. Borçlar Kanunu’nun. 1. maddesi sözleşmenin kurulması için mutlaka 

tarafların gerçek iradelerinin uygunluğunu aramamış, irade beyanlarının uyuşmasını 

yeterli görmüştür64. İrade beyanları çoğu zaman gerçek iradeyi yansıtır, sözleşme de 

                                                 
63 Tekinay / Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 70; Eren, s. 218-219; Oğuzman/ Öz, s. 44-45; Şener Akyol, 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1995, s. 65; Tunçomağ, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, s. 184; Feyzioğlu,  s. 65. 
64 Max Keller, Christian Schöbi, Allgemeine Lehren des Vertragsrecht, Basel und Frankfurt am 
Main, Helbing & Lichtenhahn, 1988, s. 53; Gauch/ Schluep/ Schmid / Rey, AT, Bd. I, N. 310 vd.; 
Schwenzer, AT, N. 29.02; Koller, AT, § 6 N. 4. 
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gerçek irade beyanlarına göre kurulur. Örneğin (A), (B)’ye “1000 YTL’ye şu halıyı 

satıyorum, alır mısın?” diye sormuş, (B) de “Anlaştık, 1000 YTL’ ye bu halıyı 

alıyorum” demişse,  bu halde hem iradeler hem de beyanlar arasında bir uyuşma, 

uygunluk (konsens) vardır65. Buna “fiili, tabii, gerçek uygunluk” denir66. “Tabii 

uygunluk” yalnız irade beyanlarının değil, iradelerin de birbirine uygun olması 

anlamına gelir.  

Bir taraf aslında gerçek iradesine uymayan bir beyanda bulunduğu halde karşı 

taraf beyanda bulunanın yanıldığını ve gerçek iradesini anlamış ve buna göre kabul 

beyanında bulunmuş olabilir. Bu durumda sözleşme irade beyanında bulunanın 

gerçek iradesine uygun biçimde kurulmuş olur67. Örneğin hem (A) hem de (B), 

(A)’nın bir binanın 5. katındaki dairesinin kiralık olduğunu bildikleri halde, (A) 

yanlışlıkla 3. kattaki dairem kiralık demiş, (B) de kabul etmiştir. (A)’nın irade 

beyanında 3. kattaki ev söz konusu edilmekle birlikte, tarafların gerçek iradesi ve bu 

beyana vermiş oldukları anlam 5. kattaki daire olduğundan, sözleşme 5. kattaki daire 

üzerinden kurulmuştur. Burada da tarafların iradeleri arasında “fiili, tabii bir 

uygunluk” vardır. Bu gibi hallerde tabii uygunluğun olup olmadığı tarafların 

beyanlarının yorumlanmasıyla anlaşılır. Bu sonuç BK m. 18/f.1’e de uygundur. Zira 

bu hüküm önce tarafların iradeleri arasındaki gerçek uygunluğu esas almaktadır. 

Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, sözleşmenin kurulması için kanun 

iradelerin değil, irade beyanlarının uygunluğunu aramıştır. Buna doktrinde “hukuki 

uygunluk” denmektedir68. Gerçekten de irade ile beyan bazen birbirine uymayabilir. 

Örneğin (A) 500 dolar diyeceği yerde 500 avro demiş, (B) de buna göre kabul 

beyanında bulunmuştur.  Bazen de bir tarafın irade beyanından, karşı taraf beyanda 

bulunan tarafın anlatmak istediğinden farklı bir anlam çıkarabilir. Örneğin (A), 

(B)’ye yönelttiği icapta, benimle çalışır mısın demiş; (B) de (A)’nın işyerinde birlikte 

çalışmalarını teklif ettiğini sanarak teklifi kabul etmiştir. Oysa (A) burada “yanımda” 

                                                 
65 Eren, s. 206; Koller, AT, § 6 N. 4; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 121-122; 
Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 1; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 71; Schwenzer, 
AT, 29.02. Claire Huguenin, Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Zürich, Schulthess, 2004, s. 29. 
66 Eren, s. 206; Koller, AT, § 6 N. 4; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 121–122; 
Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 1; Schwenzer, AT, 29.02. Huguenin, s. 29. 
67 Eren, s. 206; Oğuzman/ Öz, 62; Koller, AT, § 6 N. 4. Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 1; 
Schwenzer, AT, N. 29.02. 
68 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 121 -122; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 317; 
Schwenzer, AT, N. 29.02; Eren, s. 206; Huguenin, s. 29. 
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demekle işyerinde değil de evinde çalışmayı kastetmiştir69. Taraflar arasında 

görülebilecek buna benzer anlayış farklılıklarının birçok sebebi olabilir. 

İrade beyanının aracı olan dilin, kelimelerin,  deyimlerin, hatta noktalama 

işaretlerinin iyi ve yerinde kullanılmamış oluşu, bazı kelimelerin mekân ve zaman 

yönünden, dahası kullanan kişiye göre farklı anlamlara gelmesi tarafların sosyo-

ekonomik, psikolojik durumları anlayış farklılığına yol açmış olabilir. Birçok 

durumda irade sahibinin ve muhatabın irade beyanına farklı bir anlam vermesi 

yüzünden irade beyanının anlamını tespit etmeye ihtiyaç duyulur. İrade beyanlarının 

anlamının hâkim tarafından araştırılarak tespit edilmesine “irade beyanlarının 

yorum”u denir.  

İrade beyanları bugün kabul edilen görüşe göre, güven teorisine göre 

yorumlanır70. Güven teorisine dayanan yoruma göre irade beyanlarının birbirine 

uygun olduğu sonucuna varılırsa yine sözleşme kurulmuş olur. Buna, irade beyanları 

arasında hukuki yahut normatif (farazi, varsayımsal) uyuşma denir. Bu hallerde 

iradeler aslında uyuşmadıkları halde, güven teorisine dayanarak bir tarafın karşı 

tarafın beyanına verdiği anlam hukuken korunmakta ve sözleşme bu anlam üzerinden 

kurulmuş sayılmaktadır. Bu halde uyuşma vardır, sözleşme BK m.1/f.1’e uygun 

biçimde kurulmuştur71. 

Güven teorisine göre, sözleşmenin irade beyanlarının birbirine uygun 

(normatif uygunluk) bulunduğunun kabul edilmesiyle kurulduğu hallerde, sözleşme 

                                                 
69 Bu örnek için bkz. Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 71. 
70 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 73 vd.; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 111-
112; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 13 N. 1 vd.; Şener Akyol, Medeni Hukukta Çelişki Yasağı, 
İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006, s. 27 vd.; Oğuzman/ Öz, s. 61 vd. Doktrinde güven teorisinin 
yanında “meram anlatma teorisi”nden (Das Auslegungsprinzip des Sichverständlichmachens) de 
bahsedilmektedir. Bu teori, güven teorisinden daha kapsamlı bir yorum teorisidir. Güven teorisi 
sadece taraflar birbirlerini doğru olarak anlamadıkları zaman uygulanır. Bu durumda irade beyanları 
arasında farazi (normatif) bir uygunluğun olup olmadığına güven teorisinden faydalanılarak karar 
verilir. Oysa meram anlatma teorisi sadece farazi uyuşma hallerinde değil, tarafların birbirini doğru 
olarak anlamaları halinde de tabii bir yorum teorisi olarak uygulanmaktadır.  Bu konuda daha geniş 
bilgi için bkz. Esther Lange, Das Auslegungsprinzip des Sichverständlichmachens, Zürich, 
Schulthess, 1981, s. 21 vd.; Eren, s. 144 vd.; Keller/ Schöbi, s. 125 vd.; Max Keller, “Der 
Vertragswille im Obligationenrecht”, SJZ 58, 1962, s. 369-370.      
71 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 126-133; Koller, AT, § 6 N. 4; Eren, s. 207; Tekinay/ 
Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 73-74. 
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taraflardan birinin gerçek iradesine aslında uygun olmadığı için, söz konusu taraf, 

sözleşmeyi hata yüzünden iptal edebilir72. 

Tarafların irade beyanlarının yorumlanması ile beyanlar arasında uyuşma 

olmadığı sonucuna varılırsa, uyuşmazlık (dissens) söz konusu olur, bu yüzden 

sözleşme kurulmuş sayılmaz.  

Tarafların uyuşmasından yahut uyuşamamalarından söz ettiğimiz hallerde, 

hangi yorum yönteminden faydalanılarak bu sonuca varıldığı sorununa bu 

incelemede değinilmeyecektir. Burada çok kısaca andığımız yorum teorilerinin 

ayrıntılı bir biçimde incelenmesi çalışmanın kapsamı dışındadır. İncelememiz irade 

beyanlarının yorumlanması sonucu uyuşma sağlandığı yahut sağlanamadığı 

varsayımına dayalı olarak şekillenecektir.  

 

c. Uyuşmanın Kapsamı 

(1) Genel Olarak 
 

Uyuşma ister gerçek ister farazi olsun, sözleşmenin kurulmuş sayılabilmesi 

için, sözleşmenin içeriğinde anlaşmak gerekir. BK m.1/f.1’e göre  “İki taraf karşılıklı 

ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur.”  O 

halde, taraflar hangi hususlar üzerinde karşılıklı ve birbirine uygun bir biçimde 

rızalarını beyan ederlerse sözleşme kurulmuş olur? Bir uyuşmanın sözleşme olarak 

nitelendirilebilmesi için tarafların hangi hususlar üzerinde uyuşması lazımdır? İşte bu 

bölümde amacımız bu soruya bir cevap aramaktır.  

Bu konuya sözleşmenin tamamlanması açısından eğilirsek, doktrinde 

tartışılan husus şudur: Acaba taraflar hangi asgari içerik üzerinde anlaşırlarsa, bu 

anlaşma eksik (unvollständig) ama asgari içerikte uyuşulduğu için tamamlanabilecek 

                                                 
72 Oğuzman/ Öz, s. 63; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 74; Koller, AT, § 6 N. 6; Berner 
Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 126, 133; Eren, s. 207; Alfred Koller, Das Schweizerische 
Obligationenrecht mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts, von Theo Guhl, Alfred 
Koller, Anton Schnyder, Jean Nicolas Druey, 9. Auflage, Zürich, Schulthess, 2000, s. 102;  
Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 13 N. 7; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 122; 
Keller, “Der Vertragswille im Obligationenrecht”, s. 368; Daha fazla için bkz. Ernst Henrici, Über 
den Irrtum beim Vertragsabschluss, Zürich, 1916, s. 166 vd.; Necip Kocayusufpaşaoğlu, Güven 
Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, İstanbul, Garanti Matbaası, 1968, s. 
123 vd. 
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nitelikte bir sözleşme olarak kabul edilebilir? Hiç şüphesiz, asgari bir içerik üzerinde 

dahi uyuşamayan tarafların kurdukları ilişki sözleşme olarak nitelendirilemez. 

Kurulmamış bir sözleşmenin tamamlanması elbette söz konusu olmaz. Ne var ki,  bu 

“asgari içerik” nasıl belirlenebilir? Bu sorunun bir başka boyutu da sözleşmenin 

hangi noktalarda tamamlanabileceği hususu ile ilgilidir. Tarafların asgari olarak 

anlaşmaları gereken kısmın dışındaki konularda ancak hâkim tamamlama yoluna 

gidebilir.   

Bu soruya cevap ararken değinilmesi gereken önemli bir hüküm de             

BK m.2/f.1’dir. Bu hükme göre, “İki taraf akdin esaslı noktalarında uyuşurlar ise 

ikinci derecedeki noktalar sükûtla geçilmiş olsa bile akde mün’akit olmuş nazarıyla 

bakılır.” Bu maddede sözleşmenin esaslı ve ikinci derecedeki noktalarından 

bahsedilmiştir. “Nokta” kavramı tarafların kurmak istedikleri hukuki ilişkinin 

düzenlenmeye muhtaç kısımları olarak tanımlanabilir73. Örneğin bir satım sözleşmesi 

yapıldığını düşünelim; akla gelen, gerekli ilk sözleşme noktaları “semen” ile 

“satılan”ın düzenlenmesidir. Ama bunlar dışında, ifanın yeri, zamanı gibi bu 

sözleşmeye dair her husus yahut kısım bir sözleşme noktasıdır.  

Bu hükme genel olarak bakıldığında sözleşmenin kurulması için esaslı 

noktalarda uyuşmanın yeterli olduğu, ikinci derecedeki noktalarda uyuşma 

sağlanamamış olsa bile bu durumun sözleşmenin kurulmasına engel olmayacağı 

anlaşılır. Şu halde yukarıda sorduğumuz soruyu cevaplandırmak için ilkin hangi 

noktaların esaslı olduğunun araştırılması gerekir. Zira “esaslı nokta” – “ikinci 

derecedeki nokta” ayrımı sözleşmenin kurulması için uzlaşılması gereken “asgari 

içerik” kavramına ışık tutacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Schönenberger/  Jäggi, OR Art. 2 N. 10. 



 29

(2) Esaslı Nokta - İkinci Derecedeki (Yan) Nokta Kavramları 
 

(i) Genel Olarak 
 

Esaslı nokta – ikinci derece nokta ayrımını daha iyi anlayabilmek için 

müşterek hukuktan gelen üçlü bir ayrıma değinmekte fayda vardır74. Bu ayrım 

sözleşmenin tipini belirlemekte, bir başka anlatımla, herhangi bir hukuki uyuşmanın 

hangi sözleşme tipinin özelliklerini karşıladığını göstermede yardımcı olmaktadır.  

Bu ayrım şöyle belirtilebilir: 

 

1. Essentialia Negotii (esaslı içerik): Hukuk düzeninin öngördüğü biçimde bir 

sözleşmenin gerçekleşebilmesi için zorunlu olan unsurlardır. Buna göre bir satım 

sözleşmesinden bahsedebilmek için satılan ve semenin tayin edilmiş olması ve 

karşılıklı irade beyanlarının bu noktalarda örtüşmesi yahut kira sözleşmesinden 

bahsedebilmek için kiralanan mal ve kira bedeli üzerinde mutlaka anlaşmak gerekir. 

Kanundaki tanımlardan sözleşmenin essentialiası, yani esaslı içeriği çoğu 

zaman anlaşılabilir75. Bazen de ticari teamüllerden faydalanılır76. 

 

2. Naturalia Negotii (tabii noktalar): Naturalia, doğal olarak sözleşmenin 

içeriğine dâhil sayılan, bir başka deyişle, essentialiada uyuşmanın doğal sonucu 

sayılan unsurlardır. Açıkça kararlaştırılmamış olsa da sözleşmenin tabii içeriğinin bir 

parçasıdır bunlar.  Örneğin borcun ifa edilmemesi halinde borca aykırılığın sonuçları 

kanunda düzenlenmiştir. Söz konusu hükümler tarafların anlaşmasına ihtiyaç 

duyulmaksızın uygulanırlar. Aslında burada taraflarca düzenlenmemiş olan 

                                                 
74 Arnesberg Arndts, Lehrbuch der Pandekten, Stutgart 1889, s. 456 -457; Friedrich Ludwig von 
Keller, Pandekten, 2. Auflage, Leipzig 1866, s. 122 -125. 
75 Arthur Meier-Hayoz, “Gesetzlich nicht geregelte Verträge”, Schweizerischen Juristen Katolog, N. 
1134, s. 5; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 5; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 81; Eren, s. 
209-210. Örneğin BK m.182’e göre: “Satım öyle bir akittir ki onunla satıcı, satılan malı alıcının 
iltizam ettiği semen mukabilinde alıcıya teslim ve mülkiyeti ona nakleylemek borcunu tahammül 
eder.” 
76 Schönenberger/ Jäggi, Art. 2 N. 3. Örneğin karz sözleşmesinin konusu kanuni tanımına göre, bir 
miktar para yahut bir misli şey olmasına rağmen, bugünkü uygulamada daha ziyade bir miktar paradır.  
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noktalarda uygulama alanı bulan kanun hükümleri ifade edilmektedir. Bu hükümler 

sözleşmenin tabii içeriğini oluşturur77.  

 

3. Accidentalia Negotii (arızi noktalar): Accidentalia, naturaliayı tamamlayan 

ya da değiştiren sözleşme hükümleridir. Tarafların kanundaki düzenlemeden farklı 

olarak yahut kanuni düzenlemeye ek olarak kararlaştırdıkları sözleşme hükümleridir. 

Naturalia ve accidentalia, sözleşmenin essentialiası dışında kalan, onun ötesindeki 

içeriğidir. Accidentalia, naturaliayı ayrıntılarıyla ele alıp açıklar78. Söz gelimi,  

borcun taksitle ödeneceğinin kararlaştırılması gibi. BK m. 73’teki ifa yerine ilişkin 

düzenlemenin aksini kararlaştıran bir sözleşme hükmü arızi bir nokta sayılabilir. BK 

m.183’teki hasarın intikaline ilişkin düzenlemenin aksini getiren sözleşme hükmü ile 

ifada gecikme halinde cezai şart ödeneceğinin kararlaştırılması da aynı niteliktedir.  

Müşterek hukuka dayanan bu ayrım kanundan ve kanundaki sözleşme 

tiplerinden yola çıkarak getirilmiştir. Gördüğümüz gibi, essentialia kanundaki 

sözleşme tanımlarından çıkan sözleşmenin asgari içeriği, naturalia ise taraflar 

düzenlemese de sözleşmenin doğal içeriğidir; çünkü bu durumlar, tıpkı temerrüdün 

sonuçları gibi, kanunda düzenlenmiştir. Accidentalia ise kanunda düzenlenmiş 

hükümlerin sözleşme ile değiştirilmesi ya da tamamlanması ile ortaya çıkar. Burada 

söz konusu kanun hükümleri emredici olmayan hükümlerdir. Zira emredici 

hükümlere aykırı bir düzenleme sözleşme ile getirilemez. Naturalia ve accidentalia 

yedek hukuk kurallarıyla tarafların iradelerini hem daha belirgin hale getirir, hem de 

emredici kurallarla sınırlandırır79. 

                                                 
77 Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 5; Flume, Das Rechtsgeschäft s. 80-81; Schönenberger/ 
Jäggi, OR Art. 2 N. 4; Eren, s. 209-210; Feyzioğlu, s. 67. Tarafların söz konusu konuyu düşünselerdi, 
bu konudaki tamamlayıcı hükümleri sözleşmenin parçası haline getirirlerdi yönündeki düşünce bugün 
açısından önemini yitirmiştir. Bu görüşe göre, kanundaki yedek hükümler bir çeşit “farazi sözleşme 
içeriği” haline gelmektedir oysa kanunda yedek bir hükmün olması bu hükmün sözleşmenin doğrudan 
içeriği olduğu anlamına gelmez. Aynı görüş için bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 5; 
Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 80-81; Eugen Bucher, Basler Kommentar zum Schweizerischen 
Privatrecht, Obligationenrecht I: Art. 1-529 OR, Herausgeber: Heinrich Honsell/ Nedim Peter 
Vogt/ Wolfgang Wiegand, 3. Auflage, Basel, Helbing & Lichtenhanh,  2003, OR Art. 2 N. 4.  Bu 
konuda ayrıca bkz. ikinci bölüm II/C. 
78 Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 5; Flume, Das Rechtsgeschäft s. 80-81; Schönenberger/ 
Jäggi, OR Art. 2 N. 4; Eren, s. 209-210. 
79 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 5. 
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Alman Medeni Kanunu’ndaki borçlar hukukuna dair hükümlerin 

şekillenmesinde önemli bir rolü olan Dresden Taslağı’na80 göre de, esaslı nokta, bir 

sözleşmenin tipini belirleyen noktalardır. Bir başka deyişle, bir sözleşmenin esaslı 

noktaları onun essentialiasıdır81. İsviçre Federal Mahkemesi’nin önceki içtihatlarına 

göre, esaslı nokta ile essentialia, ikinci derecedeki nokta ile de naturalia ve 

accidentalia aynı anlamlara geliyordu. Her iki kavram da İsviçre Borçlar 

Kanunu’nun genel ve özel kısımlarından çıkmıştı82. Yukarıda da değinildiği gibi, 

müşterek hukuktan gelen ayrım kanun hükümlerini esas alır. Müşterek hukuktan 

gelen ayrım ile esaslı nokta-ikinci derecede nokta kavramları arasında paralellik 

kurulması, bu kavramların belirlenmesinde objektif ve genel bir ölçütün 

kullanıldığını göstermektedir83.    

Ancak, İsviçre Federal Mahkemesi daha sonra görüşünü değiştirmiş; 

Naturalia ve accidentalianın her zaman, her durumda ikinci derecede nokta 

sayılamayacağına karar vermiştir. Bu görüşe göre aslında sözleşmenin her noktası 

esaslı nokta olabilir. Taraflardan biri o noktada uyuşma olmadan sözleşmeyi 

yapmayacağını açıklıyorsa, o zaman bu nokta esaslıdır, bu noktada uyuşma olmadan 

sözleşme kurulmuş olmaz84. Bu içtihattan sonraki mahkeme kararlarına bakıldığında 

esaslılık kavramına sadece essentialianın değil, somut olayın şartlarına göre taraf 

iradelerinin esaslı kıldığı unsurların da girdiği görülmektedir85.  

Meseleye bu açıdan eğildiğimizde esaslı nokta kavramının iki farklı anlamda 

kullanıldığı görülür. Esaslı nokta, her şeyden önce, essentialiadır, ama aynı zamanda 

taraflardan birisi için sözleşmenin kurulması bakımından ( karşı tarafça anlaşılması 

şartıyla) condictio sine qua non, yani onsuz edilemeyecek bir noktadır. Bu anlamda 

baktığımızda, essentialia dışındaki her nokta bazı hallerde ikinci derecede, bazı 

hallerde de esaslı noktadır. Örneğin teslim masraflarının kime ait olacağı tarafların 

                                                 
80 Dresden taslağı (Dresdener Entwurf), borç ilişkisini genel olarak Alman Hukukuna göre ele 
almaktadır. Bu görev Komisyona, Almanya’nın Dresden kentinde Dr. Bernhard Francke tarafından 
verilmiş, taslak 1866 yılında yayınlanmıştır. Bu taslağın 52. maddesinde sözleşmenin kurulması için 
tarafların esaslı noktalarda uyuşmalarının gerekli olduğundan bahsedilmektedir.   
81 Dresden Taslağı, m. 52, N. 2. 
82 BGE 11, 525. 
83 Schönenberger / Jäggi, OR Art. 2, N. 33. 
84 BGE 20, 521.   
85 BGE 34 II 725; BGE 23 I 772;BGE 34 II 468; BGE 41 II 256; BGE 54 II 304; BGE 68 II 233; BGE 
71 II 270. 



 32

iradesine göre esaslı nokta olabileceği gibi, ikinci derecede bir nokta da olabilir. Bu 

ikinci görüşe göre, esaslı ve ikinci derecede nokta arasındaki ayrım tarafların 

iradesine göre belirlenmektedir. Bu bakımdan da şahsi ve somut bir ölçüt esas 

alınmaktadır86. Dolayısıyla sözleşme özgürlüğü ilkesi bu görüşe göre önem 

taşımaktadır. 

     

(ii) Objektif Esaslı Noktalar 
 

Objektif bakımdan esaslı noktalar denince essentialia negotii kavramına giren 

noktalar anlaşılır. Bunun dışındaki noktalar objektif olarak ikinci derecede (yan) 

noktalardır. Kanundaki düzenlenmiş sözleşmeler açısından objektif esaslı noktalar, 

yine kanuna bakarak tespit edilir. Örneğin BK m.182’ye göre satım sözleşmesinin 

esaslı unsurları alıcı ve satıcının yanı sıra, satılan ile semendir. BK m. 248’e göre de,  

kira sözleşmesinin esaslı unsurları kiralanan ve kira bedelidir. 

Sözleşmenin kurulabilmesi için esaslı unsurların belli yahut belirlenebilir 

olması gereklidir87. Taraflar esaslı noktalarda anlaşmamış olsalar bile söz konusu 

noktaların nasıl belirleneceği konusu üzerinde anlaşmışlarsa, sözleşme 

kurulmuştur88. BK m.182/f.3’te şöyle denmektedir: “Hale göre tayini mümkün olan 

semen, tesmiye edilmiş hükmündedir.” Bu hükmün bütün sözleşme tiplerinde geçerli 

olduğu kabul edilmektedir89.  Buna göre, edim belirli olmasa da edimin belirlenebilir 

                                                 
86 Schönenberger / Jäggi, OR Art. 2, N. 33; Ferit H. Saymen, Borçlar Hukuku Dersleri: Umumi 
Hükümler, C. I, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, 1950, s. 113; 
Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 6; Oğuzman/ Öz, s. 64-65; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ 
Altop, s. 79-80; Keller/ Schöbi, s. 54-55; Eren, s. 211; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 
105-106; Basler Komm./ Bucher, OR Art. 2 N. 3; Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, genişletilmiş 5. bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2005, s. 40-41; Tunçomağ, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, s. 202; Hugo Oser/ Wilhelm Schönenberger, Kommentar zum 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch: Das Obligationenrecht, Erster Halbband (Artikel 1-183), Zürich, 
Schulthess, 1929, OR Art. 2 N. 9-13; Feyzioğlu, s. 66; Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku: Genel 
Hükümler, güncelleştirilmiş ve genişletilmiş onsekizinci bası, İstanbul, Beta, 2006, s.  57. 
87 Hans Merz, Vertrag und Vertragsschluss, Zweite, überarbeitete Auflage, Freiburg, 
Universitätsverlag, 1992, N. 174; Oğuzman/ Öz, s. 64; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 79; 
Tunçomağ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 202; Koller, AT, § 6 N. 35 vd.; Eren, s. 207; 
Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 18 N. 2. 
88 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 168-170; Oğuzman/ Öz, s. 64; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ 
Altop, s. 79; Koller, AT, § 6 N. 35. 
89 Eren, s. 208; Hans Giger, Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Das 
Obligationenrecht, 2. Abteilung, 1. Teilband, 1. Abschnitt, (Artikel 184-215 OR), zweite 
unveränderte Auflage, Bern, Stämpli, 1980, Art. 184 N. 222. 



 33

olması yeterlidir (Bestimmbarkeit, Bestimmtheit). Belirlenebilir olması, henüz belli 

olmayan semenin nasıl tayin edileceğinin gösterilmesine bağlıdır. Bir başka deyişle, 

sözleşmenin kurulması sırasında semenin henüz belli olmaması, belirlenebilir olması 

şartıyla, sözleşmenin kurulmasını engellemez. Örneğin, semenin ifa zamanındaki 

borsa rayicine göre tespit edileceği kararlaştırılmış yahut satılan mal sadece çeşit 

olarak belirlenmiş olabilir90. Gerçekten de BK m. 182/f.3’ün yorumuna göre edimin 

belirlenmesinde tıpkı borsa gibi objektif bir kıstas esas alınmıştır91.  

Bununla birlikte, bu madde esaslı noktayı belirleyebilecek öteki iki önemli 

kıstasa yer vermemiştir. Akdin esaslı noktasının belirlenmesi objektif bir kıstasa 

bırakılmayıp, gerek karşı tarafın özgürlüğünü aşırı derecede kısıtlayarak                

MK m. 23/f.2’e aykırı düşmemesi, gerekse MK m. 2’de yer alan dürüstlük kuralına 

uygun olması şartıyla taraflardan birine yahut yine objektif olarak 

nitelendirilebilecek bir başka kıstasa, yani bir üçüncü kişiye de bırakılabilir. Bu üç 

kıstasın ortak bir özelliği vardır: Sözleşmenin kurulması sırasında objektif esaslı 

noktalar üzerinde uyuşma olmamakla birlikte bu noktaların ne şekilde 

belirleneceğine dair bir tercihte bulunulmuştur. Her üç durumda da, objektif esaslı 

noktalar tarafların tercih ettikleri esaslara göre belirlenecektir. Bu son iki kıstas 

konusunda Borçlar Kanunu’nda herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen bu 

yetkinin varlığı doktrinde kabul edilmektedir92.  

Oysa BGB’de edimin belirlenmesine dair ilkeler çok daha geniş kapsamlı bir 

biçimde düzenlenmiştir. Söz konusu hükümler tüketici sözleşmeleri dahil borçlar 

                                                 
90 Gauch/ Schluep/ Schmid / Rey,  AT, Bd. I, N. 345; Eren, s. 208; Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 1 
N. 82-83; Koller, AT, § 6 N. 37; Oğuzman/ Öz, s. 64; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 10; 
Berner Komm./ Giger, OR Art. 184 N. 222. 
91 Berner Komm./ Giger, OR Art. 184 N. 222; Eren, s. 208. 
92 von Tuhr/ Peter, s. 191; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 9-10; İsmet Sungurbey, Medeni 
Hukuk Sorunları, C. IV, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1980, s. 531 vd. özellikle s. 539; Oğuzman/ 
Öz, s. 64; Nicolas R. Herzog, Der Vorvertrag im schweizerischen und deutschen Schuldrecht, 
Zürich, Schulthess, 1999, N. 217. Edimin tamamen cari fiyat, borsa gibi dış bir kıstasa göre 
belirlenmesine objektif belirlenebilirlik; üçüncü kişinin belirlemesine objektifleştirilmiş 
belirlenebilirlik (objektivierten Bestimmbarkeit), taraflardan birisinin belirlemesine de sübjektif 
belirlenebilirlik denmektedir. Herzog, N. 217-222; Koller, AT, § 6 N. 37.  Eğer üçüncü kişinin yahut 
sözleşmenin karşı tarafının edimi belirli hale getirmesi herhangi bir nedenden ötürü mümkün olmazsa 
(örneğin edimi belirleme yetkisine sahip kişi bu hakkını kötüye kullandığı yahut sebepsiz yere 
savsakladığı için), edimi kimin belirleyeceği bir sorun teşkil eder. Elbette bu sorun ikinci derecedeki 
noktalarda da karşımıza çıkabilir. Bu hallerde tarafların anlaşamayıp, mahkemeye başvurmaları 
halinde hâkimin BK m.2/f.2’nin kıyasen uygulanacağı kabul edilmektedir. Bu yönde bir karar için 
bkz. BGE 12, 369. Ayrıca Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 66. Bu konu için bkz üçüncü bölüm II.  
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hukukunu ilgilendiren bütün sözleşmelerde uygulanabilecek kurallar koyar; bu 

bakımdan, “belirlenebilir olma” ile kastedilen bütün hallerde uygulanabilir. Bu 

hükümlerin BK m. 182/f.3’te olduğu gibi sadece karşı-edimin belirlenmesinde değil, 

karakteristik edimin belirlenmesinde de uygulanabileceği kabul edilmektedir93.  

BGB’de edimi belirleme yetkisinin taraflardan birine yahut üçüncü bir kişiye 

verilmesi hali özel olarak düzenlenmiştir.  BGB § 315’e göre edimi belirleme yetkisi 

taraflardan birine verilirse bu belirlemenin hakkaniyete uygun olması gerekir. Ancak, 

hakkaniyete uygun bir belirleme öteki tarafı da bağlar. Kendisine verilen belirleme 

yetkisini hakkaniyete uygun olarak kullanmayan yahut bu yetkinin kullanılmasını 

savsaklayıp sebepsiz yere sürüncemede bırakan tarafın yetkisi ortadan kalkar. Bu 

yöndeki belirlemelerde yetkinin mahkemelere bırakılması gerekir94.    

BGB § 317’de edimi belirleme yetkisinin üçüncü bir kişiye verilmesinden 

bahsedilmektedir. Bu durumda da üçüncü kişinin yetkisini hakkaniyete uygun bir 

biçimde kullanması gerekir. Edimi belirleme yetkisi birden fazla kişiye verilmiş, 

birden fazla edim belirlenmiş ise, o zaman bu farklı sonuçların ortalaması 

alınmalıdır. Yine BGB § 319’a göre,  üçüncü kişi edimi belirleme yetkisini sebepsiz 

yere kullanmaz yahut savsaklarsa yahut kullanamayacak bir duruma düşerse yahut da 

hakkaniyete aykırı bir biçimde kullanırsa o zaman bu edim bağlayıcı olmaz. Bu 

durumda edimi belirleme görevini hâkim yerine getirir. BGB’deki, edimin 

belirlenmesi yetkisine ilişkin bir başka ilgi çekici hüküm de § 316’da yer alır. Buna 

göre, karşı edim (karakteristik edimin karşısındaki edim) belirlenmiş değilse ve nasıl 

belirleneceği de kararlaştırılmamış ise, bu yetki, edimi talep edecek tarafa aittir. Yani 

bu fıkraya göre, mesela satım sözleşmesinde semeni belirleme yetkisi satıcıya ait 

olmalıdır. Buradan da anlaşılabileceği gibi, bu yetki iki tarafa borç yükleyen 

akitlerde söz konusudur.  

BGB’deki edimin belirlenmesi yetkisine dair olan bu hükümler Türk 

hukukunda doğrudan doğruya uygulanamasa da, tarafların böyle bir yetkiyi üçüncü 

bir kişiye yahut taraflardan birine verdiği hallerde yetkinin sınırlarının belirlenmesi 

açısından yardımcı bir işlev görebilir. Zira bu hükümler sözleşme adaletinin 
                                                 
93 Berner Komm./ Giger, OR Art. 184 N. 222; Karl Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts: 
Allgemeiner Teil, Erster Bd., Vierzehnte, neubearbeitete Auflage, München, Beck, 1987, s. 80 vd.  
94 Mahkeme bu durumda edimi hakkaniyete en uygun biçimde belirlemelidir. Larenz, Schuldrecht,  
s. 81; von Tuhr/ Peter, s. 183. 
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sağlamaya yönelik çözümler getirmektedir. Taraflar arasında sözleşme dengesini 

sağlayarak, hakkaniyete hizmet eder. Gerçekten bu yetki hakkaniyete aykırı bir 

biçimde kullanılırsa,  belirleme işlemi tarafları bağlayıcı olmamalıdır95.  

Oysa BGB §316’nın Türk hukukunda tarafların aksi yönde bir anlaşması 

olmadığı sürece uygulanamayacağı kanısındayız96. Zira bu hüküm tek taraflı bir 

belirleme yetkisi vermektedir, bu yüzden her durumda bir kural gibi kabul edilmesi 

haksız sonuçlar doğurabilir. Kaldı ki, Türk hukukunda karşı edimin belirli olmadığı 

hallerde uygulanabilecek pek çok yedek kanun hükmü de bulunmaktadır (BK m. 

209; BK m. 323; BK m. 366; BK m. 386 gibi). Hâkim karşı edimdeki belirsizliğe 

rağmen sözleşmenin bağlayıcı olmasını isteyen tarafların yaptığı sözleşmeyi bu 

hükümlerden yola çıkarak tamamlayacaktır. Öte yandan, edimi talep edecek tarafın 

belirleme yetkisi Borçlar Kanunu’nun hiçbir hükmünde öngörülmemiştir. Ancak, tek 

taraflı bir belirleme hakkı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da97 yer almıştır. 

TKHK m. 5/f.3 hükmü98 ise, bu kanunun kapsamına giren bazı mal ve hizmetlerin 

teşhirinde; miktar, sayı, ebat yahut sürenin belirlenmesini tüketicinin tek yanlı 

beyanına bırakmıştır99.  

                                                 
95 BGB’deki bu hükümlerin Türk ve İsviçre hukukları açısından da yol gösterici olacağı kabul 
edilmektedir. Bkz. Herzog, N. 221; aynı yönde Hans Merz, Schweizerisches Privatrecht, 
Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. VI/1, Basel und Frankfurt am Main, Helbing & 
Lichtenhahn, 1984, s. 134; Herbert Schönle, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 
Obligationenrecht, TeilBand V 2a, Erste Lieferung, ( Art. 184-191 OR), Herausgegeben von Peter 
Gauch, Zürich, Schulthess, 1993, OR Art. 184 N. 90; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 18 N. 2; 
Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 9-10; Sungurbey,  s. 531 vd. özellikle s. 539; G. Sermet 
Akman, Sorumsuzluk Anlaşması, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1976, s. 
96-97.   
96 Zaten bu hükmün uygulanma şartları Alman hukukunda da tartışmalıdır. İmparatorluk Mahkemesi 
(Reichsgericht) satım sözleşmesinde taraflar semen üzerinde uyuşma sağlayamamış, bu hususta 
anlaşmayı ileri bırakmışlarsa BGB § 316’nın uygulanabileceğine karar vermiştir. Reichsgericht 
30.9.1914= RGZ 85, 289. Alman Federal Mahkemesi (BGH) ise bu tip hallerde tek taraflı bir 
belirleme yetkisine karşı çıkmaktadır. Bu sonuca varırken somut olayın şartlarını dikkate almaktadır. 
Buna göre her durumda tek taraflı bir belirleme yetkisi kabul edilemez ancak somut olayın şartları 
buna izin veriyorsa böyle bir yetki kabul edilebilir. Aksi halde hâkim sözleşmeyi genel ilkelere göre 
tamamlar. (BGB § 157’e göre). Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Wolfgang Witz, Der 
unbestimmte Kaufpreis, Alfred Metzner Verlag, 1989, s. 197 -198. 
97 RG. 18.2.2000, sayı 23968. 
98 TKHK m.5/ f.3 hükmü şöyledir: “Buna göre, tüketicilerin taraf olacakları sözleşmeler bakımından, 
ticari bir kuruluşun bir mal yahut hizmeti fiyatını göstermeden dahi teşhir etmesi üzerine TKHK 
m.5/f.1,2 uyarınca doğan sözleşme yapma mecburiyeti, teşhirdeki malın miktar ve ölçüsü ne olursa 
olsun, stokta bulundukça, tüketici bu maldan dilediği miktar, sayı, ebat ve süre için talepte 
bulunabilecektir.” 
99 Yarg. 19. HD. 26.3.1996 Tarihli Kararına göre, kredi sözleşmesinde bankanın tek taraflı iradesine 
bırakılmış faiz oranı arttırma yetkisi, banka tarafından kötüye kullanılmıştır. Banka, fahiş kazanç 
sağlamak amacıyla faiz oranını tek taraflı iradesiyle haklı görülmeyecek bir oranda arttırmıştır. Bu 
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Taraflar ne esaslı noktaları belirlemiş, ne de bu noktaların nasıl belirleneceği 

hususunda bir yöntem kararlaştırmamış olmalarına rağmen, sözleşmenin esaslı 

noktasının ne şekilde belirleneceğine ilişkin açık bir kanun hükmü bulunabilir. Bu 

hükümler tarafların gerçekten sözleşme ile bağlanmak istedikleri anlaşılırsa 

uygulanır. Taraflar aksini öngörmedikçe bu hususlarda anlaşmış sayılırlar. Örneğin 

satımda semen (BK. m. 182/f.3), (BK m. 209/f.1), hizmet akdinde bedel (BK m. 

323), eser sözleşmesinde bedel (BK m. 366), vekâlette ücret (BK m. 386) ile ilgili 

hükümler böyledir. Bu hükümler sözleşmenin esaslı unsurlarını belirlenebilir 

kılmaya yönelik kıstaslar koymaktadır100. O halde, örneğin, satış bedeli belirtilmeyen 

bir icabın kabul edilmesi ile BK m. 209’a göre belirlenecek bedel karşılığında, 

hakkın devri konusunda anlaşma sağlanmış olması şartıyla, sözleşme kurulmuş 

olacaktır. Objektif esaslı noktanın belirlenmesini ilgilendiren bu hükümler aslında 

istisnai niteliktedir. Örneğin semen kararlaştırılmadığı halde yol göstericidir, ama bu 

hükümlerin hiçbiri genel bir kural getirmemekte, tam tersine, kurala istisna 

koymaktadır.    

Yukarıda da belirtildiği gibi, essentialia kavramı kanundan ve kanundaki 

sözleşme tiplerinden yola çıkarak geliştirilmiştir. Bir sözleşmenin kurulması için 

tarafların üzerinde uyuşması gerekli olan asgari sözleşme içeriği kanundaki 

tanımlardan çıkmaktadır. Böylece taraflar kanunlardaki unsurlar üzerinde uyuştuğu 

zaman bağlanma iradesinin varlığı da kabul edilmektedir. Bu yaklaşım sözleşmenin 

kurulması sorunu açısından önemli olduğu kadar tamamlama açısından da önemlidir. 

Zira bu görüşün doğal sonucu sözleşmenin sadece ikinci derecedeki noktalarda 

tamamlanabileceğidir. 

Bununla birlikte, doktrinde yeni sayılabilecek bir başka görüşe göre, bu 

tanımın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Kanuna dayalı bir 

tanım verilmesi bizi bir noktada kanunun sınırları içine hapsedip, esaslı nokta 

tanımının dar kapsamlı tutulmasına yol açmaktadır. Öte yandan, geleneksel objektif 

esaslı unsur tanımlaması atipik sözleşmelerin esaslı unsurlarını belirlemekte de 

                                                                                                                                          
durum hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir ( YKD. 1996, s. 1113 ). Aynı yönde bir başka karar 
için bkz. Yarg. 19. HD. 30.10.1997, K. 98/9024 (YKD 1998, s. 1513).     
100 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 168; Oğuzman/ Öz, s. 65; Eren, s. 208; Tekinay/ Akman/ 
Burcuoğlu/ Altop, s. 78; Koller, AT, § 6 N. 33; BGE 116 II 695. 
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yetersiz kalmaktadır101. Bu görüşü savunanlara göre, taraflar objektif esaslı noktalar 

olarak kabul edilen noktalarda (yani essentialiada) uyuşamadıkları zaman 

sözleşmenin kurulmamış sayılacağı görüşünün hukuki bir temeli de yoktur 102. 

Doktrinde savunulan bu yeni görüşe göre, klasik olarak kabul edilen objektif 

esaslı nokta tanımı borçlar hukukunun temeli olan sözleşme özgürlüğü ilkesini 

gözardı etmektedir. Bu görüşe göre, “objektif esaslılık” tanımı sözleşmenin 

kurulması sırasında, ifadan önce ve sonra farklı olarak değerlendirilmek gerekir. 

Daha sonraki davranışlardan bağlanma iradesinin varlığı tespit edilebiliyorsa,  

kanundaki tanımlara hapsolmanın artık hiçbir anlamı yoktur. Kanundan çıkan, 

objektif bir tanım yerine sözleşme özgürlüğü ilkesini esas alan göreceli bir tanım 

benimsenmelidir103. Schönenberger/Jäggi bu konuda bize yardımcı olabilecek bir 

formül vermiştir. Onlara göre, objektif esaslı noktalar öyle noktalardır ki üzerinde 

uyuşma olmadan sözleşme “anlamlı bir bütün” oluşturmaz104. Esaslı noktalar 

sözleşmenin çekirdeğini (Geschäftskern) oluşturur. Bu noktalarda uyuşma olmadan 

sözleşme kurulmuş olmaz. Schönenberger ile Jäggi sözleşmenin tipinden yola 

çıkarak verilen tanımdan vazgeçmişler, bunu tatmin edici bulmamışlardır. Ancak, 

onların da önemli bir eksiklikleri vardır. Onlar “sözleşmenin çekirdeği” yahut 

“anlamlı bütün” derken aslında ima yoluyla müşterek hukuktan gelen anlamda 

objektif esaslı noktaları (essentialia)  kastetmektedirler. 

                                                 
101 Bu sözleşmeler kanunda düzenlenmediği için mahkeme kararları ve doktrinden faydalanarak esaslı 
noktalar tespit edilmeye çalışılmaktadır. Atipik sözleşmeler açısından bu sözleşmelerin “anlamlı bir 
bütün” oluşturabilmesi için iş hayatında aranan şartların tam olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Schluep, SPR, s. 770 vd.; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 335; Schönenberger/ Jäggi, 
OR Art. 1 N. 84; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 154. 
102 Peter Gauch, “Von den wesentlichen Vertragspunkten”, Recht 1991, s. 46 vd. Bu makalesinde 
Gauch da esaslı nokta kavramına eleştirel olarak yaklaşmaktadır.; Koller, AT, § 6 N. 28-30; 
Huguenin, s. 31; Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne 
Deliktsrecht, 2. neubearbeitetet und erweiterte Auflage, Zürich, Schulthess, 1988, s. 118-119 ve s. 
187; Herzog, N. 222 -225; Soergel/ Wolf, BGB § 154 N. 6; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, 
N. 332 vd.; Paul Piotet, La formation du contrat, Bern, Stämpfli, 1956, s. 32; Jörg Schmid, Die 
öffentliche Beurkundung von Schuldverträgen, Freiburg, 1988, N. 561. Bu görüş aşağıda daha 
detaylı ele alınacaktır bkz. II/A/ 3/a. 
103 Peter Gauch, “Von den wesentlichen”, Recht 1991, s. 47; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. 
I, N. 1276; Bucher, AT,  s. 118-119 ve s. 187.  
104 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 1 N. 84; Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, s. 106; 
Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 332 vd.; Bruno von Büren, Schweizerisches 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zürich, 1964, s. 132; Antonio Carbonara, “Privatautonomie 
und Vertragsschluss”, FS für Hans Caspar von der Crone zum 50. Geburtstag, Schulthess, 2007, 
s. 99.   
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 “Sözleşmenin çekirdeği” kavramı yeni bir tanım getirmemekle birlikte yeni 

arayışlara yol gösterip farklı bir tanımın bir formüle bağlanmasına yardımcı 

olmaktadır. Bazı yazarlara göre, sözleşme anlamlı bir bütün meydana getiriyor (bu da 

genellikle karakteristik edimin kararlaştırılması ile olur), bağlanma iradesinin de 

varlığı anlaşılıyor ise,  sözleşme kurulmuş demektir105. Buna çok benzer bir yaklaşım 

PECL kurallarında da benimsenmiştir. Buna göre, PECL Art. 2:101/1b’de 

sözleşmenin kurulmuş kabul edilmesi için tarafların bağlanma iradelerinin dışında 

yeterli bir uyuşmanın sağlanması aranmıştır.  

 

(iii) Objektif İkinci Derecedeki (Yan) Noktalar 
 

Objektif ikinci derecedeki noktalar denince sözleşmenin kurulması için asgari 

ölçüde gerekli olan objektif esaslı noktalar dışında kalan öteki bütün noktalar 

anlaşılır106. Buna objektif ikinci derecedeki noktaların objektif anlamı da denir107. Bir 

satım sözleşmesinde tarafların ifanın ne zaman yapılacağından hiç bahsetmediğini 

düşünelim. Bu eksiklik sözleşmenin kurulmasını engellemez. Bu durumda sözleşme 

yine kurulur, ama bir boşluk vardır, bu boşluk da hâkimce doldurulur. Bu gibi 

boşlukların nasıl tamamlanacağı aşağıda incelenecektir. Objektif ikinci derecedeki 

(yan) noktaların bir de sübjektif anlamı vardır. Bu ayrım taraflar açısından, onların 

yan noktalar üzerinde görüşüp görüşmediklerine göre ortaya çıkar108. Ayrımın 

konumuz açısından önemi tamamlamada kullanılan araçların değişmesi ihtimalidir. 

Objektif ikinci derecedeki (yan) noktalar da üzerinde görüşülüp görüşülmemesine 

göre ikiye ayrılır: 

 

1. Üzerinde Görüşülmemiş Objektif İkinci Derecedeki Noktalar: Taraflar 

sözleşme görüşmeleri sırasında ikinci derecedeki bir noktadan hiç bahsetmemişlerse, 

                                                 
105 Bu görüş sahipleri sözleşmenin tamamlanması sorunu çerçevesinden meseleye yaklaşmaktadırlar. 
Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1276; Piotet, La Formation, s. 34; Herzog, N. 226-233. 
Bkz. aşağıda II/3/a. 
106 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 76; Oğuzman/ Öz, s. 64; Eren, s. 213; von Tuhr/ Peter, s. 
190-191; Keller/ Schöbi, s. 54 vd.; Koller, AT, § 6 N. 40; Schwenzer, AT, N. 29.03; 
Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 6;  
107 Keller/ Schöbi, s. 53-54. 
108 Keller/ Schöbi, s. 54. 
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o zaman bu nokta sözleşmenin kurulması açısından hiçbir önem taşımaz. Bir başka 

deyişle, bu nokta olmadan da sözleşme kurulmuş olur. Örneğin, taraflar satılan malın 

teslim masraflarının kime ait olacağı konusunu hiç konuşmamış olabilirler. Bu 

durumda sadece kanun katında değil, tarafların iradeleri uyarınca da bu noktada 

uyuşulmasına lüzum yoktur. Buna göre, sözleşmedeki boşluğun daha sonra hâkim 

tarafından tamamlanması gerekir109.  

 

2. Üzerinde Görüşülmüş Olan Objektif İkinci Derecedeki Noktalar: Bunların 

bir kısmı esaslı nokta haline getirilirken, ötekilerin niteliği değişmez, ikinci derecede 

nokta olarak kalır. 

 

a) Sübjektif Olarak Esaslı Noktalar: Sözleşmeye ilişkin bu noktalar aslında 

objektif bakımdan esaslı nokta olmadığı halde yahut objektif yönden ikinci derecede 

nokta olduğu halde, tarafların bu hususta anlaşmaya varamaması yüzünden 

taraflardan birinin sözleşmenin kurulmasını kabul etmeyeceği anlaşılıyorsa, bu nokta 

sübjektif olarak esaslı unsurdur. Bu husus o denli önemlidir ki, sözleşmenin 

kurulması açısından condicio sine qua non olarak kabul edilir110. Bir örnek vermek 

gerekirse,  bir otomobil fabrikasında gerçekleşen bir satım sözleşmesinde, semen ve 

satılan, satım sözleşmenin objektif esaslı unsurlarıdır. Kural olarak sözleşmenin 

kurulması için bu unsurlar üzerinde anlaşmış olmak yeterlidir. Otomobilin rengi gibi 

bir unsur, kural olarak, sözleşmenin kurulması açısından önem taşımaz. Bu unsur 

objektif olarak ikinci derecede bir unsur olmasına rağmen, satın alan kişinin istediği 

renk otomobil fabrikada bulunmadığı için otomobili almayacağı anlaşılıyorsa, burada 

arabanın rengi sübjektif yönden esaslı noktaya dönüşmüş olur. Ancak, bir noktanın 

sözleşmenin esaslı unsuru haline getirildiğinin kabul edilebilmesi için karşı taraf 

                                                 
109 Keller/ Schöbi, s. 54; Oğuzman/ Öz, s. 64; von Büren, s. 132-133; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, 
§ 17 N. 10; Bunun nasıl yapılacağı için bkz. ikinci bölüm. 
110 Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 6; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 79-80; 
Oğuzman/ Öz, s. 64-65; Koller, AT, § 6 N. 17-19; von Büren, s. 132; Schwenzer, AT, N. 29.03; 
Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 341; Merz, Vertrag, N. 175; Keller/ Schöbi, s. 54; Eren, 
s. 211; Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 38; Huguenin, s. 32; Kılıçoğlu, s. 41; Tunçomağ, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, s. 202. 
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açısından söz konusu noktanın sözleşmenin “olmazsa olmaz” şartı olduğunun 

mutlaka anlaşılması gereklidir111. 

 

b) Sübjektif Olarak İkinci Derecedeki Noktalar: Bunlar, üzerinde görüşülmüş 

olan objektif ikinci derecedeki noktalardır. Bir noktanın üzerinde görüşülmüş bir 

nokta olarak dikkate alınabilmesi için hiç değilse taraflardan birinin düşüncesi olarak 

sözleşme müzakerelerinde ele alınmış olması (çoğu zaman söz konusu noktada 

sorulan bir soru ile) gereklidir112. Ancak bu noktalar üzerinde anlaşma (sübjektif 

esaslı noktaların aksine) sözleşmenin kurulması açısından şart değildir. Üzerinde 

durulan bu noktalarda anlaşma sağlanamasa bile sözleşme yine kurulmuş olur113. 

Örneğin, satılanın nakil masraflarını taraflardan hangisinin üstleneceği hususu 

müzakere sürecine getirilmiş olabilir. Ne var ki, taraflar bir karara varamamış ve 

mesele üzerinde daha fazla tartışmayıp bu konuyu bir kenara bırakmışlardır. İşte bu 

gibi durumlarda sözleşmedeki boşluk daha sonra hâkim tarafından doldurulur.  

Belli bir nokta, taraf iradelerinin yorumlanmasına göre sübjektif olarak ikinci 

derecedeki nokta yahut sübjektif esaslı nokta olabilir114. Tarafların iradeleri 

yorumlanırken, hiç şüphesiz, tarafların sözleşme görüşmeleri sırasındaki ve daha 

sonraki davranışları da dikkate alınacaktır115. İrade beyanları da güven teorisine göre 

yorumlanır. 

  Taraflar sözleşmedeki objektif esaslı noktaların tamamı üzerinde 

anlaşmışlarsa, ikinci derecedeki noktalar bakımından çeşitli ihtimaller aklımıza 

gelebilir. Taraflardan biri bu tartışılan ikinci derecedeki nokta üzerinde anlaşmaya 

varmak istiyor, buna karşılık öbür taraf anlaşmaya yanaşmayıp sözleşme 

görüşmelerini terk etmek istiyorsa, bu durumda ortada açık bir uyuşmazlık vardır. 

Anlaşmaya yanaşmayan taraf açısından mutlaka bir uzlaşmaya varılması 

gerekmektedir. Bir başka deyişle, bu nokta onun için sübjektif esaslı bir noktadır. 

                                                 
111 Schönenberger/ Jäggi Art. 2 N. 33; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17, N. 6; Gauch/ Schluep/ 
Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 343; BGE 118 II 3; Merz, Vertrag, N. 175; Bucher, AT, s. 120. 
112 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2, N. 11; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17, N. 10; Keller/ 
Schöbi, s. 55; BGE 103 II 190; Eren, s. 213. 
113 Eren, s. 213; Keller/ Schöbi, s. 55; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 16; vonTuhr/ Peter, s. 
190; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 10.   
114 Keller/ Schöbi, s. 55. 
115 Bucher, AT, s. 122.  
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Zira bir tarafın bir noktada uyuşulmasında ısrar etmesi, o noktanın sübjektif esaslı 

nokta haline geldiğini gösterir. Söz konusu noktada uzlaşılamaması halinde sözleşme 

görüşmeleri sona erer. 

 Ancak, şöyle bir ihtimal de akla gelebilir: Taraflardan biri için yahut her ikisi 

için de esaslı nitelikteki noktada (sübjektif esaslı) uyuşamayıp taraflar sonradan 

böyle özel bir uyuşmadan vazgeçebilirler. Bu durumda eksik kalmış sözleşme 

bağlayıcı hale gelir. Çünkü taraflar esaslı noktalarda anlaşmışlar, ikinci derecedeki 

noktalarda uyuşamamışlardır. Taraflar bu şekilde önce esaslı nokta haline getirdikleri 

bir hususu sonradan tekrar ikinci derecedeki nokta haline getirebilirler. Yukarıdaki 

örneğe geri dönersek, arabanın rengi kendisi için önce sözleşmenin olmazsa olmaz 

unsuru olan taraf pekâlâ daha sonra bundan vazgeçebilir.    

Bazı hallerde ise taraflar ikinci derecedeki bir nokta üzerinde tartışıp 

uyuşamazlarsa, aynı noktanın düzenlenmesini ileriye bırakabilirler. Bu nitelikteki 

noktalara saklı tutulan noktalar da denir. Tarafların söz konusu noktaları saklı 

tutmaya karar vermeleri ya tarafların açık beyanlarından ya da halin gereklerinden 

anlaşılır. Burada da irade beyanlarının yorumlanması sorunu vardır. İrade beyanları 

güven teorisine göre yorumlanmalıdır116. Ancak bazı hallerde üzerinde tartışılan 

noktanın saklı tutulması ihmal edilmiş olabilir. 

Bazen taraflar hiçbir zaman sübjektif esaslı sayılamayacak ama görüşülmüş 

bir yan nokta üzerinde ne bir uyuşma sağlamış ne de bu noktayı saklı tutmuş 

olabilirler; hatta bu noktalar üzerinde hiçbir uyuşmazlık dahi bulunmayabilir. Söz 

konusu edilen noktalar sadece sözleşme müzakerelerinde herhangi bir şekilde ele 

alınmış ama üzerinde tartışılmamış olan noktalardır. Bu hususlar tarafların 

düzenlemeyi ihmal edip çoğu zaman da unutmuş oldukları noktalardır. Örneğin 

taraflardan biri nakil masraflarını kimin üstleneceği hususunda bir soru ortaya atmış 

veya yazılı bir not yollamış ancak müzakere edilmesi gereken birçok hususun 

yanında bu konu üzerinde hiçbir tartışma yapılmadan mesele öylece kalmış olabilir. 

                                                 
116 İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında, tarafların önce tartışıp, uyuşamadıkları ikinci derecedeki 
noktaların, tarafları objektif ve sübjektif esaslı noktalarda uyuştukları sürece, sözleşmenin kurulmasını 
engellemeyeceğine hükmetmiştir. BGE 103 II 190. 
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Bütün bu farklı ihtimaller arasında özellikle saklı tutma hallerinde sözleşme 

farklı araçlarla tamamlanır. Öteki hallerde sözleşmenin nasıl tamamlanacağı 

konusundaki tartışmalar ikinci ve üçüncü bölümde ele alınacaktır.   

 

2. Sözleşmenin Kurulduğu Karinesi: BK m. 2/f.1 

a. Genel Olarak 
 

Taraflar objektif ikinci derecedeki bir nokta üzerinde tartışıp anlaşamazlarsa, 

bu konudaki düzenlemeyi ileriye erteleyebilirler. Buna ikinci derecedeki noktanın 

saklı tutulması denir. BK m. 2/f.1’in ifadesiyle, “İkinci derecedeki noktalar sükûtla 

geçilmiş olsa bile akde mün’akit olmuş nazarıyla bakılır.” Bu hüküm sadece 

tarafların ikinci derecedeki bir noktayı saklı tutmalarının sözleşmenin kurulmasını 

engellemeyeceği anlamına gelir. Taraflar esaslı noktalarda anlaşmışlarsa üzerinde 

görüştükleri birtakım noktalarda uyuşamasalar da sözleşmeye kurulmuş gözüyle 

bakılacağı, bu hükümle kabul edilmektedir. Bir başka deyişle, taraflar ele aldıkları 

bütün noktalarda tam bir uyuşma sağlamasalar da sözleşme kurulmuş sayılmaktadır. 

      

b. BK m. 2/f.1’in Hukuki Niteliği 
 

Türk ve İsviçre doktrinlerinde BK m.2/f.1’in kanuni bir karineye yer verdiği 

kabul edilmektedir117. Taraflar esaslı noktalarda anlaşmış ama ikinci derecedeki 

noktalarda anlaşamamakla birlikte, bu noktaları ilerde tekrar ele almak üzere saklı 

tutmuşlarsa,  burada sözleşmenin kurulduğuna dair bir karine vardır.  

                                                 
117 Schönenberger/ Jäggi,  OR Art. 2 N. 24 -25; von Tuhr/ Peter, s. 190; Kocayusufpaşaoğlu, 
Fasiküller, § 17 N. 9; Eren, s. 209; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 10; von Büren, s. 133; 
Merz, Vertrag, N. 176; Keller/ Schöbi, s. 56; Koller, AT, § 6 N. 22; Akyol, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, s. 119; Bucher, AT, s. 120; Ernst Keller, Der Vorbehalt von Nebenpunkten beim 
Vertragsabschlusse, Zürich, Graphische Werkstätten H.R. Sauerländer & Co. Aarau, 1943, s. 105; 
Hermann Becker, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Bd. VI, 
1. Abteilung, ( Art. 1-183 OR), 2. Auflage, Bern, Stämpfli, 1941, OR Art. 2 N. 9. 
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Karine ispatlanmış hususların ispatı gerekli noktaların varlığına delil 

gösterilmesi demektir118. Burada da esaslı noktalarda anlaşılmış olması sözleşmenin 

kurulduğuna dair bir delil sayılmaktadır. Karinelerin aksi iddia ve ispat edilebilir.  

BK m.2/f.1’de de aksi iddia ve ispat edilebilir kanuni bir karine vardır; bir başka 

deyişle, bu karine çürütülebilir. Ancak, bu karinenin söz konusu olması için tarafların 

önce esaslı noktalarda anlaşmaları, hiç değilse yukarıda açıkladığımız anlamda 

sözleşmenin asgari içeriğinde uyuşmaları, yani uyuşma iradesinin bu noktalarda tesis 

edilmesi lazımdır. Daha sonra da, anlaşılamayan ikinci derecedeki noktaların saklı 

tutulup düzenlenmesi işinin ileriye bırakılması gerekir. Fakat böyle bir uyuşma yoksa 

karinenin işlemesi söz konusu olamaz, çünkü bir husus ne kadar ikinci derece olursa 

olsun taraflar onu esaslı hale getirebilirler. Durum böyleyse bu karineden 

faydalanılamaz119.  

Bu maddenin altında yatan düşünce favor contractus ilkesidir. İkinci 

derecedeki noktalarda uyuşamama, taraflar esaslı noktalarda uyuşmuşlarsa, 

sözleşmenin kurulmasını engellememelidir. Yani esaslı noktaların tümünde 

uyuşmaya rağmen açık kalan ikinci derecedeki bir nokta yüzünden sözleşmenin 

kurulamaması, özellikle bu noktayla pek ilgilenmeyen taraf açısından haksız 

sonuçlar doğurabilir. Böylece sözleşme özgürlüğü ilkesinin bir tarafın lüzumsuz 

talepleri yüzünden suiistimal edilmesi önlenmiş olacaktır. İşte bu maddenin altında 

yatan bu düşüncedir120. 

                                                 
118 Kemal Oğuzman/ Nami Barlas, Medeni Hukuk: Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 12. bası, 
İstanbul, Beta, 2005, s. 233; Hakan Pekcanıtez/ Oğuz Atalay/ Muhammet Özekes, Medeni Usul 
Hukuku, 3. bası, Ankara, Yetkin, 2004, s. 310; Jale G. Akipek/ Turgut Akıntürk, Türk Medeni 
Hukuku: Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku, C. I, 5.bası, 
İstanbul, Beta, 2004, s. 220. 
119 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 24, 28; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 16; Basler 
Komm./ Bucher,  OR Art. 2 N. 3, 6.   
120 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2, N. 3-4; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 112; 
Oysa BGB § 154’de durum tamamen farklıdır. Taraflar bütün noktalarda (esaslı yahut ikinci 
derecedeki noktalarda) anlaşamadıkları sürece, esas olan sözleşmenin kurulmadığıdır. Bir başka 
deyişle, taraflar bütün ele aldıkları noktalarda uyuştuklarını ortaya koyamazlarsa, sözleşmenin 
kurulmadığı kabul edilir. Bu hükmün, BK m.2/f.1’in aksine, bir karineye yer vermediği sadece bir 
yorum hükmü olduğu kabul edilmektedir. Bu hüküm sözleşme özgürlüğü ilkesini ön plana almış, 
sözleşmenin kurulduğunun kabul edilebilmesi için, taraf iradeleri arasında tam bir uyumu aramıştır. 
Oysa BK m. 2/f.1, yukarda da açıklandığı gibi favor contractus ilkesini esas almış, sözleşmenin 
kurulduğunun varsayılması için esaslı noktalardaki uyumu yeterli görmüştür. Flume, Das 
Rechtsgeschäft, s. 628; Ernst A. Kramer, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
Redakteur: Franz Jürgen Säcker, Bd. 1, 4. Auflage, München, Beck, 2001, BGB § 154 N. 1, N. 6; 
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BK m.2/f.1’de esaslı nokta ve ikinci derecede noktalardan bahsedilmekte ama 

“esaslı nokta” ibaresinden ne anlaşılması gerektiğine dair herhangi bir ipucu 

verilmemektedir. Şüphesiz, “esaslı nokta” ibaresinden objektif esaslı noktalar 

anlaşılır, ama sübjektif esaslı noktalar da maddedeki “esaslı nokta” kavramı içinde 

değerlendirilebilir mi? Bu konuda iki farklı görüş ileri sürülmektedir. 

 Doktrindeki bir görüşe göre, BK m.2/f.1’deki karinenin söz konusu 

olabilmesi için, esaslı nokta kavramı içine sadece objektif esaslı noktalar değil, 

sübjektif esaslı noktalar da girer. Taraflar sözleşmenin kurulması için elbette asgari 

olan objektif esaslı noktalarda uyuşmalıdırlar. Bunun yanında sübjektif esaslı 

noktalarda da uzlaşma sağlanmalıdır ki sözleşme kurulabilsin. Yukarıda da 

açıklandığı gibi, bu hususlar aslında objektif ikinci derecede nokta olmalarına 

rağmen taraflardan en az birinin isteği üzerine esaslı nokta haline getirilmiştir. Söz 

konusu noktalar sözleşen taraf için o denli önemlidir ki, o noktalarda uzlaşma 

sağlanamadığı takdirde sözleşme kurulamaz. O halde bu noktalar sözleşmenin 

kurulması bakımından olmazsa olmaz noktalardır. İşte bu özelliklerinden dolayı, BK 

m.2’deki esaslı nokta kavramına sübjektif esaslı noktalar da girer. Bundan ötürü de 

karineye dayanmak isteyen taraf hem objektif hem de sübjektif esaslı noktalarda 

anlaşma sağlandığını ortaya koymalıdır121. 

Doktrinde bizim de katıldığımız öteki görüşe göre122, “esaslı noktalar”dan 

kasıt sadece objektif esaslı noktalardır. Bu görüş taraftarlarına göre, sübjektif esaslı 

noktalar da “esaslı nokta” kavramına sokulursa maddedeki kanuni karine anlamını 

yitirir. Buna göre, sözleşmenin kurulması için tarafların objektif esaslı noktalarda 

anlaşmaları yeterlidir. Sübjektif esaslı noktalarda uyuştuklarını ispat etmeseler bile 

BK m.2’deki karine uyarınca sözleşme kurulmuş sayılmalıdır. Sübjektif esaslı 

noktalar aslında objektif ikinci derecede noktalardır. Özlerinde ikinci derecede olan 

                                                                                                                                          
BGB § 154’ün daha yerinde bir düzenleme olduğu görüşü için bkz. Tekinay/ Akman / Burcuoğlu/ 
Altop, s. 77. 
121 Merz, Vertrag, N. 179; Teo Guhl/ Hans Merz/ Max Kummer, Das Schweizerische 
Obligationenrecht, 7. Auflage, Zürich, 1980, s. 112; Keller, Der Vorbehalt, s. 87 vd. özellikle s. 
100; Becker, OR Art. 2 N. 4; Eren, s. 212. Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 9; BGE 34 II 
463[468]; BGE 54 II 300; BGE 71 II 267; BGE 93 II 302.   
122 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 37; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 10; Koller, AT, § 6 
N. 21, 22, 23; Schwenzer, AT, N. 29.04; Huguenin, s. 31; Yeşim M. Atamer, Sözleşme 
Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, 
İstanbul,  Beta, 1999, s. 118 dn. 180; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 995 vd. 
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bu noktalarda uzlaşma sağlandığı ortaya çıkmasa bile, sözleşmenin kurulduğunun 

kabul edilmesi BK m.2’deki kanuni karinenin bir gereğidir. Birinci görüş kabul 

edilirse, ikinci derecedeki bir noktanın sübjektif esaslı noktalar sayılması için 

sübjektif ve somut şartlara bakıldığından, her olayda akıl yürüterek karinenin 

şartlarının oluşup oluşmadığına bakılması gerekecektir. Böyle durumlarda 

taraflardan biri tartıştıkları her noktanın kendisi için sübjektif esaslı olduğunu ileri 

sürebilir. Tarafların tartıştıkları her noktada uzlaşma sağlandığının ispatı gerekirse, o 

zaman karineden faydalanmak çok zorlaşır123. Söz gelimi bu görüş kapsamında 

sözleşmenin kurulduğunun kabul edilebilmesi için satıcının fabrikadan alınan araba 

ve semen üzerinde uyuşma sağlandığını ispat etmesi yeterli olacaktır. Taraflar 

arabanın rengi, teslimin ne şekilde, nerde yapılacağı, teslim masraflarını kimin 

yükleneceği gibi meseleleri de sözleşme müzakereleri sırasında tartışmış olabilirler. 

Bu unsurlardan bazıları alıcı için sübjektif esaslı nokta da olabilir. Eğer birinci görüş 

kabul edilirse, satıcının sübjektif esaslı nokta olduğu kabul edilen bütün bu konularda 

da uyuşulduğunu ortaya koyması gerekir. Bu durumda ise karineden faydalanmak 

çok zorlaşır. Oysa bizim katıldığımız görüş kapsamında bu saydığımız unsurların 

ispatına gerek yoktur. Sadece objektif esaslı noktalarda uyuşma sağlandığının ispatı 

yeterlidir.    

Bu görüşü daha iyi anlamak için bir ayrıma ihtiyaç vardır. Öncelikle esaslı ve 

esaslı olmayan noktalar bakımından genel bir ayrım gözetebiliriz; her ne kadar esaslı 

nokta ve ikinci derecede nokta ifadeleri BK m.2’de yer alsa da bu kavramların adı 

geçen maddenin dışında da bir anlamı vardır. Bir sözleşmenin kurulması için 

tarafların sadece objektif esaslı noktalarda anlaşmaları yetmez,  sübjektif esaslı olan,  

bir başka anlatımla, taraflardan biri için sözleşmenin olmazsa olmaz parçası haline 

getirilen noktalarda da uyuşmak gereklidir. Aslında ikinci derecede olan noktalar ya 

tarafların iradelerince ya da somut şartlar altında esaslı hale gelmiştir. Bu noktalarda 

uzlaşma sağlanamadığı sürece sözleşmenin kurulması söz konusu olmaz124. 

Fakat BK m.2/f.1 sadece sözleşmenin kurulduğuna dair bir karine getirmiştir. 

Buradaki “esaslı noktaları” genel anlamıyla değerlendirmemek gerekir. Kanunun bu 

hükmünde kastedilen sadece objektif esaslı noktalardır. Bu fıkra yukarıda açıklanan 

                                                 
123 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 37.  
124 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 38. 
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anlamda sınırlı bir uyuşmayı esas almaktadır. Bir sözleşme ister tipik, ister atipik 

olsun, taraflar bazı noktaları saklı tuttukları için sınırlı bir uyuşmazlık söz konusu 

olmakla beraber, hukuki işlemin çekirdeğinde (tipik sözleşmeler bakımından objektif 

esaslı noktalarda) anlaşmışlarsa bağlanma iradesinin varlığı kabul edilebilir. Öte 

yandan tarafların bazı noktaları saklı tutmaları bu noktaların esaslı olmadığının da en 

belirgin göstergesidir. Çünkü bu noktalar sözleşmenin kurulması şartı haline 

getirilmediği için düzenlenmeleri ileriye bırakılmıştır125. 

Sözleşmenin kurulduğu karinesi iki şekilde çürütülebilir. Birincisinde, 

sözleşmenin kurulmadığını iddia eden taraf, ikinci derecedeki noktaların saklı 

tutulmadığı, bir başka deyişle bahsi geçen konuda uyuşma bulunmadığı ve daha 

sonra görüşülmek üzere ileriye bırakılmadığı için sözleşme ile bağlı olmadığını ispat 

etmelidir. Tabii, bu noktada güven teorisi devreye girecektir. Sözleşmenin 

kurulmadığını iddia eden, kendi tutumunun saklı tutmayı kabul ettiği anlamına 

gelmediğini, karşı tarafın da saklı tutmayı reddettiğini anladığını yahut da güven 

teorisine göre bildiği ve bilmesi gereken bütün unsurlar değerlendirildiğinde 

anlaması gerektiğini ortaya koyarak bu karineyi çökertebilir. Elbette bu durumda 

öteki taraf yine güven teorisine dayanarak, söz konusu tutumun ancak kabul etme 

anlamına gelebileceğini ispata çalışacaktır. Ancak, saklı tutmanın söz konusu 

edilmediği gösterilerek sözleşmenin kurulduğu karinesi teorik olarak çökertilebilse 

de, bugün saklı tutmanın bulunmadığı hallerde de karine uygulanabildiği126 için, 

saklı tutmanın olmadığı ortaya konarak karinenin çürütülmesinin artık anlamı 

kalmamıştır127.  

İkincisi ise günümüzde daha çok görülen bir çürütme şeklidir. Sözleşmenin 

kurulduğu karinesinin çürütülmesi için sözleşmenin kurulmadığını iddia eden tarafın 

saklı tutulduğu varsayılan noktanın objektif ikinci derecede bir nokta olmadığını, 

                                                 
125 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 39. BK m. 2/ f.1’in böyle anlaşılması gerekirken gerek 
mahkeme kararlarında gerek doktrinde yukarıda bahsettiğimiz anlamın çok daha ötesinde 
anlaşılmaktadır. BK m. 1 anlamında sözleşmenin kurulması için birbirine uygun rızaların kapsamı da 
BK m.2/f.1’den yola çıkarak cevaplandırılmak istenmektedir. Benzer şekilde şekle tabi sözleşmelerde 
sözleşmenin hangi unsurlarının şeklin kapsamında yer aldığı da bu hükmün kapsamı içinde ele 
alınmaktadır. Bu bakımdan da çoğu zaman BK m.2/f.1’in anlamı unutulmaktadır. Aslında bu fıkranın 
anlamı yukarıda da açıklanmaya çalışıldığı gibi esaslı-ikinci derecede nokta ayrımını göstermek ve bu 
şekilde bağlanma iradesindeki belirsizliği ortadan kaldırmaya hizmet etmektir. Schönenberger/ Jäggi, 
OR Art. 2 N. 36. 
126 Bu konuda karinenin kıyasen uygulandığı haller için bkz. II/A/2/c.  
127 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 11; Basler Komm. / Bucher, OR Art. 2 N. 2. 
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sübjektif esaslı nokta olduğunu kanıtlaması; bir başka deyişle, söz konusu hususta 

uyuşma olmadan sözleşmeyi yapmayacak durumda olduğunu ortaya koyması 

gerekmektedir. Böylece, objektif ikinci derecede nokta olduğu varsayılan bu unsurun 

sübjektif esaslı unsur olduğunun ispat edilmesiyle sözleşmenin kurulduğu karinesi 

çürütülebilir128.  

Karineyi çürütmek için bir de şu hususun tespit edilmesi gereklidir: Sübjektif 

esaslılık konusu, karşı tarafça sözleşme şartları çerçevesinde anlaşılabilir olmalıdır. 

Farklı bir anlatımla, karineyi çürütmek isteyen tarafın sözleşmenin kurulması 

bakımından söz konusu noktada mutlaka uyuşulması gerektiğini öbür tarafın 

anlayabileceği bir biçimde ortaya koymuş olması gerekir. Bu şart da yerine 

getirilmişse sözleşmenin kurulduğu karinesi çürütülebilir129. Yukarıdaki örneği 

devam ettirecek olursak sözleşmenin kurulduğunu iddia eden satıcı, araba ve semen 

üzerinde uyuşulduğunu ispat etmiş olsun. Sözleşmenin kurulmadığı iddia eden alıcı, 

arabanın renginin kendisi için üzerinde mutlaka uyuşulması gereken bir husus 

olduğunu ve bunu karşı tarafa belli ettiğini ortaya koymak zorundadır. Alıcı bu 

hususu açıkça söylemiş olabileceği gibi, alıcının o konuda müzakereye devam edip 

bir karara varılmasında ısrar etmesi söz konusu unsurun kendisi için önemini 

gösterir. Tarafların üzerinde konuştukları her konu sübjektif esaslı bir unsur haline 

gelmez. Alıcı, esaslılığın karşı tarafça anlaşılır olduğunu ispatlayabilirse sözleşmenin 

kurulduğu karinesini çökertebilir.  

Tarafların objektif esaslı noktalarda uyuşmaları, saklı tutmaya rağmen, bir 

bağlanma iradesinin varlığını gösterir. Ancak, bağlanma iradesinin olmadığının 

ortaya konulması ile de karine çürütülebilir. Taraflar esaslı noktalarda 

uyuşamadıkları ikinci derecede noktaları saklı tutmamışlarsa, bu durum tarafların 

bağlanmak istemediklerinin bir göstergesi olabilir. Bu hal bir anlamıyla o noktanın 

zaten sübjektif esaslı hale geldiğine de işaret sayılabilir. Bir başka deyişle, üzerinde 

tartışılan bir noktanın saklı tutulmaması bağlanma iradesinin eksikliğinin işareti 

olabilir130. 

                                                 
128 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 39; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 16; Keller/ Schöbi, 
s. 56 
129 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 39; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 16. 
130 Schönenberger/ Jäggi, OR Art.2 N. 25. 
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Karinenin çürütülemediği hallerde sözleşme söz konusu noktanın saklı 

tutulduğu varsayımı ile meydana gelir, aksi ispatlanıncaya kadar da bu biçimde 

geçerli olduğu kabul edilir. Bazen karine tarafların gerçek iradelerini yansıttığı halde 

bazen de aynı karine çürütülemediği için sözleşme söz konusu ikinci derecedeki 

nokta saklı tutularak kurulmuş sayılabilir131. 

Objektif esaslı noktalarda uyuşma nasıl sözleşmenin kurulduğuna karine 

oluyorsa, ikinci derecede (yan) noktaların saklı tutulduğuna dair bir uyuşmanın 

ortaya konması da, şüphe halinde, bağlanma iradesinin bulunduğuna dair kuvvetli bir 

işarettir132. Özellikle atipik sözleşmeler açısından karineye dayanılması için gerekli 

olguların tespiti ve karinenin çürütülmesi güçlükler gösterebilir. Zira atipik 

sözleşmelerde esaslı unsurların tespit edilmesi farklıdır. Bu sözleşmelerde objektif 

esaslı noktaları belirleyebilecek kanuni tanımlar olmadığı için hâkimi daha zor bir 

görev bekler. Bu durumda BK m.2/f.1 kıyas yoluyla uygulanacaktır. Hâkim bu 

durumda sözleşmenin tamamına bakarak sözleşmenin kurulup kurulmadığını 

araştırmak zorundadır. Sözleşme anlamlı bir bütün meydana getiriyorsa bağlanma 

iradesinin bulunduğu kabul edilir. Bu halde taraflar sözleşmenin çekirdeğinde zaten 

birleşmektedirler133. Hiç şüphesiz, kanunla düzenlenmiş sözleşmelerin unsurları 

özellikle karma yahut bileşik sözleşmelerin esaslı unsurlarının belirlenmesinde 

hâkime yardımcı olur. Kendine özgü yapısı olan (sui generis) sözleşmeler 

bakımından da ticari hayattaki teamüller yol göstericidir. Her halükârda atipik 

sözleşmenin mantıklı, kendi içinde bir bütünlük gösteren bir içerikte olması 

gereklidir134. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Keller/ Schöbi, s. 56; Berner Komm./  Kramer, OR Art. 2 N. 12.  
132 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 12. 
133 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 39; Berner Komm./  Kramer, OR Art. 2 N. 20. 
134 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 154; Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 1 N. 84. 
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c. BK m. 2/f.1’in Kıyas Yoluyla Uygulanması 
 

(1) İcabı Değiştiren yahut Tamamlayan Kabullerde 
Uygulanması   
 

Sözleşmenin kurulduğu karinesine, objektif ikinci derecedeki noktalarda icabı 

değiştiren yahut tamamlayan kabullerde kıyas yoluyla dayanılabilir. Örneğin, 

icapçının “Bu arabayı 50 bin YTL’ye bırakırım”, muhatabın da “50 bin lirayı bir 

hafta içinde iki taksitle öderim” şeklindeki cevabı ele alalım. Muhatabın cevabı bu 

durumda icabı tamamlayan bir kabul görünümündedir, zira icabı kabul ederken 

ödemenin biçimiyle ilgili (objektif ikinci derecede noktalardır bunlar) ek unsurları 

belirtmektedir. İfanın (ödemenin) biçimine ilişkin hususlar ikinci derecede noktalar 

olduğu için bunlarda anlaşılamasa bile sözleşme artık kurulmuş sayılır. Buna benzer 

bir şekilde, icabı değiştiren kabullerde de hükmün kıyas yoluyla uygulanabileceği 

kabul edilmektedir. Çünkü ikinci derecede noktalarda uyuşamama, kural olarak, 

sözleşmenin kurulmasını engellemez135.  

Böylece ikinci derecedeki noktalarda uyuşulamasa da taraflar objektif esaslı 

noktalarda uyuştukları sürece sözleşmenin kurulduğu karinesine dayanılabilir, zira 

sözleşmenin kurulduğunun kabul edilmesi için tarafların ikinci derecedeki noktalarda 

uyuşması şart değildir. Sözleşmenin kurulmadığını ispat etmek için BK m.2’deki 

karinenin çürütülmesi gerekir136.    

 Bir noktanın ikinci derecede nokta olduğu konusunda tartışma varsa,          

BK m.2/ f.1’deki karine yine kıyas yoluyla uygulanacaktır. Söz konusu nokta 

objektif esaslı nokta olmadığı için, bu konuda uyuşmazlığın sözleşmenin kurulmasını 

engellemeyeceği sonucuna varılacaktır. Bir noktanın esaslı olduğunu ileri süren 

kimse bunu ispatla yükümlüdür. Bir başka deyişle, bir nokta objektif esaslı nokta 

değilse, karine olarak, ikinci derecede bir noktadır. Bunun aksini iddia edenin 

ispatlaması gerekir137. O halde yukarıdaki örnekte sözleşmenin kurulmadığını iddia 

                                                 
135 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 59; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 18; Eren, s. 229;  
Ancak elbette eğer icapçı, icabı değiştiren veya tamamlayan kabulü derhal reddederse sözleşme 
kurulmuş olmaz. Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 20 N. 3.   
136 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 59; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 18. 
137  Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 59; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 18. 
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eden taraf (icapçı), ödeme biçimine ilişkin hükümlerin kendisi için sübjektif esaslı 

nokta olduğunu ispat etmek zorundadır. Böylece sözleşmenin kurulduğu karinesini 

çürütebilir. Örneğin ödeme biçimi üzerinde müzakerelere devam etmek istemesi, bu 

konunun mutlaka düzenlenmesinde ısrar etmesi söz konusu noktanın kendisi için 

önemini gösterir.  

Taraflar objektif esaslı noktalarda uyuştukları için sözleşmenin kurulduğu 

sonucuna varılır. Burada tarafların uyuşamadıkları ikinci derecedeki noktalarda bir 

tamamlama sorunu doğabilir. Değiştirilmiş yahut tamamlanmış kabul beyanı 

karşısında susan icapçının bu hareketi kabul olarak değerlendirilebiliyorsa o zaman 

bir tamamlama sorunu elbette çıkmaz138. Zira taraflar söz konusu hususta zaten 

uyuşmuşlardır.  

Sözleşmede bir şekil eksikliği yahut bir irade sakatlığı bulunup bu sakatlık 

sözleşmenin objektif esaslı noktalarında değilse BK m.2/f.1’in kıyas yoluyla 

uygulanması ile eksikliğin sözleşmenin ikinci derecedeki noktalarında olduğu kabul 

edilir139. Bu hallerde de sözleşmenin objektif esaslı noktalarında uyuşulmuş olması 

bağlanma iradesinin varlığını gösterdiği kabul edilmektedir140. 

(2)  Gizli-Kısmi Uyuşmazlıkta Uygulanması  
 

BK m. 2/f.1’deki karinenin kıyas yoluyla uygulandığı bir başka hal de, 

objektif ikinci derecedeki noktalar üzerinde gizli kısmi uyuşmazlık bulunmasıdır. 

 Taraflar sözleşmenin hiçbir noktasında uyuşamamışlarsa tam uyuşmazlıktan; 

bir yahut daha çok noktada uyuşup başka noktalarda uyuşamamışlarsa kısmi 
                                                 
138 Susma, kural olarak, kabul anlamına gelmez. BK m. 6 bazı hallerde bu kurala istisnalar 
getirmektedir. Gerçekten, susmanın güven teorisi çerçevesinde örtülü bir irade beyanı olarak sayılması 
haklı görülen durumlarda kabulün gerçekleştiğine hükmetmek gerekir. Bu konuda daha fazla bilgi için 
bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 14 N. 5; Oğuzman/ Öz, s. 59-60; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu 
/Altop, s. 98; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 18. 
139 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 60; Bu tip hallerde BK. m. 2/f.1’in kıyasen uygulanamayacağı 
görüşü için bkz. Arthur Meier-Hayoz, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen 
Privatrecht, Bd. IV Sachenrecht, 1. Abteilung: Das Eigentum, 2. Abschnitt: Das Grundeigentum I 
(Art. 665-679 OR),  Dritte vollig neu bearbeitete Auflage, Bern, Stämpfli, 1965, ZGB Art. 657 N. 90; 
BGE 20, 251; BGE 64 II 149.   
140 Gerek kısmi uyuşmazlıklarda, gerek icabı değiştiren kabullerde sözleşmenin tamamlanması 
problemi ile karşılaşıldığında, ikinci derecedeki noktalardaki bu boşluğun BK m.2/f.2’e göre 
tamamlanması gerektiği doktrinde kabul edilmektedir. Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 27; 
Koller, AT, § 10 N. 19. Ancak Piotet bir başka görüşü savunup bu hallerde BK. m. 20/f.2’nin 
uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Piotet, La Formation, s. 148. ayrıca bu konuda bkz. üçüncü 
bölüm II/C/2.  
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uyuşmazlıktan söz edilebilir. Tam uyuşmazlık ile kısmi uyuşmazlık arasındaki fark 

şudur: Uyuşmazlık gizli olsun açık olsun, tam uyuşmazlıkta sözleşme 

oluşmamıştır141. Bu durumda hâkim sözleşmenin kurulmadığını re’sen dikkate almak 

zorundadır. 

Oysa kısmi uyuşmazlık durumunda bir ayrım gözetmek gerekir. Uyuşmazlık 

hukuki işlemin (burada sözleşmenin) temeline ilişkinse, yani sözleşmenin esaslı 

noktalarında ise sözleşme yine kurulmamıştır. Bu durumda esaslı noktanın sübjektif 

olmasıyla objektif olması arasında hiçbir farkı yoktur. Hâkim sözleşme özgürlüğü 

ilkesini dikkate alarak sözleşmenin kurulmadığına hükmetmeli, esaslı noktaları 

tamamlamaya girişmemelidir142.  

Gizli uyuşmazlık açık uyuşmazlık ayrımına gelince, irade beyanlarının 

birbirine uygun olmadığı hususunda iki tarafın görüşü aynı ise açık uyuşmazlıktan; 

taraflar uyuştuklarını sandıkları halde, beyanları uygun değilse gizli uyuşmazlıktan 

söz edilebilir143. Her iki durumda da, tam uyuşmazlık varsa sözleşme kurulmaz. 

Objektif ikinci derecedeki noktalarda uyuşulamadığı açık kısmi uyuşmazlık 

hallerinde, BK m.2/ f.1’e göre sözleşme kurulur; hatta BK m.2 açık uyuşmazlığı özel 

bir şekilde düzenlemiştir. Bu hüküm uyarınca taraflar uyuşamadıkları noktaların ele 

alınmasını ertelemekle, yani saklı tutmakla, uyuşamadıklarını açıkça kabul etmiş 

olmaktadırlar144. Taraflar ikinci derecedeki bir noktada uyuştuklarını sandıkları halde 

güven teorisine göre irade beyanlarının yorumu iradelerin birbirine uygun olmadığı 

sonucunu verirse, burada bir gizli-kısmi uyuşmazlık var demektir145. Bu gibi 

durumlarda saklı tutma anlaşmasının146 olmaması bir yana, taraflar 

uyuşamadıklarının bile farkında değillerdir. Acaba gizli uyuşmazlık hallerinde de 

(taraflar esaslı noktalarda uyuştukları sürece) sözleşmenin kurulduğuna 

hükmedilebilmeli midir? Gerek BK m.2/f.1, gerekse BK m.20/f.2 favor contractus 

ilkesini dikkate almıştır. Bu maddeler de kanun koyucunun genel tavrını yansıtır. 

                                                 
141  Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 1 N. 365 ve N. 398; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 152; 
Guhl/ Merz/ Kummer, s. 110;  
142 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 153; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 627. 
143 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 157. 
144 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 157; Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 26. 
145 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 1 N 369 vd; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 622; Koller, AT, § 6 N. 
10; Eren, s. 216; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 3, s. 160; Berner Komm./ Kramer, OR 
Art.1 N. 141 -142. 
146 Saklı tutma kavramı detaylı olarak aşağıda ele alınacaktır. Bkz. üçüncü bölüm II/B.   
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Taraflar esaslı noktalarda uyuştukları sürece, sözleşmenin ayakta tutulması esas 

olmalıdır. Bu durumda sözleşmenin kurulduğu karinesi gizli uyuşmazlık halinde de 

kıyas yoluyla uygulanır147.  

 

(3) Saklı Tutma Anlaşması Olmaması Halinde Karinenin 
Uygulanması 
 

Karinenin uygulanabilmesi için, kural olarak, objektif esaslı noktalarda 

uyuşmanın yanı sıra, üzerinde konuşulup uyuşulamayan ikinci derecedeki noktaların 

daha sonradan yeniden görüşüleceğine dair bir saklı tutma anlaşmasına ihtiyaç 

vardır. Böyle bir anlaşmaya açıkça ya da zımnen varılmış olabilir. Tarafların 

iradelerinin bu yönde olduğuna hükmedebilmek için güven teorisinden 

faydalanılabilir ( BK m.1).  

İsviçre Federal Mahkemesi eski kararlarında sadece yan noktaların saklı 

tutulacağına dair bir ek anlaşma söz konusu olduğunda BK m.2/f.1’deki karinenin 

uygulanabileceğine hükmetmekteydi. Mahkeme ancak tarafların böyle bir ek 

anlaşması olmaması halinde sözleşmenin hiç kurulmadığı sonucuna varmaktaydı148. 

Zira karine uygulanamayınca (saklı tutma anlaşması olmadığı için), sözleşmeye 

kurulmuş gözüyle bakılamıyordu. Bu görüşün çok katı sonuçlar doğurduğu ortadadır. 

Üstelik uygulamada saklı tutma anlaşmasının çok nadiren yapıldığı da görülmüştür.   

Bundan dolayı da saklı tutma anlaşmasının söz konusu olmadığı durumlarda karine 

ancak kıyas yoluyla uygulanmaya başlamıştır, çünkü her iki durumda da esaslı 

noktalarda uyuşulduğu için, sözleşmenin kurulmuş sayılmasının altında yatan etmen 

menfaatler arasında benzerlik bulunmasıdır.  

Federal Mahkeme yeni kararlarında,  sözleşmenin kurulduğuna hükmetmek 

için karinenin kıyas yoluyla değil de doğrudan doğruya uygulanması gerektiğine 

hükmetmektedir. BK m.2’nin altında yatan hukuki düşünce de esaslı noktalarda 

uyuşulduğu sürece sözleşmenin kurulmuş sayılacağına temel olan favor contractus 

                                                 
147 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 157; Becker, OR Art. 2 N. 2; von Tuhr / Peter, s. 190.  
148 Bkz. BGE 34 II 462; BGE 34 II 175.  Aynı yönde bir görüş için bkz. Schönenberger / Jäggi, OR 
Art. 2 N. 57. 
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ilkesidir149. Bunun için de, saklı tutma anlaşması olmasa da, taraflar objektif esaslı 

noktalarda uyuştukları sürece, BK m.2/f.1’deki karineden faydalanabilirler. 

 

(4) Genel İşlem Şartlarında Uyuşulamaması Durumunda 
Karinenin Uygulanması 
 

Genel işlem şartları, kural olarak, sözleşmenin ikinci derecede noktalarını 

düzenler. Objektif esaslı noktalar dışında kalan noktalar ikinci derecede nokta 

sayıldığı, genel işlem şartları da objektif esaslı noktalara giremeyeceği için 

sözleşmenin esaslı olmayan unsurlarındandır. O halde, sözleşmenin objektif esaslı 

noktalarında uyuşulduğu sürece genel işlem şartlarında uyuşulamasa da BK m.2/f.1 

gereğince sözleşme kurulmuş kabul edilmelidir150.  

Fakat bazı durumlarda genel işlem şartları sözleşmenin sübjektif esaslı 

unsurları olarak değerlendirilebilir. Bu durumda genel işlem şartlarında 

uyuşulamadığı sürece sözleşme kurulmuş kabul edilmez. Genel işlem şartlarının 

kendisi açısından sözleşmenin sübjektif esaslı unsurlarından olduğu ve bunun karşı 

tarafın anlayabileceği bir biçimde ortaya konduğu, sözleşmenin kurulmadığını iddia 

eden tarafından ispatlanmalıdır. Ancak bu şekilde sözleşmenin kurulduğu karinesi 

çürütülebilir. Bazı durumlarda fiyat gibi objektif esaslı bir unsur genel işlem şartları 

arasında yer alabilir, genel işlem şartlarında uyuşma sağlanamadığı bu gibi 

durumlarda kural olarak sözleşmenin hiç kurulmadığı kabul edilir151. Aşağıda, genel 

işlem şartlarının sözleşmenin kurulmasına etkisi, çeşitli ihtimaller göz önünde 

tutularak incelenecektir.  

(i) Sadece Taraflardan Biri Genel İşlem Şartlarını 
Kullanıyorsa 

  

Birçok halde, genel işlem şartlarına dayanan taraf açısından sözleşmenin 

içeriğine sokulmak istenen genel işlem şartları, sübjektif esaslı noktalardır. Burada 

genel işlem şartlarına dayanan taraf açısından genel işlem şartları sözleşmenin 
                                                 
149 BGE 103 II 190; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 17. 
150 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 158; Schönenberger/Jäggi, OR Art. 2 N. 59. 
151 Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 121. 
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olmazsa olmaz bir unsurudur, karşı tarafça kabul edilmediği sürece sözleşme 

kurulamaz. Elbette, genel işlem şartlarını kullanan taraf, bu şartlarda anlaşma 

olmadığı takdirde sözleşmenin kurulmasına razı olmayacağını karşı tarafın 

anlayabileceği bir biçimde ortaya koymalıdır. Genel işlem şartlarını sözleşmenin 

condictio sine qua non şartı olduğu karşı tarafça anlaşılabilmelidir.  

Genel işlem şartlarının sözleşmenin bir parçası olması için bazı şartların 

yerine getirilmesi gereklidir. Genel işlem şartlarına dayanan taraf karşı tarafa her 

şeyden önce sözleşme şartlarını bildirmeli, muhatabını aydınlatmalıdır152. Ancak bu 

durumda karşı tarafın kabul beyanı ile genel işlem şartları sözleşmenin içeriğine 

girmiş olur. 

 

(ii) İki Taraf da Genel İşlem Şartlarını Kullanıyorsa 
 

Sözleşmede iki tarafın da genel işlem şartlarına dayanıyor olması halinde 

hangi tarafın genel işlem şartlarının esas alınacağı ya da tarafların genel işlem 

şartlarının birlikte kullanılıp kullanılamayacağı konusu önemli bir meseledir153. Bu 

mesele daha çok tacirler arasındaki sözleşmelerde ortaya çıkar. Tüketicilerin genel 

işlem şartlarını getirmeleriyle nadiren karşılaşılır. İki tarafın da genel işlem şartlarına 

atıfta bulunması halinde acaba hangisi sözleşmenin içeriği olacaktır?154 Elbette 

taraflardan biri yahut ikisi de sözleşmenin kurulmasını açıkça kendi genel işlem 

şartlarının kabulü şartına bağlı kılmışsa, genel işlem şartları sözleşmenin sübjektif 

esaslı unsuru haline gelmiştir. Genel işlem şartlarını karşı taraf kabul etmezse 

sözleşme kurulmaz.  

Ne var ki, birçok olayda, taraflar kendi genel işlem şartlarını dayatıp karşı 

tarafın genel işlem şartlarını büsbütün gözardı ederek, açıkça uzlaşmayı sözleşmenin 

kurulması şartı haline getirmezler. Hatta çoğu zaman taraflar genel işlem şartları 

sorununu çözmeyi ihmal ederler yahut bilinçli olarak bu konuda bir karar almamayı 

tercih ederler; taraflar sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi sorunları ile o kadar 

                                                 
152 Genel işlem şartlarının ne zaman bildirilmiş sayılacağına dair bkz. Atamer, Genel İşlem Şartları, 
s. 82.  
153 Berner Komm./ Kramer, OR. Art. 1 N. 160; Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 115 vd.  
154 Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 115. 
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meşguldürler ki, genel işlem şartlarının sözleşmenin içeriğinde bulunması sorununu 

gözardı etmişlerdir155.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, kural olarak, genel işlem şartları sözleşmenin 

ikinci derecede unsurlarındandır. BK m.2/f.1’de yer alan sözleşmenin kurulduğu 

karinesi gereğince taraflar objektif esaslı noktalarda uyuştukları takdirde sözleşme 

kurulur. Tarafların esaslı noktalarda uyuştukları ama genel işlem şartlarında 

uyuşamadıkları hallerde kısmi bir uyuşmazlık söz konusudur. Bu kısmi uyuşmazlık 

gizli yahut açık olabilir156. Bütün bu ihtimallerde sözleşmenin kurulduğu karinesinin 

çürütülebilmesi için genel işlem şartlarının hem sözleşmenin sübjektif esaslı unsuru, 

hem de bunun karşı tarafça anlaşılır olduğu ispatlanmalıdır.  

Açık uyuşmazlık durumunda, taraflar genel işlem şartlarında 

uyuşamadıklarını yahut genel işlem şartlarının çelişik hükümler taşıdığını bildikleri 

halde ifaya geçmişlerse, genel işlem şartlarının kendileri açısından sözleşmenin 

sübjektif esaslı unsuru olduğunu artık ileri süremezler, ifa ile bundan vazgeçmiş 

sayılırlar157. Aksini iddia etmek dürüstlük kuralına aykırı düşer158. Fakat taraflar 

sözleşmenin ifası aşamasına geçmemişlerse, genel işlem şartlarının sözleşmenin 

sübjektif esaslı unsuru olduğunu iddia edenin iddiasını ispat etmesi gerekir. Ne var 

ki, bu durumun ispatı çok zordur. Çünkü taraflardan biri muhatabının genel işlem 

şartlarını kullandığını bildiği halde, bu şartlarla çelişen kendi genel işlem şartlarına 

atıfta bulunmuşsa söz konusu tarafın kendi şartlarının sözleşmenin içeriğine dahil 

olabilmesi için gerekli özeni göstermediği, sadece sözleşmenin kurulmasını ön 

planda tuttuğu ileri sürülebilir. Bu durumda muhatabın, genel işlem şartlarının 

kendisi açısından sözleşmenin olmazsa olmaz şartı olduğunu anlamadığı, 

anlamamakta da haklı olduğu düşünülebilir. Ama her halükârda tarafların irade 

beyanları güven teorisine göre değerlendirilmelidir159. 

Taraflar kendi genel işlem şartlarının sözleşmenin içeriğinde bulunmadığını 

bilmeden (gizli uyuşmazlık)  ifaya başlamış olabilirler, bu durum daha sonra çıkan 

                                                 
155 Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 117. 
156 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 160.   
157 Eren, s. 118; Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 118. 
158 Marc P. Bührer, AGB- Kollisionen, “the battle of the forms” und weitere Probleme beim 
Verweis auf Allgemeine Geschäftsbedingungen, Zürich, Schulthess, 1987, s. 99; Atamer, Genel 
İşlem Şartları, s. 118; Münchener Komm./ Kramer, BGB § 154 N. 7. 
159 Atamer, Genel İşlem Şartları, s.118. 
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bir anlaşmazlıkta sübjektif esaslı noktalarda uyuşulmadığı için sözleşmenin 

kurulmadığı iddiasına yol açmış olabilir. Bu durumda sözleşmenin kurulduğu 

karinesinin çürütülmesi yine son derece güçtür. Zira burada açık uyuşmazlığa 

rağmen ifaya geçilmesinden farklı olarak, dürüstlük kuralına aykırı bir hal yoktur160. 

Bir başka deyişle, taraflar uyuşmazlığı bilmelerine rağmen ifayı gerçekleştirmiş 

değillerdir. Tam tersine, belki de taraflar uyuşmazlığın farkında olmadıkları için ifayı 

gerçekleştirmişlerdir. Öte yandan, sözleşmenin kurulduğu karinesini çürütmek için 

genel işlem şartlarının hem sübjektif esaslı nokta, hem de bunun karşı tarafça 

anlaşılır olduğunun ispatlanması gerekir. Oysa taraflardan biri kendi genel işlem 

şartlarının sözleşmenin içeriğinde olup olmadığının farkında değilse, kendi genel 

işlem şartlarının sözleşmenin vazgeçilmez unsuru olduğunu ve bunun karşı tarafça 

anlaşılır biçimde ortaya konduğunu ispat edebilir mi? Ayrıca, taraflar birbirlerinin 

kendi genel işlem şartlarına atıfta bulunduklarını bildikleri halde, gerekli özeni 

göstermedikleri için korunacak bir güvenden bahsedilemez161.    

Genel işlem şartları bağlamında ikinci bir sorun, taraflardan hangisinin genel 

işlem şartlarına öncelik verileceğidir. Bu sorun özellikle tarafların genel işlem 

şartlarının çelişmesi halinde söz konusu olur. Böyle bir durumda, Türk ve İsviçre 

hukuklarında kabul edilen görüşe göre, tarafların genel işlem şartları çelişiyorsa 

uygulanmaz. Buna göre, sözleşme, genel işlem şartlarında çelişik hükümler dikkate 

alınmadan kurulmuş olur, iki tarafın genel işlem şartları birbirine aykırı düşmediği 

ölçüde uygulanır. Bu bakımdan,  genel işlem şartlarının çatışan hükümler taşımasının 

bir sözleşme boşluğuna yol açtığı kabul edilmektedir162. Ancak, çatışan genel işlem 

şartlarının kısmen birbirine uygun düşmesi halinde bunların sözleşmenin içeriği 

sayılıp uygulanmasında hiçbir sakınca yoktur. Burada, sözleşme özgürlüğü ilkesinin 

bir yönü karşımıza çıkmaktadır163. 

Hangi tarafın genel işlem şartlarının tercih edileceği sorunu, Türk ve İsviçre 

hukukları açısından bu şekilde çözülürken,  Alman hukukunda aynı çözüme farklı bir 

                                                 
160 Atamer, Genel İşlem Şartları, s.119;  
161 Bührer, s. 101; Atamer, Genel İşlem Şartları s.119. 
162 Berner Komm./ Kramer, OR Art 1 N. 160; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 676; Heinrich Lange/ 
Helmut Köhler, BGB Allgemeiner Teil, 17. völlig neubearbeitete Auflage, München, Beck, 1980, s. 
289; Atamer, Genel İşlem Şartları,  s. 120 -122; Ayrıca sözleşme boşluğu kavramı için bkz. II/B/1 ve 
bu boşlukların ne şekilde tamamlanacağı için bkz. dördüncü bölüm III. 
163 Atamer, Genel İşlem Şartları,  s. 121 -122; Bührer, s. 111. 
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yoldan ulaşılmaktadır. Sorun Türk ve İsviçre hukuklarının tersine Alman hukukunda 

çok tartışılmış ve birçok kere mahkemelere intikal etmiştir164. Almanya’da soruna 

BGB § 150/ f.2’den yola çıkarak çözüm aranmıştır. BGB § 150/ f.2’e göre, icabın 

kapsamını genişleten, daraltan yahut herhangi bir şekilde değiştiren kabul beyanları, 

red ile birlikte yapılmış icap sayılır. Alman Federal Mahkemesi’nce kabul edilen bu 

yaklaşıma göre BGB § 150/ f.2 uygulanarak, genel işlem şartlarına son defa atıfta 

bulunan tarafın genel işlem şartları sözleşmenin içeriğine girmiş sayılmaktadır.  Şu 

halde icapçının kendi genel işlem şartlarına atıfta bulunarak yaptığı icaba cevap 

niteliği taşıyan kabul beyanında muhatabın da kendi genel işlem şartlarına atıfta 

bulunup,  ilk icapçının susması halinde yeni icabı kabul ettiği sonucuna varılacaktır. 

İlk icapçı, kendisine yapılan yeni icabı reddetmek istiyorsa susması yeterli 

olmayacak,  reddettiğini hemen bildirmesi gerekecek, bildirmediği takdirde sözleşme 

bu (yeni icabın) genel işlem şartları çerçevesinde meydana gelmiş sayılacaktır.  Bu 

görüş, “son söz” (letztes Wort) doktrini diye anılmaktadır165. Bununla birlikte, 

taraflardan birinin karşı tarafın genel işlem şartlarını kabul ettiği sonucuna 

varılabilmesi için susmanın yeterli sayılması kimi yazarlarca eleştirilmiş, daha açık 

bir irade beyanı olması, bunun için de yazılı bir kabul beyanı aranması gerektiği öne 

sürülmüştür 166. 

“Son söz doktrini”nin katı sonuçlarını yumuşatma yolunun aranması ilk 

icapçının genel işlem şartlarında sözleşmenin sadece kendi genel işlem şartları 

çerçevesinde kabul edileceğine dair özel bir savunma maddesi (Abwehrklausel) 

bulunması halinde söz konusu olabilir. Bu durumda ilk icapçı yeni icap karşısında 

sussa bile, yeni icap ile sözleşme içeriği haline getirilmesi istenen ve öteki genel 

işlem şartlarıyla çelişen hükümler sözleşmenin içeriğine giremez. Zira bu durumda 
                                                 
164 Berner Komm./ Kramer, OR Art 1 N. 160; BGHZ 61, 282 -286. 1973 yılındaki bu karar ile iki 
tarafın genel işlem şartlarının çatışması halinde hangisinin geçerli olacağı sorunu tartışılmaya 
başlanmıştır. 
165 Hermann Ebel, “Die Kollision Allgemeiner Geschäftsbedingungen”, NJW 1978, s. 1033 -1037. 
Ebel bu doktrinin önemli savunucularından biridir. Bu yönde kararlar için bkz. BGH BB 1951, s. 456; 
BGH BB 1952, s. 238; BGH NJW 1963, s. 1248; Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 116; Berner 
Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 160. 
166 Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 676; Peter Ulmer, Ulmer/ Brandner/ Hensen, AGB- Gesetz, 
Kommentar zum Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, von 
Peter Ulmer, Hans Erich Brandner, Horst-Dieter Hensen, Harry Schmidt,  8. Auflage, Köln, 199, 
AGBG § 2 N. 98; Bruno Eugster, “Gegensätzliche Verweisung auf Allgemeine Geschäftsbedingungen 
durch Offerenten und Akzeptanten” SJZ 74, 1978 s. 344-345; Ernst Schneeberger, Kommerzielles 
Vertragsrecht, Zürich, Schulthess, 1976, s. 56-59.  
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ikinci icapçının duyduğu güvenin korunmasından bahsedilemez.  Bu halde sözleşme, 

genel işlem şartlarının çatışan hükümleri dikkate alınmadan kurulmuş olur, iki tarafın 

genel işlem şartları sadece birbirine aykırı düşmediği oranda uygulanır167.  

Bununla birlikte, sözleşmede özel bir savunma maddesi olduğu halde 

sözleşmenin ifasına geçen taraf kendi genel işlem şartlarının sübjektif esaslı nokta 

olması iddiasından vazgeçmiş sayılır168. Karşı tarafın genel işlem şartlarını kabul 

etmeyeceğini, bu şartlar arasında yer alan bir hükümle değil de ayrıca yazılı yahut 

sözlü olarak bildiren kişinin durumunun aynı çerçevede değerlendirilemeyeceği ileri 

sürülmektedir. Burada, ifa aşamasına geçilip geçilmediği göz önünde tutulmaktadır.  

Bu görüşe göre, ifa aşamasına geçilmemişse sözleşme meydana gelmemiş, ama ifa 

gerçekleşmişse genel işlem şartlarının sübjektif esaslı unsur olarak kabul 

edilmesinden vazgeçildiği sonucuna varılabilir 169.   

Ne var ki, son söz doktrini kimi yazarlarca eleştirilirken, tarafların ihmalleri 

ister bilinçli ister bilinçsiz olsun, böyle bir ihmalin yol açabileceği cezanın sadece bir 

tarafa yüklenmesinin haksız sonuçlar doğurduğu da ileri sürülmektedir170. Bu yüzden 

yukarıda işaret edilen durum (savunma maddesi olması) dışında da,  çatışan genel 

işlem şartları sözleşmenin içeriğinde yer almadan sözleşmenin kurulduğunun kabul 

edilmesi gerektiği görüşü önerilmektedir171. 

Aslında BGB § 154/ f.1 hükmü karşısında Türk ve İsviçre hukuklarında kabul 

edilen çözümü kabul etmek pek kolay değildir. Çünkü anılan hükme göre taraflar ele 

aldıkları, tartıştıkları bütün konularda uyuşamadıkları sürece sözleşme kurulmamış 

demektir, yani ikinci derecede bir nokta üzerinde uyuşma sağlanamaması halinde 

bile sözleşme kurulamaz. Bu açıdan, uyuşulamayan ikinci derecede noktanın 

                                                 
167 Bu yönde bir karar için bkz. BGH WM 1986, 643; Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 116; Berner 
Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 160. 
168 Bührer, s. 101; Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 119. 
169 Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 119. 
170 Bührer, s. 48; Helmut Kliege, Rechtsprobleme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in 
wirtschaftswissenschaftlicher Analyse, Göttingen, Verlag Otto Schwartz, 1966, s. 21; Martina Buol, 
Beschränkung der Vertragshaftung durch Vereinbarung, Zürich, Schulthess, 1996, N. 183. 
Rudolf Lukes, “Grundprobleme der Allgemeinen Geschäftsbedingung”, JuS 1961, s. 301, 306.  
171 Lukes, s. 301 Larenz/ Wolf, AT, s. 792; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 676; Ulmer, AGBG § 2 N. 
98. 
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sübjektif esaslı olmasına da lüzum yoktur172. (Alman hukukundaki bu hüküm BK 

m.2/f.1 hükmünün tam tersidir. Türk hukukunda, objektif esaslı noktalarda uyuşma 

sağlanmışsa, ikinci derecedeki noktalarda uyuşma olmasa da karine olarak sözleşme 

kurulmuş sayılmaktadır). Ancak Alman hukukunda BGB § 154 / f.1 hükmünün genel 

işlem şartları sorunu açısından uygulanmaması, genel işlem şartlarının çatışan 

hükümleri olmadan sözleşmenin kurulmuş kabul edilmesi gerektiği 

önerilmektedir173.  

Şu halde, gerek Türk ve İsviçre hukukları, gerekse Alman hukuku farklı 

yollardan aynı çözüme ulaşmaktadır. Bu gibi durumlarda Almanya’da da, İsviçre ve 

Türkiye’de de, genel işlem şartları üzerinde anlaşılamaması bir kısmi uyuşmazlık 

olarak nitelendirilmektedir. Türkiye ve İsviçre’de BK m.2/f.1’deki karine uygulanıp 

sözleşme kurulmuş sayılırken, Almanya’da BGB § 150/f.2’den yola çıkan son söz 

doktrini yumuşatılarak aynı sonuca varılmaktadır. Yine her iki hukuka göre, 

sözleşmede bir boşluk oluştuğu kabul edilip bir tamamlama sorunu doğmaktadır174. 

     

d. BK m.2/f.1’in Hukuki Sonuçları 
  

BK m.2/f.1’den üç hukuki sonuç çıkar. Bu sonuçların hepsi de ne kapsamda 

bir uyuşma ile bağlayıcı bir sözleşmenin meydana gelebileceği sorusuna cevap 

vermeye çalışır. Ama sorunun temeli esaslı-ikinci derecede nokta ayrımıdır175.   

Bunlardan birincisine göre bu hükümde bir karine vardır. Sözleşmenin 

bağlayıcılığı tarafların birbirine uyan beyanlarına göre söz konusu olur. Bir başka 

deyişle, esaslı noktalarda uyuşmak sözleşmenin kurulduğu sırada bir bağlanma 

iradesinin olduğunu gösterir176. Böylece bazı (ikinci derecedeki) noktalarda 

                                                 
172 Münchener Komm./ Kramer, BGB § 154 N. 12; Reinhard Bork, J. von Staudingers Kommentar 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Redakteur: Norbert 
Habermann, Buch 1, Allgemeiner Teil 4 ( § 134-163), Neubearbeitung, Berlin, 2003, § 154 N. 16. 
173 Ulmer, AGBG § 2 N. 98; Larenz/ Wolf, AT, s. 792; Lange/ Köhler, AT, s. 289; Flume, Das 
Rechtsgeschäft, s. 676. 
174 Boşluğun ne şekilde tamamlanacağı için bkz. dördüncü bölüm III. 
175 Schönenberger / Jäggi, OR Art. 2 N. 24. 
176 Schönenberger / Jäggi,  OR Art. 2 N. 25. 
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anlaşılamamış (ve saklı tutulmuş) olmasından kaynaklanan uyuşmazlık erimiş 

olur177.  

İkinci sonuç, BK m 2/f.1’de bir karinenin söz konusu edilmiş olmasının yanı 

sıra bir uyuşmazlık hali de öngörülmüştür178. Burada sözleşmenin ikinci derecedeki 

noktalarında uyuşmazlık olduğu halde, kanundaki karinenin etkisiyle sözleşme 

geçerli bir biçimde kurulmaktadır. Ayrıca taraflar bu uyuşmazlığı söz konusu noktayı 

saklı tutarak kabul etmektedirler. Bu uyuşmazlığa rağmen objektif esaslı noktalarda 

uyuşmanın sağlanması ile bağlanma iradesinin varlığı da kabul edilmiş olur179.   

Birinci sonucun tersinden üçüncü bir sonuç daha çıkar: Taraflar bütün 

objektif esaslı noktalarda uyuşmamışlarsa, bu uyuşmaya bağlayıcı bir uyuşma 

gözüyle bakılamaz180. Taraflar bağlı oldukları yahut olmadıkları konusunda aynı 

görüşte değillerse, söz konusu karineden faydalanılabilir. Ama tarafların uyuştuğu 

yahut uyuşamadığı yönünde herhangi bir ihtilaf yoksa bu fıkranın uygulanması söz 

konusu olamaz181. Unutulmamalıdır ki, BK m.2/f.1 yardımcı bir düzenlemedir. Bu 

fıkradan ancak sözleşmenin bağlayıcılığı eldeki öbür araçlarla ortaya konamıyorsa 

faydalanılabilir182. Bağlanma iradesinin olup olmadığı açısından önce tarafların 

açıklamalarına bakılır, örneğin sözleşme müzakereleri incelenebilir. Daha sonra 

tarafların davranışları, bağlanma iradesinin varlığının araştırılmasında önemli bir rol 

oynar. Ancak, bazen taraflar objektif esaslı noktalarda uyuşmalarına rağmen, 

bağlanma iradesinin olmadığı açıktır. Sözleşme müzakereleri incelendiğinde 

görüşmelerin bir niyet yoklamasından ibaret olduğu anlaşılıyorsa, karineden 

faydalanılamaz, çünkü bu durumda bağlanma iradesinin bulunup bulunmadığı 

                                                 
177 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 24. Basler Komm./ Bucher, OR Art. 2 N. 1, 5; Berner 
Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 5; Keller/ Schöbi, s. 56; Schwenzer, AT, N. 29.04. 
178 Bu sonuç Fransızca hükümden daha açık bir biçimde çıkar. Hükmün tercümesi şu şekilde 
yapılabilir: Taraflar esaslı noktalarda uyuşurlarsa, ikinci derecedeki noktalar saklı tutulsa bile 
sözleşme kurulmuş olur (cümlenin Fransızca aslı şöyledir: “Si les parties se sont mises d’accord sur 
tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été 
réservés.”) 
179 Schönenberger / Jäggi, OR Art. 2 N. 26; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 11; Basler 
Komm./ Bucher, OR Art. 2 N. 1, 6; BGE 38 II 588; BGE 54 II 305. 
180 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 6; Schönenberger / Jäggi, OR Art. 2 N. 28; Keller/ Schöbi, 
s. 53;  
181 Schönenberger/  Jäggi, OR Art. 2 N. 30. 
182 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 29. 
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şüphesi yoktur183. Bağlanma iradesinin varlığına dair şüpheler tarafların 

açıklamalarıyla da giderilemiyorsa, hâkim sözleşmenin kurulup kurulmadığına karar 

vermek için en son BK m.2/f.1’deki karineden faydalanacaktır184. İşte bu bakımdan, 

sözleşmenin bağlayıcılığı başka sebeplerle ortaya konamıyorsa, bu hükme 

başvurulur.  

  

3. Sözleşmenin Kurulmasının Tamamlama Sorunu Açısından 
İstisnaları  

 

a. Objektif Esaslı Noktalarda Uyuşma Olmamasına Rağmen 
Sözleşmenin Kurulmuş Sayılması 
 

Yukarıdaki açıklamalara göre, Türk ve İsviçre doktrinlerindeki baskın görüş 

gereğince bir sözleşmenin tamamlanmasının şartı sözleşmenin kurulmasıdır185. Bir 

sözleşmenin kurulması için de sözleşmenin objektif esaslı noktalarında uyuşma 

şarttır186. Taraflar objektif esaslı noktalarda uyuşamadığı sürece sözleşme kurulmuş 

olmayacağından tamamlanması da söz konusu olmaz. Objektif esaslı noktalar ise 

belirli yahut belirlenebilir olmalı; bu konuda ya tarafların anlaşması ya da kanunda 

bir hüküm bulunmalıdır.  

Kanunda ihtiyacımızı karşılayıp objektif esaslı noktayı tamamlayacak 

nitelikte bir hüküm olduğu hallerde bile, aslında, doktrinde kabul edildiği üzere, bu 

hükümler istisnai niteliktedir,  yeni bir ilke getirmekten çok, istisnai durumları 

                                                 
183 Schönenberger / Jäggi,  OR Art. 2 N. 31; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 13; BGE 54 II 
304; Schwenzer, AT, N. 28.09. 
184 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 31, 40; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 13. 
185 Keller/ Schöbi, s. 121 vd. ; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 153, 154; Kaplan, s. 109-110; 
Merz, Vertrag, N. 188; Max Keller, “Die Theorie des sog. ‘Reinen Auslegungsstreites’ ”, SJZ 78 
1982, s. 126 vd. , s. 127; BGE 31 II 640; Guhl/ Merz/ Kummer, s. 93; Eren, s.  433; Oğuzman/ Öz, s. 
153, dn. 501, 502. 
186 Keller/ Schöbi, s. 53 ve s. 121 vd.; Aytekin Ataay, Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, birinci 
yarım, dördüncü bası, İstanbul, Der Yayınları, 1986, s. 228; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 
153, 154; Frank Furrer, Heilung des Formmangels im Vertrag, Zürich, Schulthess, 1992, s. 5 vd. ; 
Merz, Vertrag, N. 188; Keller, “Die Theorie des sog. ‘Reinen Auslegungsstreites’ ”, s. 127; BGE 31 
II 640; Guhl/ Merz/ Kummer, s. 93; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 78-79; Oğuzman/ Öz, s. 
64; Eren, s.  208; von Tuhr/ Peter, s. 191.  
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düzenlemektedir187. Örneğin BK m.366’ya göre “Evvelce kararlaştırılmamış yahut 

takribi bir surette kararlaştırılmış olan bedel, yapılan şeyin kıymetine ve müteahhidin 

masrafına göre tayin edilir.” Bu hüküm eser sözleşmesinde karakteristik edim belirli 

olup ifa aşamasına gelindiği halde karşı edim belirli olmadığında uygulanır. 

Başlangıçta edim belirli değilse sözleşme kurulmamış kabul edilir. Ancak, belli bir 

aşamadan sonra sözleşmenin esaslı noktası belirli olmadığı için sözleşmenin 

kurulmamış olduğunun ileri sürülmesi MK m.2/f.2 kapsamında hakkın kötüye 

kullanılması sayılır. İşte bu gibi hükümler kullanılarak sözleşmenin tamamıyla 

hükümsüz kalması önlenmeye çalışılsa da, her halükârda geçerli genel bir kural 

olarak nitelendirilmekten uzaktır; deyiş yerindeyse, durumu “kurtaran” bu gibi 

hükümlerden genel bir ilke çıkarılamaz.  

Öte yandan, böyle hükümlerin var olmaması yahut olsa da somut olaya 

uygulanamaması durumunda sözleşme yine kurulmamış kabul edilmektedir188.  

Örneğin kira sözleşmesini ele alalım, tarafların kira bedeli hakkında herhangi bir 

beyanda bulunmadıklarını yahut bir satım sözleşmesini düşünelim. Bir malın cari 

fiyatının olması BK m. 209/f.1’in her seferinde doğrudan uygulanacağı anlamına 

gelmez.  Bazen ya işin niteliği ya da tarafların iradesi kanundaki yedek kuralların 

uygulanmamasını gerektirebilir189. Cari fiyatın semenin belirlenmesinde esas 

alınmasının ticari teamüllere de uygun olması gerekir. Ancak, özellikle küçük 

işletmeler ve tek tek kişiler arasındaki satım sözleşmelerinde bir istisna olarak sadece 

cari fiyatın esas alınması, bu gibi durumlarda genel bir satıcı semeninin göz önünde 

tutulması gerektiği de ileri sürülmektedir. Ne var ki,  bazı özel durumlarda böyle 

genel bir semen de olmayabilir190. Bu hallerde sözleşmenin kurulmuş sayılmadığı 

için, tamamlanmasının da söz konusu olmayacağı ileri sürülmektedir. Zira hâkim 

sözleşmeyi objektif noktalarda kural olarak tamamlayamaz. 

Yargıtay’ın bir İçtihadı Birleştirme Kararında “(…) karşılıklı borçları 

kapsayan sözleşmelerde karşılıklı borçlardan birisinin sözleşme yapanlarca belli 

                                                 
187 Koller, İsv. BK’daki (OR) karşı edimi belirlemeye yönelik hükümlerin istisnai yapısının özenli bir 
şekilde incelemiştir. Bkz. Koller, AT, § 6 N. 35 vd. 
188 Eren, s. 208; von Tuhr/ Peter, s. 191; Oğuzman/ Öz, s. 64. Koller’e göre kanundaki düzenlemeler 
sayesinde aslında objektif esaslı noktalarda uyuşulamadığı için sözleşmenin kurulmadığına 
hükmedilmesi nadirdir. Koller, AT, § 6 N 26.  
189 Yedek hukuk kurallarının uygulanma şartları için bkz. ikinci bölüm I/B ve II/ C.  
190 Witz, s. 204 -205 
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edilmemiş olması halinde bu borç mahkemece rayiç esas tutularak belli edilir. 

Nitekim bir satım sözleşmesinde mal parası yahut kira sözleşmesinde kira parası, 

hizmet sözleşmesinde işçi parası, istisna sözleşmesinde ise iş parası belli edilmiş 

değilse bu karşılıklar, rayice göre hükmedilir. Yargıtay’ın kökleşmiş içtihatları da bu 

yöndedir.”191   

Doktrindeki bir görüşe göre, Yargıtay’ın bu görüşünü kabul edebilmek için 

esaslı noktaların ya bir kanun hükmünden çıkması ya da tarafların anlaşmasına göre 

belirlenebilir olması gereklidir. Esaslı noktaları belirli yahut belirlenebilir olmayan 

bir sözleşme ise uygunluğun kapsamı açısından yeterli açıklığı taşımadığı için geçerli 

bir biçimde kurulamaz192.  

Baskın görüş böyle olmakla birlikte, bugün doktrinde sözleşmenin kurulması 

ön şartının tamamlanma sorunu açısından biraz daha yumuşatıldığı görülmektedir. 

Bu görüşe göre, taraflar objektif esaslı noktalarda uyuşamamış olsalar bile, hukuki 

işlemin çekirdeğinde, yani asgari içeriğinde uyuşmuşlarsa, bunlara ek olarak 

tarafların bağlanma iradesi de tespit edilebiliyorsa, sözleşmenin anlamlı bir bütün193  

meydana getirmesi halinde hâkimin açık kalan objektif esaslı noktayı tamamlama 

yetkisi vardır.    

Bu görüşe göre, objektif esaslı nokta tanımı yeniden gözden geçirilmeli,   

kanundan çıkan, objektif bir tanım yerine sözleşme özgürlüğü ilkesini esas alan 

                                                 
191 YİBK 18.11.1964  T. 2/4 E.K. (Eren, s. 208). 
192 von Tuhr / Peter, s. 191; BGE 84 II 272; Eren s. 208; Kaplan, s. 109-110; Schwenzer, AT, N. 
29.03; Keller/ Schöbi, s. 53; Ataay, Borçlar Hukuku, s. 227-228; Furrer, s. 5 vd. özellikle s. 8; 
Benzer şekilde Kramer de, İsviçre Federal Mahkemesinin, tarafların kararlaştırmadıkları kira bedelini 
tespit ettiği (tamamladığı) kararlara karşı çıkmaktadır. Bu kararlar için bkz. BGE 108 II 112, BGE 100 
II 330. Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 248.  Daha başka kararlarında da mahkeme, objektif 
esaslı noktalarda sözleşmenin tamamlanamayacağı gerekçesiyle kira ücretini tespit etmeyi 
reddetmiştir. Bkz. BGE 119 II 347; BGE 119 II 347. Bu kararlarda Federal Mahkeme karşı edimin 
belirlenmesine dair (BK m. 182/f.3, BK m. 209/f.1, BK m. 323, BK m. 366, BK m. 386 gibi) 
hükümleri, kira ücretinin belirlenmesine kıyasen uygulamayı açıkça reddetmiştir. Bu kararlarda 
Federal Mahkeme kiracının evde oturduğu dönemin bedeli için sebepsiz zenginleşme hükümlerine 
dayanırken, başka bir kararında fiili sözleşme ilişkisine dayanmıştır. BGE 108 II 102. Ancak her 
halükarda mahkeme, hâkimin sadece kiracının oturduğu dönem için kira bedelini belirleyebileceğine, 
ileriye yönelik bir belirleme yapamayacağına karar vermiştir.    
193 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 1 N. 84. “Anlamlı bütün” kavramını ilk olarak bu yazarlar ortaya 
atmıştır. Ancak objektif esaslı nokta kavramını yeniden tanımlamamışlardır. Bugün ise bu kavram 
objektif esaslı nokta kavramının yeniden tanımlanmasında kullanılmaktadır. Bu açıdan “anlamlı 
bütün” ve “hukuki işlemin çekirdeği” kavramları yeni bir açılım sağlamada önemli bir rol 
oynamaktadırlar. Aynı görüş için bkz. Carbonara, s.  99; Koller, AT, § 6 N. 28.   
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göreceli bir tanım getirilmelidir194. Bu görüşteki yazarlara göre, klasik olarak kabul 

edilen objektif esaslı nokta tanımı borçlar hukukunun temeli olan sözleşme 

özgürlüğü ilkesine aykırıdır. Tarafların daha sonraki davranışları bağlanma iradesinin 

varlığını gösteriyorsa, essentialiadaki uyuşmayı aramamıza artık lüzum yoktur. 

Elbette bağlanma iradesinin varlığını tespit etmek için sözleşme müzakeresi 

sırasındaki davranışlar, teamüller, halin şartları yol gösterici olabilir195. Özellikle ifa 

sürecinin başlamış olması, ifanın kısmen veya tamamen yapılması bağlanma 

iradesinin varlığını ortaya koyabilir; bu iradenin varlığı başka araçlarla da zaten 

ortaya konabiliyorsa, katı bir şekilde essentialiadaki uyuşmayı aramanın anlamı artık 

kalmamış demektir196. Objektif esaslılığın kanundaki tanımlara bağlı olmasının bir 

başka sakıncası da, atipik sözleşmeler kanunda düzenlenmedikleri için onların esaslı 

unsurlarını belirlemekte yetersiz kalmasıdır. 

Burada objektif esaslı nokta tanımını sözleşmenin ifadan önceki ve sonraki 

safhaları bakımından, yani iki ayrı yönden değerlendirmek gerekir. Oysa klasik görüş 

sözleşmenin kurulup kurulmadığı sorununa sadece irade beyanlarının değiş tokuş 

edildiği ana inhisar ederek çözüm arar. Hâlbuki modern sözleşme hukuku uyuşma 

sorununu sözleşme olgusunu bir bütün olarak ele almaktadır197. Özellikle taraflar, 

sözleşmenin tarafları, karakteristik edim, sözleşmenin ivazlı olduğu ve sözleşmenin 

tipi hususunda anlaşıp söz gelimi ifa aşamasına geçildiği zaman dahi karşı edim 

üzerinde uyuşulamadığı gerekçesiyle sözleşmenin kurulmadığına hükmetmek hem 

                                                 
194 Gauch, “Von den wesentlichen”, s. 49; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 332 vd ve N. 
1276; Eugen Bucher, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I: 
Art. 1-529 OR, Herausgeber: Heinrich Honsell/ Nedim Peter Vogt/ Wolfgang Wiegand, 3. Auflage, 
Basel, Helbing & Lichtenhanh,  2003, OR Art. 1 N. 26; Herzog, N. 226 vd.  özellikle N. 240 ve 233 
vd. ; Bucher, AT, s. 118 ve s. 187; Carbonara, s. 103-105.  
195 Witz, s. 169; Bu konuda bir tartışma da, ön akitlerin bağlanma iradesinin varlığını tespit etmede bir 
işlevi olup olmadığı yönündedir. Doktrinde kabul edildiği üzere ön akitler bağlanma iradesinin tespit 
edilmesinde bize yardımcı olabilir. Witz, s. 173 -174; Bağlanma iradesinin varlığına bir başka örnek 
ise taraflardan birinin kaparo vermesi ve karşı tarafın bunu kabul etmesi olabilir. Bu örnek için bkz. 
Ute Jung, “Die Einigung über die ‘essentialia negotii’ als Voraussetzung für das Zustandekommen 
eines Vertrages”, JuS, 1999, s. 28 ve s. 32. 
196 Herzog, N. 226 vd.  
197 Patrick Atiyah/ Stephen A. Smith, Atiyah’s Introduction to the Law of Contract, sixth edition, 
Oxford, Clarendon Press, 2005, s. 45-46; İfası kısmen yahut tamamen yapılmış (executed contracts) 
sözleşmeler ile ifasına başlanmamış (executory contracts) sözleşmelerin aynı esaslara tabi 
tutulmaması gerektiğini ileri sürmektedir. Yazarlar, sözleşmenin kurulduğu tespit edilirken sonraki 
davranışların göz ardı edilmesini eleştirmekte ve bunun son derece haksız sonuçlar doğurabileceğini 
ileri sürmektedir; Aynı yönde Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1277; Gauch, “Von den 
wesentlichen”, s. 50; Basler Komm./ Bucher, OR Art. 1 N. 25-26.   
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sözleşme özgürlüğüne hem de lex contractus ilkesine ters düşer198. Bu durum 

özellikle sürekli borç ilişkilerinde daha belirgindir; zira sürekli borç ilişkilerinde 

borçlu borcunu sürekli bir biçimde ifa ettiği için bağlanma iradesi daha kolay tespit 

edilebilir199. Öte yandan bu, MK m.2/f.2’e göre hakkın kötüye kullanılması anlamına 

de gelebilir. Modern görüş taraftarları sözleşmenin kurulduğu safhaya bağlı 

kalmadan daha sonraki davranışlarla bağlanma iradesinin tespit edilebildiği ve 

sözleşmenin anlamlı bir bütün meydana getirdiği hallerde klasik essentialia tanımıyla 

bağlı kalmaksızın sözleşmenin kurulmuş sayılacağını kabul etmektedirler200.  

Elbette bu sorun hâkimin sözleşmeyi tamamlama yetkisinin sınırlarıyla da 

sıkı sıkıya bağlantılıdır. Acaba hâkimin sözleşmeyi tamamlama yetkisi nereye kadar 

genişleyebilir? Zaten essentialia kavramını sorgulayan yazarlar da kavrama 

sözleşmenin tamamlanması sorunu çerçevesinde eğilmektedirler. Acaba hâkim 

sözleşmeyi objektif esaslı noktalarda tamamlayabilir mi? Toplumdaki değişimler 

neticesinde hukuki ilişkilerin karmaşıklaşması hâkimin yetkisinin sınırları ile 

sözleşme arasındaki ilişkiye bakış şeklini hiç şüphesiz etkilemektedir. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi, kavram göreceli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Böylece bazı 

hallerde objektif esaslı noktada uyuşmamak sözleşmenin kurulmaması ile 

sonuçlanırken, bazı hallerde de sözleşmenin kurulduğu ve hâkimin sözleşmeyi 

objektif esaslı noktada tamamlayabileceği kabul edilmektedir. Bu hallerde kanundaki 

yedek hükümlere bağlı kalmadan, böyle hükümler hiç bulunmasa yahut uygulanabilir 

olmasa dahi hâkimin sözleşmeyi tamamlayabileceği görüşü ileri sürülmektedir201. 

Çünkü örneğin iki tarafın da ifa sürecinin başlamış olması gibi daha sonraki 

davranışları, bağlanma iradesinin varlığını zaten ortaya koymaktadır. Bağlanma 

iradesi tespit edilebiliyor ve sözleşme anlamlı bir bütün teşkil ediyorsa o zaman 

                                                 
198 Gauch, “Von den wesentlichen”, s. 49; Basler Komm./ Bucher, OR Art. 1 N. 26; Herzog, N. 246; 
Bucher, AT, s. 101 ve s. 187; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 336 vd.  ve N. 1276-1277.   
199 Bucher, AT, s. 187; Bu yönde iki karar için bkz. BGE 108 II 112, BGE 100 II 330. 
200 Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1276; Eugen Bucher, “Preisvereinbarung als 
Voraussetzung der Vertragsgültigkeit beim Kauf”, FS Piotet, Bern, 1990, s. 371 vd. ; Herzog, N. 226.  
201 Jäggi/ Gauch, OR Art.18 N. 541; Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 1 N. 84; Gauch/ Schluep/ Schmid/ 
Rey, AT, Bd. I, N. 335 ve 1274 vd. Herzog, N. 249; Jung, s. 29 ve s. 32; Witz, s. 204 vd. ; Kramer ise 
atipik sözleşmelerde modern görüşü kabul ederken, tipik sözleşmeler açısından klasik yaklaşımı 
benimsemektedir. Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 154; Atiyah/ Smith’e göre özellikle tacirler 
arasındaki sözleşmelerde sözleşmenin kurulmadığına hükmetmek son derece haksız sonuçlar doğurur. 
Özellikle bu hallerde hâkimin sözleşmeyi tamamlaması açısından son derece geniş imkânları vardır. 
Atiyah/ Smith,  s. 46.  Ayrıca Türk hukukundaki kararlar için bkz. dn. 209.    
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hâkim objektif esaslı noktaları da tamamlayabilmelidir. Bu gibi noktalara “hâkimce 

tamamlanabilir objektif esaslı noktalar” denilebilir202. 

Bu yeni görüşe kanuni dayanak bulmak için ise BK m.2’ye başvurulmaktadır. 

Bu görüş esasını bu maddenin arkasında yatan favor contractus ilkesine 

dayandırmaktadır. İkinci derecedeki noktalarda taraflar anlaşamayıp, saklı tutup, 

daha sonra da uyuşamadıkları zaman nasıl hâkim bu hususu tamamlıyorsa, buradaki 

ikinci derecede nokta kavramına “hâkimce tamamlanabilir objektif esaslı noktalar” 

da girmelidir203. Bu halde hâkimin sözleşmeyi tamamlamasını istenmeyen bir 

müdahale olarak değil, taraflar için gerekli, adil bir tamamlama olarak görmek 

lazımdır. Zaten hâkimin yetkisi de ikincildir. Hâkimin ikincil olarak yetkili olmasıyla 

kastedilen şey hâkimin ancak taraflar uyuşamazlarsa müdahaleye yetkili olduğudur. 

Bir başka deyişle, herhangi bir uyuşma olmazsa, hâkim bağlayıcı nitelikte olan ama 

eksik kalan sözleşmeyi kendi yetkisi çerçevesinde tamamlar. Bu noktaların 

belirlenmesi de tamamıyla taraflara bağlıdır, sözleşmenin kurulması için bir ön şart 

değildir204.  

Gauch’a göre bir sözleşmenin içeriğinin “anlamlı bir bütün” oluşturması 

elbette gereklidir, ama aslında bu kavram sorunun çözümüne pek yardımcı olmaz.   

Tarafların içeriği belirsiz bir sözleşme ile bağlı olmak zorunda kalmamaları için 

kavramın daha somutlaştırılması gerekir. Bunun için de hangi noktaların objektif 

esaslı olduğunun belirlenmesi şarttır.  Ancak, objektif esaslı noktaların belirlenmesi 

                                                 
202 Herzog, N. 240; aynı anlamda Piotet, La Formation, s. 146; Alman Federal Mahkemesi’nin bir 
kararında, mobilya satıcısı ile alıcısı arasında yapılan satım sözleşmesinde semen belirlenmemiş 
olmasına rağmen, mahkeme sözleşmeyi tamamlamıştır. Zira mobilyacı mobilyaları teslim etmiş, alıcı 
da mobilyaları kullanmaya başlamamakla birlikte, mobilyaları kabul edip, evine almıştır. Mahkemeye 
göre, bu davranışlar bağlanma iradesinin varlığını gösterir. Bu karar için bkz. BGH WM 1976, s. 1368 
vd.   
203 Herzog, N. 240; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 545; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N 
338a; Benzer bir görüş için bkz. Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 114; Objektif esaslı 
noktaların saklı tutulabileceğini aslında kabul etmekle birlikte bunun çok nadiren gerçekleşebileceği 
yönünde bir görüş için bkz. Gül Doğan, Ön Sözleşme (Sözleşme Yapma Vaadi), İstanbul, Yeditepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2006, s. 135-136.  
204 Herzog, N. 238, N. 240, N. 241; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 630; Soergel/ Wolf, BGB § 315 
N. 6 ve § 317 N. 9; Alman hukukunda da benzer sonuçlara varılmaktadır. Alman hukukunda hâkimin 
objektif esaslı noktaları belirleme yetkisi BGB § 157, § 315, § 316 ve § 319 hükümlerine 
dayandırılmaktadır. Bu hükümlerden ilki tamamlayıcı yorum ile ilgili iken, (bkz. üçüncü bölüm); öbür 
hükümler edimin taraflardan biri yahut üçüncü bir kişinin kararıyla belirlenmesine ilişkindir.  Peter 
Schlosser, Gestaltungsklagen und Gestaltungsurteile, Bielefeld, 1966, s. 295; Karsten Schmidt, 
“Darlehensversprechen, Darlehensklage und Geschäftsgrundlage – BGH, LM § 607 BGB Nr. 18”, 
JuS 1976, s. 714.  
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için kavramın karşıtından hareket edilmeli, önce objektif esaslı olmayan nokta 

kavramı açıklanmalıdır. İkinci derecedeki (objektif esaslı olmayan) noktalar hiçbir 

şekilde tarafların düzenlemesine ihtiyaç olmayan noktalardır. Buna kanunun 

emredici bir hükümle düzenlediği, dolayısıyla tarafların aksine bir düzenleme 

yapamayacağı noktaların yanı sıra kanunda yedek hukuk kuralları ile düzenlenmiş 

noktalar da girer205. Gerçekten de, bu hususlarda sözleşmede aksine bir düzenleme 

yoksa yedek kanun hükümleri uygulanır. Kanunda bir düzenleme olmaması 

durumunda ise, objektif esaslı olmayan noktalar ya örf ve âdet hukuku kuralından 

faydalanılarak ya da hâkimin getireceği bir düzenlemeyle tamamlanacaktır. Objektif 

esaslı olmayan noktalar bu şekilde tanımlandıktan sonra geri kalan noktalar objektif 

esaslı noktalardır. Buna göre, objektif esaslı noktalar mutlaka tarafların düzenlemesi 

gereken noktalardır. Gauch’a göre bunlar öyle noktalardır ki, taraflar bir 

düzenlemeye gitmedikleri takdirde emredici yahut yedek kanun hükümleriyle, örf ve 

âdet hukuku kuralıyla yahut hâkim tarafından tamamlanması mümkün değildir206. 

İşte sözleşmede bu gibi tamamlanamayan boşluklar olduğu zaman sözleşme 

kurulmamış demektir. Böylece yazar “anlamlı bir bütün”, “hukuki işlemin çekirdeği” 

gibi kavramların içini doldurmakta, somutlaştırmaktadır. Klasik görüşün207 objektif 

esaslı noktalarda sözleşmenin tamamlanamayacağını ileri sürüp söz konusu noktanın 

tamamlanamamasını objektif esaslı olmasının bir sonucu olarak değerlendirmesine 

karşılık, Gauch bir noktanın tamamlanamadığı için objektif esaslı olduğunu iddia 

eder. Kısacası, Gauch klasik yaklaşımın tam tersi olan bir bakış açısı getirir.  

Burada üzerinde durulması gereken nokta şudur: Gauch’un aslında “sadece 

tarafların kararlaştırabilecekleri noktalar” ile kastettiği şey karakteristik edimlerdir.  

Gerçekten de, bu edimler taraflarca kararlaştırılmadığı sürece ne bir kanun 

hükmüyle, ne örf ve âdet hukuku kuralıyla ne de hâkim tarafından tamamlanabilir. 

Taraflar mutlaka kendileri bir düzenleme getirmek zorundadır. Karakteristik edim 

yahut nasıl belirleneceği üzerinde anlaşma sağlanırsa, karşı edim üzerinde 

                                                 
205 Gauch, “Von den wesentlichen”, s. 47 vd. 
206 Gauch, “Von den wesentlichen”, s. 49; Benzer şekilde, Akyol, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, s. 114; Jung, s. 29; Aynı yönde Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 335 ve N. 
1275. 
207 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 248; von Tuhr/ Peter, s. 191; Gaudenz Zindel, “Reiner 
Auslegungsstreit und Konsensfrage”, SJZ, 78 (1982), s. 356 ve s. 360; BGE 119 II 347; Merz, 
Vertrag, N. 174 vd. özellikle N. 188; Keller/ Schöbi, s. 53. 
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uzlaşılamasa bile ifa gibi daha sonraki davranışlarla bağlanma iradesinin bulunduğu 

anlaşıldığı sürece sözleşme kurulmuş kabul edilmelidir208. Borçlar Kanunu’nda yer 

alan, karşı edimi belirlemeye yönelik yedek hükümler (BK m.209/ f.1, BK m.366 

gibi) de bu hukuki sonucu destekler niteliktedir209.  

Buradan bir adım daha ileri giden Piotet sözleşmenin kurulmuş kabul 

edilebilmesi için ifa aşamasına geçilmiş olmasına bakmaksızın, objektif esaslı 

noktada uyuşma olmasa da, sözleşmenin kurulmuş sayılması gerektiğini ileri 

sürmektedir210. Taraflar objektif esaslı noktaların belirlenmesini, sözleşmenin 

kurulmasından daha sonraki bir safhaya ertelemek istemişlerse, sözleşme özgürlüğü 

ilkesi gereği buna saygı duyulmalıdır. Bu bakımdan yazara göre sadece ikinci 

derecedeki noktalar değil, objektif esaslı noktalar bile saklı tutulabilir. İşin içine 

girildiği zaman, taraflar bir noktanın esaslı mı yoksa ikinci derecede bir nokta mı 

olduğunu tayin edemeyebilirler, çünkü bu durum aslında tesadüflere bağlıdır 211.    

Bu durumu açıklamak için Piotet şöyle bir örnek vermektedir: (A) (B)’ye X 

makinesini 10 bin İsviçre Frangına satmak istemekte, oysa (B) 9500 franktan fazla 

vermeye yanaşmamaktadır. Bir de 500 franklık bir nakliye ücreti söz konusudur. 

Bilindiği gibi semen burada objektif esaslı nokta, nakliye ücreti ise ikinci derecede 

bir noktadır. Bu durumda sorun şu şekilde çözülebilir: Taraflar 9500 frank üzerinde 

anlaşır, 500 frank nakliye ücretini (A) yahut (B) karşılayabilir. Olmazsa 10 bin 
                                                 
208 Şekle tabi sözleşmelerde ise objektif ve sübjektif esaslı noktalar şeklin kapsamında yer almalıdır. 
Ancak doktrinde bir görüşe göre, nasıl ki bağlanma iradesinin varlığı halinde objektif esaslı bir nokta 
sözleşmenin kurulması açısından ikinci derecede bir nokta gibi değerlendiriliyorsa, söz konusu husus 
ikinci derecede bir nokta gibi şeklin dışında da bırakılabilir. Böylece hâkim bu noktalarda tamamlama 
yapabilir. Herzog, N 247; Kanımızca, bu görüşü özellikle taşınmaz satışı açısından kabul etmek 
mümkün değildir.  Zira taşınmaz satışında şeklin kabul edilmesinin sebebi hem tarafları düşünceye 
sevk etmek hem de tescilin sebebini teşkil eden hukuki işleme mümkün olduğunca açık bir durum 
sağlamaktır. Aynı görüş için bkz. Turhan Esener, “Akitlerde Esaslı ve İkinci Derecedeki Noktaların 
Tefriki Meselesi”, AÜHFM C. XVI 1959 sayı 1-4, s. 273; Furrer, s. 13 vd.; Gauch’a göre ise şekle ait 
hükmün amacına bakarak söz konusu noktanın şeklin kapsamında yer alıp almaması gerektiğine karar 
vermek gerekir.  Gauch, “Von den wesentlichen”, s. 52 vd. 
209 Gauch, “Von den wesentlichen”, s. 50-51; Aynı yönde Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, 
N. 335; BK m 366 ile ilgili kararlar için bkz. Yarg. 15. HD., 6.5.1980 T., E. 1017, K. 1169; Yarg. 15. 
HD., 21.5.1992 T., E. 1939, K. 2697, Turgut Uygur, Açıklamalı- İçtihatlı Borçlar Kanunu 
Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Yedinci Cilt, Ankara, Seçkin, 2003, s. 8354; BK m. 188/f.3 ile 
ilgili bkz. Yarg. 13. HD., 7.3.1988 T., E. 6842, K. 1252; Yarg. 11. HD., 27.11.1985 T., E. 5133, K. 
6462, Turgut Uygur, Açıklamalı- İçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, 
Dördüncü Cilt, Ankara, Seçkin, 2003, s. 4641. 
210 Piotet, La Formation, s. 30 vd. ; Esener, s. 272; Aksi görüş için bkz, Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ 
Altop, s.  75-76; Eren, s. 212.  
211 Piotet, La Formation, s. 34; Aynı görüş için bkz. Herzog, N. 233; Benzer bir yaklaşım için bkz. 
Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 114-115.  
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üzerinde anlaşırlar, bu durumda nakliye ücreti olan 500 frangı (A) karşılar. Ama (A) 

10 bin franklık ücreti almaya kararlı ise, ya 10.500’ü alıp nakliye işini kendisi 

üstlenecek, ya da 10 bin alıp nakliyeyi (B) üstlenecektir. Burada söz konusu 500 

frank bazı hallerde semene dahil edilerek, bazı hallerde de nakliye ücreti sayılarak 

tarafların anlaşmalarına yahut ettikleri pazarlığa göre belirlenecektir. Böylece 

tarafların anlaşmasına göre bir nokta bazen objektif esaslı sayılırken, bazen de ikinci 

derecede bir nokta haline gelecektir212.                        

Bu açıklamalar çerçevesinde Piotet’e göre, hâkimin sözleşmeyi sadece ikinci 

derecedeki noktalarda tamamlayabileceği aşırı derecede şekilci bir hukukçuluktur. 

Bağlanma iradesinin varlığı tespit edildiği sürece hâkim tamamlamayı objektif esaslı 

noktalarda bile uygulayabilir213. Piotet’e göre bağlanma iradesinin varlığını tespit 

edebilmek için de sonraki davranışlara, özellikle de ifanın gerçekleşip 

gerçekleşmediğine bakmak mutlaka şart değildir. Tarafların yaptıkları sözleşmenin 

tipi üzerinde uyuşmuş olmaları, açık kalan objektif esaslı noktaları da daha sonraki 

bir anlaşmaya bırakmaları yeterlidir. Bu halde daha sonra herhangi bir uzlaşma 

olmadığı takdirde hâkim sözleşmeyi esaslı noktada bile tamamlayabilmelidir. 

Aksinin kabulü bizi son derece şekilci bir hukuki anlayışa sürükler214.   

Bu konuda hukukumuzdaki önemli örnekler kira parasının tespiti ile ilgili 

Yargıtay uygulamasında karşımıza çıkar215. Gerçekten de, Yargıtay yeni dönem için 

kira parasındaki artışı belirlerken objektif esaslı bir noktanın düzenlenmesine 

müdahale etmektedir. Ancak burada aslında baştan beri var olan bir sözleşme 

boşluğu yoktur. Tam tersine, zaman içersinde sözleşmede bir boşluk doğmaktadır216. 

Başta belirli olan kira parasının yeni kira döneminde arttırılması gerekmektedir. 

Ancak bu artışın ne kadar olması gerektiği hususunda taraflar arasındaki uyuşmazlık 

bir sözleşme boşluğu doğurur. Hatta sözleşmede kira parasının belirlenmesine ilişkin 

kabul edilen kira artış oranı uyuşmazlık halinde kanun gereği uzayan ilk yıl için 

                                                 
212 Piotet, La Formation, s. 35. 
213 Piotet, La Formation, s. 34. 
214 Piotet, La Formation, s. 35 -36. 
215 Bu konuda geniş bilgi ve ilgili kararlar için bkz. Burcuoğlu, Hukukta Beklenmeyen Hal, s. 16 
vd.; Halûk Burcuoğlu, Kira Tesbit Davaları Uygulamasında Belli Başlı Kilometre Taşları: 2000 
ve 2001 Yıllarında Kira Paralarının Belirlenmesine İlişkin 4531 Sayılı Yasa Gerekçesi-
Komisyon Görüşmeleri Değerlendirilmesi ve Uygulaması, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2001, s. 4 vd.  
216 Bu konuda bkz. aşağıda II/B/1.  
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geçerli olup bunu takip eden yıllarda bu düzenleme esas alınmamaktadır217. Ancak 

Yargıtay’ın objektif esaslı bir noktaya bu müdahalesinin dayanağı sözleşme 

özgürlüğü ilkesinin gerçekleştirilmesi değil, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları 

Hakkında Kanun’un uygulanmasının sağlanmasıdır. Böylece kiracı da korunmuş 

olur. Kiralayan kira parasını dilediği gibi arttırabilseydi, 6570 sayılı kanundaki 

hükümlerin hemen hemen hiç uygulama alanı bulamayacağı kabul edilmektedir218.         

Kanımızca sözleşme hukukundaki bu eğilimler ve görüşler görmezden 

gelinmemelidir. Objektif esaslı noktanın essentialia negotii kavramına bağlı 

kalınarak tanımlanmasının özellikle bağlanma iradesinin açıkça anlaşıldığı hallerde 

kısıtlayıcı olduğu şüphesizdir. Bazı hallerde sözleşmenin kurulmadığını ileri sürmek 

ticari hayat açısından son derece sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Öte yandan,  

sözleşmenin kurulmasının sadece irade beyanlarının değiş tokuş edildiği anla 

sınırlandırılması dar bir yaklaşım olur. Bu çerçevede “anlamlı bütün” kavramından 

çıkarak sözleşmenin kurulup kurulmadığını belirlemek hiç şüphesiz daha esnek bir 

yaklaşım getirir. Ne var ki, taraflar içeriği büsbütün belirsiz bir sözleşmeyle de bağlı 

kalmak zorunda bırakılmamalıdır. 

Görüşümüze göre, tipik sözleşmelerde karakteristik edim mutlaka belirli ya 

da belirlenebilir olmalıdır. Bunun dışında, sözleşmenin tarafları, tipi, edimin 

karşılıklı olup olmadığı gibi unsurlar üzerinde de uzlaşılmış olmalıdır.  Karşı edim 

üzerinde uyuşma olmadan sözleşmenin kurulduğunun kabul edilebilmesi için 

tarafların sonraki davranışlarından yahut halin icabından bağlanma iradesinin varlığı 

kesin biçimde anlaşılmalıdır. Piotet’nin ifa gibi sonraki davranışlara dahi bakmadan 

sözleşmenin kurulduğunun kabul edilmesi yönündeki görüşüne katılmıyoruz. Zira 

ikinci derecedeki bir noktanın saklı tutulmasından farklı olarak, objektif esaslı bir 

noktanın (örneğin semenin) saklı tutulması bağlanma iradesinin varlığını göstermeye 

tek başına yetmez. Çünkü tarafların semenin kararlaştırılmasını daha sonraki bir 

safhaya bırakmaları sözleşmenin kurulmasını (semenin tayin edildiği bir zamana) 

pekâlâ erteledikleri anlamına da gelebilir. Tam tersine, semen taraflardan biri için 
                                                 
217 YGHK. 12.12.1990, 527/627, İBD., 1991, sayı 7-8-9, s. 594-595; Burcuoğlu, Kira Tesbit 
Davaları, s. 25 vd. ve s. 26’daki kararlar.  
218 18.11.1964 T. ve E. 2, K. 4 Sayılı YİBK, bu karar için bkz. RG. 27.11.1964, s. 11867. Karş. dn. 
192; Ayrıca 6570 sayılı Kanun’daki tahliye sebepleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Halûk 
Burcuoğlu, Yargıtay Kararları Işığında 6570 Sayılı Yasa’ya Göre Kiracının Tahliye Edilmesi, 
İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993, özellikle s. 165 vd.  
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sözleşmenin kurulmasının gerekliliği karşısında hiçbir önem taşımadığı için ileriki 

bir safhaya da bırakılmış olabilir. Ancak, sonuncu çözümün kabul edilebilmesi için 

bağlanma iradesinin bulunduğu ifa aşamasına geçilmiş olması ile mutlaka 

desteklenmelidir. Öte yandan bağlanma iradesinin varlığı her iki tarafın 

davranışlarından anlaşılmalıdır. Yoksa taraflardan birinin öteki tarafın isteği dışında 

ifayı yapmış olması bağlanma iradesinin varlığını göstermez. Kısaca yapılan yorum 

sonucunda sözleşmenin her iki tarafının da söz konusu sözleşme ile bağlı kalmak 

istedikleri anlaşılmalıdır. Atipik sözleşmelerin kurulduğunun kabul edilmesi için ise, 

o sözleşme ile ilgili gelişmiş teamüllere bakarak uyuşmanın anlamlı bir bütün 

oluşturmasının yanı sıra bağlanma iradesinin varlığı da araştırılmalıdır. 

  

b. Salt Yorum Uyuşmazlığı Teorisi  
 

“Salt yorum uyuşmazlığı” (reiner Auslegungsstreit) teorisine göre, taraflar 

sübjektif esaslı noktalarda uyuşamamakla birlikte, sözleşme ile bağlı olduklarını 

kabul ediyorlarsa hâkim sözleşmenin kurulduğuna karar vermeli ve açık kalan 

sübjektif esaslı noktayı tamamlamalıdır219. Burada uyuşmazlık sözleşmenin sadece 

içeriğiyle ilgilidir,  kurulması ile hiçbir ilgisi yoktur.      

Doktrindeki klasik görüşe göre ise, sözleşmenin yorumuna ve 

tamamlanmasına geçilebilmesi için iki aşamalı bir süreç gerekiyordu. Önce 

sözleşmenin kurulup kurulmadığına bakılır,  kurulmuşsa ancak o zaman sözleşmenin 

tamamlanmasına geçilebilir. Bu bakımdan tamamlama sorunuyla karşılaşan hâkim 

re’sen sözleşmenin kurulup kurulmadığını incelemek zorundadır. Halbuki salt yorum 

uyuşmazlığı teorisine göre, sözleşme (esaslı içeriğinde anlaşılamadığı için) klasik 

anlamıyla kurulmamış olsa bile tarafların davranışlarından bu sözleşmeyle 

bağlanmak istedikleri anlaşılıyorsa, sözleşmenin kurulmadığı ileri sürülemez. Bu 

durumlarda ilk safhaya bakılmadan doğrudan doğruya sözleşmenin tamamlanmasına 

geçilir220. 

                                                 
219 Bu kavram ilk defa Peter Jäggi tarafından kullanılmıştır. Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 1 N. 172.  
220 Peter Gauch/ Walter R. Schluep, “Zum ‘Reinen Auslegungsstreit’- Eine Klarstellung” SJZ, 1982, 
78. Jahrgang, s. 230 vd.; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1272. 
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Bu teoriye göre, bir sözleşmenin doğrudan tamamlanması safhasına 

geçilebilmesi için iki şartın bulunması gereklidir. Birincisi, taraflar sözleşmenin 

objektif esaslı noktalarında uyuşmalıdırlar; ikincisi, sübjektif esaslı noktalarda 

uyuşma olmasa da tarafların sözleşmeyle bağlanma iradeleri bulunmalıdır. Salt 

yorum uyuşmazlığı teorisinin temeli usul hukukunda geçerli olan, hâkimin dava 

malzemesini re’sen araştıramayacağı ilkesine dayandırılmaktadır. Bu ilkeye göre, 

dava açma yetkisi nasıl taraflara aitse dava malzemesini de taraflar sunmalıdır. 

Hâkim tarafların ileri sürdüğü taleplerle bağlıdır. Bu bakımdan taraflar sözleşmenin 

sübjektif esaslı noktalarında uyuşmadan da sözleşmeye bağlı kalmak istiyorlarsa, 

hâkim tarafların bu noktadaki uyuşmazlığını re’sen göz önünde tutamaz. Taraflar 

sözleşmenin kurulduğunu kabul ediyorlarsa, hâkime düşen sadece sözleşmenin 

içeriğini tespit etmektir. Bu gibi durumlarda hâkim uyuşmazlığı dosyada görse bile 

bu hususu re’sen dikkate alamaz; bu görüşe göre, sorun burada hukuki değil, maddi 

bir sorundur221.        

Salt yorum uyuşmazlığı teorisi taraftarlarına göre, bir sözleşme ister tipik 

ister atipik olsun, tarafların uyuştukları noktalar anlamlı bir bütün ortaya çıkarıyorsa, 

sözleşmenin asgari içeriği var demektir, bu durumda hâkimin sözleşmenin 

kurulduğuna hükmetmesi gerekir. Tipik sözleşmelerde asgari içerik objektif esaslı 

noktalar olduğuna göre, tarafların bu noktalarda anlaşmış olmaları yeterlidir222. Bu 

bakımdan da hâkim sadece objektif esaslı noktalarda uyuşmanın sağlanıp 

sağlanmadığına bakar223. Taraflar arasında sübjektif esaslı noktalarda bir uyuşmazlık 

sorunu olmadığı sürece, hâkim re’sen bu noktalarda uyuşmanın sağlandığını 

araştırmamalıdır224.  

Doğrudan doğruya sözleşmenin tamamlanmasına geçilebilmenin ikinci şartı 

tarafların ilişkilerinin ve davranışlarının yorumlanması sonucu sözleşmeyle 

bağlanma iradelerinin şüphe edilemeyecek biçimde açık olmasıdır225. Örneğin, 

                                                 
221 Gauch/ Schluep, s. 231; Bucher, AT, s. 180; Gauch / Schluep /Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1271 
vd.; Keller / Schöbi, s. 121.  
222 Gauch/ Schluep, s. 231-232 
223 Hatta bağlanma iradesinin tespit edildiği bazı hallerde objektif esaslı noktalarda bile uyuşma 
olmamasına rağmen sözleşmenin kurulduğu kabul edilmektedir. Bkz. yukarıda II/A/3/a. 
224 Gauch/ Schluep, s. 231-232; Aynı görüşte Eren, s. 218.  
225 Gauch/ Schluep,  s. 231. Bu yönde bir örnek için bkz. Eren, s. 218. 
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sübjektif esaslı noktada uyuşulamasa da, ifanın gerçekleşip kabul edilmiş olması 

sözleşme ile bağlanma iradesini ortaya koyabilir. 

Gerçekten de, sözleşme müzakereleri aşamasında, sözleşmenin kurulması için 

olmazsa olmaz gözüken bir unsur ya zamanla önemini yitirdiği için ya da başka bir 

sebeple sözleşmenin ayakta kalmasının gerekliliği karşısında başlangıçtaki anlamını 

kaybedebilir. Bu durumlarda dahi sübjektif esaslı noktada uzlaşılamadığı için 

sözleşmenin kurulmadığını ileri sürmek, taraf iradelerini hiçe saymak anlamına gelir. 

Bu dogmatik yaklaşımın doğuracağı haksız sonuçlar ise sayılmaya lüzum 

göstermeyecek kadar açıktır. Bu bakımdan da sözleşmenin tamamlanması sorunu ile 

karşılaşan hâkim sübjektif noktalardaki uyuşmazlığı dikkate almadan tamamlamaya 

girişmelidir226. 

Doktrinde bu teori de eleştirilmiştir. Buna göre, bir esaslı nokta üzerinde 

uyuşma sağlanmadığı takdirde sözleşme kurulamaz, taraflar da iradeleriyle bunu 

değiştiremezler. Zira tarafların iradeleri sadece objektif ikinci derecedeki bir noktayı 

esaslı hale getirmeye muktedirdir, yoksa hiçbir şekilde tarafların iradesi esaslı bir 

unsuru ikinci derecede bir unsur haline getiremez. Bu noktada söz konusu unsurun 

objektif esaslı mı, yoksa sübjektif esaslı mı olduğu önem taşımaz. Önemli olan o 

unsurun sözleşmenin esaslı içeriğini oluşturmasıdır227. Bu görüşe göre, sübjektif 

esaslı noktalardaki uyuşmazlığın maddi bir sorun olduğu bu bakımdan hâkimin bu 

hususu re’sen dikkate alamayacağı doğru bir yaklaşım değildir. Zira burada hukuki 

bir sorun vardır ve hâkimin sözleşmenin kurulup kurulmadığını re’sen incelemesi 

gerekir. Bu açıdan tarafların sözleşmenin kurulduğunu kabul etmesi hâkimi 

bağlamaz228.    

Zindel’e göre ise, sübjektif esaslı noktalarda uyuşulamadığı hallerde hâkim 

sözleşmeyi tamamlamamalıdır. Bundan dolayı, sözleşmenin sübjektif esaslı 

                                                 
226 Elbette tamamlamanın öbür şartı olan sözleşme boşluğu da varsa hâkim tamamlama yapmalıdır. Bu 
bakımdan hâkim öncelikle sözleşmeyi yorumlamalıdır. Bazı hallerde sorun tamamlamaya gerek 
kalmadan yorum yolu ile de halledilebilir. Örneğin bir kira sözleşmesi yapılmış ve taraflar kiralanan 
ve kira parası üzerinde uyuşmuşlardır. Ayrıca kiracı kiralananda tadilat yapılmasını sözleşmenin 
sübjektif esaslı bir noktası haline getirmiştir. Daha sonra mahkeme önüne gelen sorun tadilatın 
kapsamına nelerin girdiğidir. Burada tamamlamaya gerek kalmadan sorun yorum yoluyla bazı 
hallerde aşılabilir. Ancak yorumla sorun çözülemiyorsa hâkim tamamlama yapabilir. Zindel, s. 356 
vd. özellikle s. 357 -359.        
227 Keller, “Die Theorie des sog. ‘Reinen Auslegungsstreites’ ”, s. 126-128. 
228 Keller, “Die Theorie des sog. ‘Reinen Auslegungsstreites’ ”, s. 127. 
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noktalarda uyuşmazlık olmasına rağmen kurulmuş kabul edilmesi sadece hukuki 

gereklilikle açıklanamaz. Bu hallerde aslında taraflar nasıl ikinci derecedeki bir 

noktayı sözleşmenin başlangıcında sübjektif esaslı hale getirmişlerse, daha sonra 

yine ikinci derecede nokta haline getirebilirler, bir başka deyişle o noktanın esaslı 

olmasından vazgeçebilirler. Tarafların yalnızca bir noktanın esaslı nokta 

sayılmasından vazgeçtikleri ama yine de bağlanma iradesi gösterdikleri 

anlaşılabiliyorsa hâkim sözleşmeyi tamamlamaya girişebilir229. Bu durumu bir 

örnekle canlandıralım. Kira sözleşmesinin kurulmasının şartı olarak kiracı, evde 

tadilat yapılmasını öngörmüştür. Özellikle kapıların çok eski olduğunu mutlaka 

yenilenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ne var ki kiracı ile kiralayan tadilatın neleri 

kapsayacağı konusunda tam bir anlaşmaya varamamışlardır. Ancak kısa bir süre 

sonra kiracı anahtarı alıp eve yerleşmiştir. Böyle bir durumda aslında ilk başta 

sübjektif esaslı bir noktada uyuşulamadığı için sözleşme kurulmamıştır. Ancak 

sonradan kiracının davranışları bağlanma iradesinin varlığını gösterdiği için artık 

mahkeme sözleşmenin kurulup kurulmadığı sorununu incelemeyecektir.     

Objektif esaslı noktalar-sübjektif esaslı noktalar ayrımını getirip sözleşmenin 

tamamlanması için objektif esaslı noktalarda uzlaşılması şartını arayan bu teori 

mahkeme kararları açısından da tartışmalıdır. Nitekim bir mahkeme kararında230 bu 

yaklaşım reddedilirken aynı yaklaşım bir başka kararda231   kabul edilmiştir.  

Görüşümüze göre, hâkimin sözleşmeyi sübjektif esaslı noktalarda dahi 

tamamlayabileceği kabul edilmelidir. Ancak, salt yorum uyuşmazlığı teorisinin usul 

hukukunda geçerli olan, hâkimin dava malzemesini re’sen araştıramayacağı ilkesine 

dayandırılması kabul edilemez. Çünkü burada, doktrinde de haklı olarak belirtildiği 

gibi, maddi bir sorun değil, hukuki bir sorun vardır. Hâkim tarafların sözleşmenin 

kurulduğu yönündeki beyanları ile bağlı değildir; tam tersine, sözleşmenin kurulması 

şartlarının oluşup oluşmadığını re’sen araştırmalıdır. Hâkimin sübjektif esaslı 

noktalarda dahi sözleşmeyi tamamlayabileceği görüşü ancak tarafların söz konusu 

noktalardaki uyuşmazlığa rağmen bağlanma iradesi göstermelerine dayandırılabilir. 

Gerçekten de, taraflar sübjektif esaslı hale getirdikleri bir noktayı sonradan tekrar 

                                                 
229 Zindel, s. 358-359. Aynı yönde Merz, Vertrag, N. 175. 
230 BGE 100 II 330. 
231 BGE 108 II 112 -114. 
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ikinci derecede bir nokta haline getirebilirler. Bağlanma iradesinin tespit edilip 

sözleşmenin kurulduğu yönünde herhangi bir uyuşmazlık görülmediği zaman hâkim 

sözleşmeyi tamamlayabilmelidir. Bu görüş sözleşme özgürlüğü ilkesine de 

uygundur. Kanımızca, salt yorum uyuşmazlığı işte bu yönde bir yaklaşımla kabul 

edilmelidir. Kaldı ki, yukarıda açıklandığı gibi, bazı istisnai hallerde objektif esaslı 

noktalar bile tamamlanabildiğine göre, sübjektif esaslı noktalar bakımından da aynı 

çözümü kabul etmek için hiçbir engel yoktur. Burada benimsediğimiz yaklaşım,  

sözleşmenin kurulmasını sadece irade beyanlarının değiş tokuş edildiği anla 

sınırlandırmayıp sözleşme olgusunu bir bütün olarak ele alan görüşe de uygundur 

 
 

B. Sözleşmede Boşluk Bulunması  

1. Sözleşme Boşluğu Kavramı 
 

Bir anlaşmanın sözleşme olarak adlandırılabilmesi için tarafların hiç olmazsa 

esaslı noktalarda, yani kurdukları hukuki ilişkinin ana hatlarında uyuşmaları gerekir.  

Sözleşme boşluğu ana hatlarını belirleyip çerçevesini çizdikleri sözleşmedeki 

düzenlenmemiş kısımlardır. Sözleşmede boşluk olmasının sebebi çoğu zaman, söz 

konusu meseleyi sözleşme kurulurken ya tarafların hiç düşünmemesi ya da 

düşünmüş olsalar da o mesele üzerinde anlaşmaya varamamış olmalarıdır232.  

Tarafların sözleşmenin içeriğine giren bir hususu kısmen ya da tamamen 

düzenlememiş olmaları halinde, bu hususun kanunda düzenlenmiş olup olmadığına 

bakılmaksızın bir sözleşme boşluğu bulunduğu kabul edilir233. Tarafların hukuki bir 

mesele üzerinde sözleşmenin kurulması sırasında yahut sonradan açık yahut örtülü 

olarak anlaşamamış olmaları lazımdır. Taraflar söz konusu soruna, aralarında sürüp 

giden eski uygulamalara, örf, âdet yahut ticari teamüllere yahut teknik kurallara, 

kanun hükümlerine ve genel işlem şartlarına da atıfta bulunmamış olmalıdırlar234.  

                                                 
232 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 496; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1248; Lange/ 
Köhler, AT, s. 238; Otto Palandt/ Helmut Heinrichs, Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, Bd. 7, 66. 
neubearbeitete Auflage, München, Beck, 2007, BGB § 157 N. 3 
233 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 486; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1248; Akyol 
Dürüstlük Kuralı, s. 36. 
234 Kaplan, s. 90; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 486; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 123; Münchener 
Komm./ Mayer-Maly/ Busche BGB § 157 N. 29. 
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Sözleşmede düzenlenmiş bir hüküm olmakla birlikte, bu hükmün anlamı açık değilse 

sözleşmenin tamamlanması değil, yorumlanması söz konusudur 235. Bir başka 

deyişle, tarafların düzenlemedikleri ama çözülmesi gereken bir soruna sözleşmede 

bir çözüm bulunamaması durumunda sözleşme boşluğu vardır236.  

Doktrindeki bir görüşe göre, sözleşme boşluğu gibi bir kavrama ihtiyaç 

yoktur237. Bu görüşe göre sözleşmenin hukuki sonuçları taraflar arasındaki ilişkiye 

dayanır. Taraflar kendi iradeleriyle hukuki sonuç yaratır, kanun da taraflara bu 

yetkiyi verir; kanunun verdiği bir yetkiyle hareket ettikleri için bir hükmün 

sözleşmeden yahut kanun hükmünden doğması arasında hiçbir fark yoktur. Danz’a 

göre, sonuçta kanun da sözleşme hükmü de aslında bir irade açıklamasıdır238. Her 

ikisinin de hukuki sonuçları aynıdır, ikisi de hukuk düzenine aittir, aralarındaki ayrım 

yapaydır. Buna “tek yanlı teori” (die monistische Theorie) denilmektedir. Bu görüşe 

bağlı olarak, sözleşme boşluğu ile kanun boşluğu aynı anlamda kullanılmaktadır.    

Bunun karşıtı olan teori “iki yanlı teori”  (die dualistische Theorie) olarak 

bilinmektedir239. Buna göre sözleşmenin doğurduğu etkiler kimi zaman sözleşmenin 

kendisinden, kimi zaman kanundan, kimi zaman da kanun ile sözleşmenin karşılıklı 

ilişkilerinden doğar. Bu görüşü savunanlara göre sözleşmeden ve kanundan doğan 

hukuki etkiler farklı bir biçimde değerlendirildiği için sözleşme boşluğu ile kanun 

boşluğu da ayrı kavramlar olarak ele alınmaktadır.   

Tek yönlü teoriye katılmak kanımızca mümkün değildir. Zira sözleşme 

hükümleri taraf iradelerinden doğarken, kanun hükümleri kamusal bir iradenin ürünü 

olarak objektif bir hukuk düzeni getirmeye yöneliktir. Bu bakımdan aynı şekilde 

değerlendirilmeleri isabetli değildir. Bu anlayış, aşağıda ayrıntılı olarak gösterileceği 

gibi, sözleşme boşluğu ile kanun boşluğunun aynı şekilde tamamlanması sonucunu 

                                                 
235 Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 123; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 29; 
Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 213; Deschenaux, SPR, s. 171; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 
566. 
236 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 486; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 61. 
237 Heinrich Titze, Die Lehre vom Miβverständnis, 1910, s. 488-493; Erich Danz, Die Auslegung 
der Rechtsgeschäfte, 1911, 3. Auflage, Jena, s. 58 -59. 
238 Danz, s. 58 ve 75. 
239 Oertmann, s. 170-171; Karl Larenz, Die Methode der Auslegung des Rechtsgeschäfts, 1930, s. 
93; Andreas von Tuhr, Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, Zweiter Bd., Erste 
Hälfte, Berlin, 1957, s. 544; Pilz, s. 17 -19. 
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doğurmaktadır240. Oysa bu yaklaşım da doğru değildir. Her şeyden önce, kaynakları 

farklı olan bu iki kurumun birbirinden ayrı olarak ele alınması gerekir.  

Sözleşme boşluğunun sözleşmenin kuruluşu sırasında oluşması şart değildir, 

sonradan da ortaya çıkabilir241. Özellikle sürekli borç ilişkilerinde sözleşmenin bazı 

hükümleri unutulmuşsa genel bir sözleşme boşluğu olduğu kabul edilir242. Yine 

sürekli borç ilişkilerinde düzenlenmiş bulunan bir hükmün zaman içersinde anlamını 

yitirmesi ile de boşluk oluşabilir243. Bu duruma bir örnek kira sözleşmesinde 

karşımıza çıkar. Kararlaştırılan kira bedelinin sonraki kira dönemlerinde arttırılması 

söz konusu olduğunda kira bedelinin ne kadar artacağı yönünde bir sözleşme boşluğu 

doğduğu kabul edilebilir. Hatta sözleşmede kira bedelinin ne kadar artacağı 

hususunda bir artış oranı bulunsa bile bu hüküm sadece kanun gereği yenilenen ilk 

kira yılı için dikkate alınır244 daha sonrası için ise yine bir sözleşme boşluğu 

oluşur245.  

Bazı durumlarda da sözleşmenin kurulması sırasında bulunmayan yahut 

önemsiz olan bir sorun zamanla önem kazanmış olabilir. Hatta sözleşmenin 

kurulması aşamasında söz konusu nokta önemsiz bir sorun olarak görüldüğü için 

taraflar düzenleme gereğini dahi duymamış olabilirler246. Bazı hallerde de boşluk 

                                                 
240 Bkz. ikinci bölüm II/G.  
241 Değişen şartlar karşısında edimler arasındaki dengenin aşırı biçimde bozulup, dürüstlük kuralı 
açısından ifanın yapılmasının beklenemeyeceği hallerde sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması 
sorunu doğmaktadır. Doktrinde bu hallerde de sonradan oluşan bir sözleşme boşluğunun bulunduğu 
iddia edilmektedir. Baştan beri olan boşluk-sonradan oluşan boşluk ayrımı bu hususa istinaden 
yapılmaktadır. Pilz, s. 30-31; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 57-58; Berner Komm./ 
Kramer, OR Art. 18 N. 214. İsviçre doktrininde genel olarak kabul gören görüş sözleşmenin 
uyarlanması ile sözleşmenin tamamlanması arasında yapısal bir fark olmadığı yönündedir. Bu görüşe 
göre, hâkim uyarlamada özel bir boşluk tamamlama yapmaktadır. Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 
18 N. 58; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 593; Oysa Alman hukukunda geniş anlamda bir boşluk olduğu 
bile reddedilmektedir. Sözleşmenin uyarlanması, sözleşmenin tamamlanmasından tamamen ayrı 
olarak ele alınmaktadır. Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 20; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 124; 
Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 33; Türk hukukunda ise iki yönde de 
görüşler ileri sürülmektedir. Sözleşme boşluğunu reddeden görüş için bkz. Gürsoy, s. 18 vd.; Baysal 
Erman, s. 117; kabul eden görüş için Kaplan, s. 129 -130; Eren, s. 440-441. Biz yukarıda sözleşme 
boşluğu görüşüne katılmadığımızı açıklamıştık. Bkz. yukarıda I/B/4.      
242 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 214; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 
157 N. 29. 
243 Akyol, Dürüstlük Kuralı,  s. 44. 
244 YGHK. 12.12.1990, 527/627, İBD., 1991, sayı 7-8-9, s. 594-595; Burcuoğlu, Kira Tesbit 
Davaları, s. 25 vd. ve s. 26’daki kararlar. 
245 Bu boşlukların nasıl tamamlanacağı için bkz. İkinci Bölüm II/G/2; Konu hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz. Burcuoğlu, Hukukta Beklenmeyen Hal, s. 15 vd.; Burcuoğlu, Kira Tesbit Davaları, s. 9 
vd.  
246 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 61; Aynı anlamda Lange/ Köhler, AT, s. 238.  
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sonradan ortaya çıkan bir sebebe dayanabilir247. Öte yandan, tarafların sözleşmede 

boşluk olduğunu bilip bilmemelerinin de sözleşme boşluğu bulunduğunun kabul 

edilmesinde herhangi bir rol oynamaz248.  

 

Aşağıdaki durumlarda sözleşme boşluğu yoktur: 

 

1. Taraflar bir hukuki sorun karşısında susmuşlar, bu da onların söz konusu 

sorunu olumsuz yönde düzenledikleri anlamına geliyorsa, bu durumda bir sözleşme 

boşluğu yoktur. Tabii, böyle bir sonuca varmak için yorum gerekir. Yorumdan bu 

anlamın çıkması, başka bir deyişle bu susmanın nitelikli bir susma olması gerekir249. 

Örneğin bir sözleşmenin sonunda tarafların susması o sözleşmeyi sona erdirmek 

istedikleri anlamına gelebilir250.  

 

2. Taraflarca düzenlenmemiş bir mesele emredici hukuk kurallarıyla hükme 

bağlanmışsa, sözleşmede boşluk yoktur. Böyle bir durumda sözleşmede boşluk 

olduğunu ileri sürmek bu kavramı çok genişletmek anlamına gelir. Zaten emredici 

hukuk kuralları söz konusu olduğu zaman tarafların iradelerinin hiçbir önemi yoktur. 

Bu hükümler tarafların aksini kararlaştıramayacağı, kamu düzenine, genel ahlak 

düşüncesine dayanılarak konulmuş hükümlerdir. Bu durumda tarafların sözleşme ile 

emredici hukuk kurallarına aykırı bir düzenlemeyi benimsemesi söz konusu 

                                                 
247 Oğuzman/ Öz, s. 153, dn. 503; Akyol, Dürüstlük Kuralı, s. 37. 
248 Henckel, s. 107; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 214. 
249 Nitelikli susma kavramı esasen kanun boşluğuyla ilgili olarak kullanılmaktadır. Buna göre nitelikli 
susma hallerinde kanun, meseleyi olumsuz olarak çözmüştür. Kanunun zıt anlamının uygulanmasıyla 
kanunda bir boşluk bulunmadığı sonucuna varılır. Oğuzman/ Barlas, s. 75; Heinrich Honsell, Basler 
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I: Art. 1–456 ZGB, Herausgeber: 
Heinrich Honsell/ Nedim Peter Vogt/ Thomas Geiser, 2. Auflage, Basel, Genf, München, Helbing & 
Lichtenhanh, 2002, ZGB Art. 1 N. 31 vd.; Arthur Meier-Hayoz, Berner Kommentar zum 
Schweizerischen Privatrecht Einleitung Artikel 1-10, Bd. I, 1. Abteilung, Herausgegeben von 
Arthur Meier-Hayoz, Bern, Stämpfli, 1966, ZGB Art. 1 N. 255 vd. özellikle N. 258;  Sözleşme 
boşluğu kavramı kanun boşluğu kavramına benzetilerek oluşturulduğu için sözleşme boşluğunun 
bulunup bulunmadığı için de kanun boşluğunun tespit edilmesindeki esaslardan faydalanılmaktadır. 
Benzer bir durum sözleşme boşluğu türleri için de söz konusudur.   
250 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 216 ve N. 253; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18, N. 488; 
Deschenaux, SPR, s. 171; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 65; Münchener Komm./ Mayer-
Maly/ Busche, § 157 N. 29; Akyol, Dürüstlük Kuralı, s. 37. 
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olamayacağına göre, bu gibi hallerde sözleşme boşluğundan bahsetmenin de anlamı 

yoktur251. 

 

3. Sözleşmenin tamamında bir hükümsüzlük varsa o zaman sözleşmede 

boşluk yoktur. Bu gibi sözleşmelerin tamamlanması hiçbir zaman söz konusu 

olmaz252. Oysa sözleşmenin bazı hükümleri BK m. 19/20 kapsamında hükümsüz 

olup kısmi butlan şartlarının gerçekleşmesi durumunda, sözleşmenin sadece belli 

kısımları batıl olur, kalan kısmı geçerliliğini korur. İşte bu durumda da hiç değilse 

bazı hallerde herhangi bir sözleşme boşluğu olup olmadığı tartışmalıdır. Bir görüşe 

göre, geniş anlamda bir sözleşme boşluğu oluşmasına rağmen burada ele aldığımız 

anlamda bir sözleşme boşluğu olarak görülemeyeceği kabul edilmektedir253. Baskın 

görüşe göre burada yine de bir sözleşme boşluğu söz konusudur254.  

Bütün bu hallerde hâkimin boşluğu tespit edebilmesi için önce sözleşmeyi 

yorumlaması255, sözleşmeyi yorumlarken de sözleşmenin amacından hareket etmesi 

gerekir. Sözleşmenin amacı ile kastedilen şey ya her iki tarafın da güttüğü ortak 

amaçtır, ya da sözleşmenin taraflarından birinin gözetip öbürünün anladığı yahut 

(güven teorisine göre) anlamış olması gereken amaçlardır256.  Bu konuda meşhur bir 

örnek de vardır. Almanya’nın iki ayrı küçük şehrinde oturan iki doktor, 

muayenehanelerini değiş tokuş etmeye karar verirler. Bir süre sonra doktorlardan biri 

                                                 
251 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 488; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 65; Pilz, s. 24; Berner 
Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 216. 
252 Pilz, s. 29; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 116; Akyol, Dürüstlük Kuralı, s. 40;  Jäggi/ Gauch, OR 
Art. 18 N. 488; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 254; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ 
Busche, BGB § 157 N. 47. 
253 Aynı görüş için bkz. Jäggi/ Gauch, OR Art. 18, N. 488; Kaplan, s. 91; Pilz, s. 29; Berner Komm./ 
Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 214; Piotet, “Le Complétement”, s. 370; Hans Jürgen 
Sonnenberger, Verkehrssitten im Schuldvertrag, München, Beck, 1969, s. 159; Ehricke, s. 677; 
Aynı anlamda Akyol, Dürüstlük Kuralı, s. 36.  
254 Yeşim M. Atamer, “Sözleşme Boşluklarının Hâkim Tarafından Doldurulmasına İlişkin 
Düşünceler”,  İÜHFM, C. LXIII, Sayı: 1-2, 2005, s. 176; Necip Kocayusufpaşaoğlu, “ “Değişik 
Kısmî Hükümsüzlük” ve “Genişletilmiş Kısmî Hükümsüzlük” Kavramları ile ilgili Düşünceler”, 
Selim Kaneti’ye Armağan, İstanbul, Aybay, 1996, s. 27; Johannes Hager, Gesetzes- und 
sittenkonforme Auslegung und Aufrechterhaltung von Rechtsgeschäften, München, Beck, 1983, 
s. 159; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 32; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 
123; Keller/ Schöbi, s. 136; Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 18; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 
18 N. 61. Kısmi butlan halinde oluşan boşlukların tamamlanması sorunu dördüncü bölümde ayrıca ele 
alınacaktır.  Bkz. dördüncü bölüm II. 
255 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 556; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 213; Basler Komm./ 
Wiegand, OR Art. 18 N. 61. 
256 Larenz, “ Ergänzende Vertragsauslegung”, s. 738-739. 
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eskiden oturduğu şehre dönmek ister257. Fakat sözleşmede bu konuda herhangi bir 

hüküm yoktur. Bu yüzden mahkeme sözleşmenin amacından yola çıkarak aynı 

sözleşmede bir boşluk olduğuna karar vermiştir. Zira sözleşmede doktorların hiç 

değilse belli bir süre için eski şehirlerine dönemeyecekleri yönünde bir hüküm yer 

alması gerekirdi. Gerçekten de, doktorların eski şehirlerine dönemeyecekleri 

yönünde bir hüküm olmadığı için bu sözleşme ile güdülen ortak amaç tehlikeye 

girmiştir. 

 Bazı hallerde ise sözleşmede düzenleme olmasına rağmen bu düzenleme 

yeterince açık olmadığı için yorum yoluyla bile anlaşılamaz. Bu gibi durumlarda da 

bir sözleşme boşluğu olduğu kabul edilir258. 

Sözleşme boşluğunun var olup olmaması açısından bir başka sorun da şudur:  

Sözleşmede boşluk olduğunun kabul edilmesi için söz konusu sorunun yedek hukuk 

kurallarıyla bile çözüme kavuşturulmamış olması mı gerekir, yoksa kanunda 

düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın tarafların gözardı ettikleri her tür soruna 

sözleşme boşluğu olarak mı bakılmalıdır?  

Birinci görüşe göre, kanunda sözleşmedeki düzenlenmemiş hususu 

düzenleyen bir yedek hukuk kuralı varsa burada herhangi bir boşluk yoktur. Zaten 

birçok durumda taraflar bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir hususu kanunda nasıl olsa 

bir çözüm vardır düşüncesiyle düzenlemezler. Bu durumda yedek hukuk kuralları 

kendiliğinden devreye girer, tamamlanacak boşluk kalmaz. Bu görüşe göre, sözleşme 

boşluğu sadece “hâkimin kendi koyduğu bir kuralla”, bir başka deyişle tamamlayıcı 

yorum getirerek sözleşmeyi tamamlaması gereken hallerde vardır259. Hatta bu görüşü 

savunan yazarlara göre, atipik sözleşmeler bağlamında da (özellikle karma ve bileşik 

sözleşmelerin en az bir unsuru kanunda düzenlenmiş sözleşmelerden çıktığı için) 

sözleşme boşluğu sadece yedek hukuk kuralları bulunmayan noktalarda olur260. 

Bizim de katıldığımız ikinci görüşe göre, düzenlenmesi gerekli bir husus sözleşmede 

düzenlenmemişse kanuna bakılmaksızın o noktada boşluk bulunduğu kabul 

                                                 
257 BGHZ 16, 71= NJW 1955, s. 337. 
258 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 214. 
259 Hans Merz, “Die Revision der Verträge durch den Richter”, ZSR, 61, 1942, s. 406a; Bucher, AT, 
s. 187; Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 23; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 113; Ehricke, s. 679; 
Dieter Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, 7. neubearbeitete Auflage, Heidelberg, Müller Verlag, 
1997, s. 134.    
260 Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 23; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 113. 
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edilmelidir. Bu boşluğun ne şekilde tamamlanacağı ise ayrıca ele alınması gereken 

bir meseledir261.  

Katıldığımız görüşe göre, sözleşme boşluğu daha genel olan ikinci anlamda 

ele alınmalıdır. Bu yöndeki tartışmaların262 sebebi, aslında, boşluk kavramının 

tanımlanmasından çok, boşluğun ne şekilde tamamlanacağı sorununun öne 

çıkmasıdır. Bu iki ayrı mesele aslında iç içe geçmiş konulardır. Halbuki öncelikli 

mesele kanımızca, sözleşme boşluğunun tespit edilmesidir. Tespit edilirken de,  

boşluğun ne şekilde tamamlanacağı konusuna hiç girilmemeli, boşluk yukarıda 

açıkladığımız esaslar çerçevesinde belirlenmelidir. Boşluğun nasıl tamamlanacağı ise 

daha sonra düşünülmelidir. Aşağıda ayrıntılı bir biçimde ele alınacağı gibi, kanunda 

bir hüküm bulunması karşılaşılabilecek her durumda bu düzenlemenin kendiliğinden 

uygulanacağı anlamına gelmez263. Bu bakımdan, sözleşme boşluğu tespit edildikten 

sonra tamamlama yöntemlerine ayrıca eğilmek gerekir.  

Doktrinde tartışmalı olan bir başka mesele de şudur: Sözleşmede 

görülebilecek her boşluk tamamlanmaya değer nitelikte midir, yoksa boşluğun 

nitelikli bir boşluk mu olması gereklidir? Nitekim sözleşmenin amacını doğrudan 

doğruya tehlikeye düşüren boşlukların tamamlanmaya değer oldukları ileri 

sürülmüştür264. Bu görüşe göre, sözleşmedeki her boşluğun tamamlanması gerekli 

değildir. Boşluğun varlığı sözleşmenin amacını ve anlamını tehlikeye sokuyorsa, 

ancak o zaman tamamlanmaya değer bir boşluğun varlığından söz edilebilir.  Ne var 

ki, bu ek şartın yapay bir şart olduğu doktrinde kabul edilmektedir. Zira böyle bir 

şartın aranması mahkemeleri son derece sübjektif bir değerlendirme ile karşı karşıya 

bırakmaktadır, bu da hukuk güvenliğini zedeleyecek sonuçlar doğurabilmektedir. Öte 

                                                 
261 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 215; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 
157 N. 28; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 486; Basler Komm./ Wiegand, OR Art 18 N. 63. 
262 Bu konuda mahkeme kararları da oldukça tutarsızdır. BGH’nın 22.4.1952 tarihli bir kararında ( bu 
karar için bkz. NJW 1953, s. 937) sözleşme boşluklarının hâkimin koyduğu bir hükümle                      
(tamamlayıcı yorum) tamamlanacağından bahsedilmekte iken, bir başka kararında BGH, 
tamamlamanın teamüllere ve yedek hukuk kurallarına göre yapılması gerektiğinden söz edilmektedir. 
3.4.1957 tarihli bu kararı şöyle bir değerlendirme içermektedir: Eğer kanunda sözleşmeyi 
tamamlayacak bir hüküm varsa sözleşme boşluğu (tamamlanması gerekli bir boşluk) yoktur. (Bu karar 
için bkz. LM. Nr. 5 (parag. 133). Bu kararlarda boşluk ve boşluğun tamamlanması sorunları birbirine 
karışmıştır. Aynı sorun doktrindeki başka bazı eserlerde de yer almaktadır.  Staudinger/ Roth, BGB § 
157 N. 23; Soergel/ Wolf, § 157 N. 113. 
263 Bu görüşler için bkz. İkinci Bölüm II/B ve C. 
264 Bu tartışma için bkz. Pilz, s. 38-39; RGZ 159, 254 16/2/1939 tarihli karar, IV 201/38; BGHZ 16, 
71 = NJW 1955, s. 337. 
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yandan,  boşluklar esasen ikinci derecedeki noktalarda bulunur, bu yüzden o 

noktalarda eksiklik, boşluk çoğu zaman sözleşmenin amacının tehlikeye 

düşürmez265. 

 

2. Sözleşme Boşluğunun Türleri   
 

“Sözleşme boşluğu” kavramı “kanun boşluğu” kavramından örnek alınarak 

geliştirilmiştir266. Sözleşme boşluğu da kanun boşluğu gibi belirli ayrımlara tabi 

tutulmuştur.  Aşağıda sözleşme boşluğunun türleri üzerinde duracağız.267. 

 

a.  Gerçek Boşluk - Gerçek Olmayan Boşluk 
 

Gerçek bir sözleşme boşluğunda tarafların isteyerek yahut istemeyerek hiç 

düzenlemedikleri bir hukuki sorun vardır. Bu boşluklar sözleşmenin sistematiğinden 

doğan, dışarıdan kolayca görülebilen, mantıki boşluklardır268. İstenmeden oluşan 

boşluklar genellikle tarafların hiç üzerinde düşünmedikleri yahut düzenlemek 

istemelerine rağmen gözden kaçırdıkları meselelerde karşımıza çıkar269.   

Gerçek olmayan boşluk ise tarafların genel hatlarıyla düzenlemiş oldukları 

konularda çıkar. Bu gibi boşluklara genel ve soyut düzenlemelerle yetinilmiş 

sözleşmelerde rastlanır. Sözleşmede bulunan genel ve soyut hükmün somut 

sözleşmeye uygulanabilmesi için sözleşmedeki boşluğun tamamlanması gereklidir.  

Örneğin sözleşmede, haklı sebepler olması halinde hizmet akdinin feshedilebileceği 

yolunda bir hüküm bulunabilir. Bu durumda haklı sebeplerin neler olabileceği 

sözleşmede belirli değildir. Sadece genel bir düzenleme getirilmiştir, bunun somut 

bir olaya uygulanabilmesi için “haklı sebepler”in neler olabileceğinin tespit edilmesi, 
                                                 
265 Friedhelm Rubens, Vertragsergänzung im Schuldrecht, Heidelberg, 1937, s. 22; Basler Komm./ 
Wiegand, OR Art. 18 N. 61. 
266 Deschenaux, SPR, s. 171; Kaplan, 92; Larenz, “Ergänzende Vertragsauslegung”, s. 738; Larenz’e 
göre nasıl kanun hükümleri birer düzenleme ise sözleşme hükümleri de birer düzenlemedir. Bu 
düzenleme ile taraflar girdikleri sözleşme ilişkisinin esaslarını belirlemektedirler. Sözleşme ile taraflar 
öyle bir ilişki kurarlar ki bir tarafın tek başına sözleşmeden vazgeçmesi söz konusu olmaz. Bu açıdan 
da “sözleşme boşluğu” ve “kanun boşluğu” birbirine çok benzer kavramlardır. 
267 Bu ayrım için bkz. Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 493. 
268 Kaplan, s. 92. 
269 BGE 39 II 554; Jäggi/ Gauch, OR Art 18 N. 493; Kaplan, s. 92. 
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bir başka deyişle, sözleşme boşluğunun doldurulması gereklidir. Gerçek olmayan 

sözleşme boşlukları genellikle bir soruna sözleşmede tatmin edici bir cevap 

bulunamadığında söz konusu edilebilir270. 

 

b.  Bilinçli Boşluk - Bilinçli Olmayan Boşluk                        
 

Bilinçli boşlukta taraflar tartıştıkları bir konu üzerinde anlaşmaya varamayıp 

o konunun düzenlenmesini geleceğe bırakmışlar ama daha sonra da anlaşmaya 

varamamışlar yahut da daha sonra özel bir düzenlemeden vazgeçip bu konunun 

düzenlenmesini ihmal etmişlerdir271. Bu durum BK m.2/f.1 çerçevesinde tartışılıp 

saklı tutulan noktalarda karşımıza çıkar. 

Bilinçsiz boşluk ise tarafların düzenlenmesini ihmal ettiği, unuttuğu yahut hiç 

düşünmedikleri bir noktada oluşur. Gizli uyuşmazlık hallerinde de taraflar 

anlaştıklarını sanmalarına rağmen irade beyanları birbirine uygun değilse yine 

bilinçli olmayan bir boşluk vardır. Örneğin taraflar ifa yeri hususunda uyuştuklarını 

sanmışlar, ama daha sonra uyuşamadıkları ortaya çıkmıştır. Bu gibi hallerde bilinçsiz 

boşluk söz konusu olur272.  

Bir görüşe göre, bilinçsiz boşluklar, taraflar bu hususları düzenlemedikleri 

için sözleşme konusunun dışındaymış gibi yorumlanmıştır. Bu bakımdan, söz konusu 

eksikliklerin boşluk olarak değerlendirilmesi ve tamamlanması sözleşmenin 

konusunun genişletilmesi yasağına takılmıştır. Bu görüşe göre, taraflar bir konuyu 

düzenlememişlerse bu konu sözleşmenin dışındadır. Böyle bir durumda hâkimin o 

konudaki boşluğu tamamlamaya girişmesi sözleşmenin konusunun genişletilmesi 

anlamına gelir, bu da caiz değildir273. Ancak, bu yaklaşım isabetli değildir, çünkü 

boşluk kavramı bu kadar dar bir çerçeve içinde ele alınmamalıdır. Boşluk sadece 

tarafların tartışıp anlaşamadıkları hususlardan ibaret değildir. Tarafların 

düşünmedikleri, ihmal ettikleri, unuttukları noktalar da boşluk kavramı içinde 

değerlendirilmeli, daha geniş bir boşluk anlayışı benimsenmelidir. Öte yandan, 

                                                 
270 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 494; Kaplan, s. 92. 
271 Pilz, s. 32-33; Akyol, Dürüstlük Kuralı, s. 37. 
272 Pilz, s. 31-32. 
273 Bu tartışma ve bu konudaki mahkeme kararları için bkz. Pilz, s. 40 -43. 
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sözleşmenin konusuna sadece tarafların düzenledikleri hususlar girmez, yeni 

gelişmelerin getirdiği ihtiyaçlardan doğan fakat tarafların üzerinde durmadıkları 

noktalar da sözleşmenin konusu çerçevesinde olabilir. Bu bakımdan sözleşmenin 

konusu kavramı sadece sübjektif olarak değil objektif şartlar da düşünülerek ele 

alınmalıdır.  

Sözleşme boşluğu genellikle ikinci derecedeki noktalarda karşımıza çıkmakla 

birlikte, bazı istisnai hallerde esaslı noktalarda da oluşabilir274. Ama bunun için 

objektif esaslı noktadaki eksikliğe rağmen sözleşmenin kurulmuş olduğuna dair 

bağlanma iradesinin tespit edilmiş olması gerekir. Ancak bu durumda hâkim boşluğu 

tamamlayabilir. 

 

3. Sözleşme Boşluğu ile Kanun Boşluğunun Karşılaştırılması 
 

“Sözleşme boşluğu” kavramı “kanun boşluğu” kavramından esinlenerek 

geliştirilmiştir275. Ancak, bir taraftan da yanlış bir izlenim uyandırır, sanki sözleşme, 

boşluğu olmaması gereken bir durummuş, bir istisna, bir eksiklikmiş gibi. Kanunlar, 

uzun çalışmalarla hazırlanır. Kanunları hazırlayanlar kanunda yer alması gereken 

hususları düşünüp birçok ihtimali değerlendirir, kanun hükümlerini bu yönde 

şekillendirirler. Bu yüzden, kanun boşluğunun doğması sık sık görülebilecek bir 

durum değildir276. 

Oysa doğrudan doğruya uygulama söz konusu olduğunda bütün sözleşmeler 

eksiktir277. Hatta bir sözleşmede bir değil birçok boşluk bulunabilir, çünkü sözleşme 

kurmak isteyen taraflar bir plan çerçevesinde hareket ederek her ihtimali düşünüp 

sözleşme yapmazlar. Tam tersine, çoğu zaman taraflar o ilişkiye has temel bir içerik,  

hukuki işlemin esası, çekirdeği üzerinde anlaşırlar. Elbette bu anlaşma açık yahut 

örtülü olabilir278. Taraflar güncel ihtiyaçlarından hareketle sözleşmeyi oluştururlar. 

Ancak, bütün muhtemel olguları ve ihtimalleri de düşünerek kusursuz bir sözleşme 

                                                 
274 Bu tartışma için bakınız yukarıda II/A/3/a. 
275 Deschenaux, SPR, s. 171; Kaplan, 92; Larenz, “Ergänzende Vertragsauslegung”, s. 738. 
276 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 209; Jäggi / Gauch, OR Art. 18 N. 490. 
277 Guhl, “Die Auslegung”, s. 166; Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 1 N. 430. 
278 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 209; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 490. 
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kurmak psikolojik ve pratik zorluklar gösterebilir279. Örneğin, bazen taraflar kanunun 

belli bir meseleyi düzenlemiş olduğuna güvenir yahut sözleşmenin kurulmasının 

gerekliliği karşısında önemsizmiş gibi yorumlanabilecek sorunlarla sözleşmenin 

kurulmasını gölgelemek istemeyebilirler. Esasen tarafların gelecekte ortaya 

çıkabilecek bütün ihtimalleri göz önüne alan bir düzenleme getirmeleri de pek 

mümkün değildir. 

Daha önemli sözleşmeler ise genellikle bir plan, bir kural çerçevesinde 

hazırlanır. Bu çerçeve önceden düşünülmüştür. Bu durumda sözleşme boşluğu bir 

istisna, bir eksiklik olarak görülebilirse de, bir sözleşmede kanunda olduğu gibi 

aranan hemen hemen her soruna bir çözüm bulunması beklenmemelidir. Oysa 

Oftinger’e göre, taraflar bir hukuki işlemi gerçekleştirirlerken akla gelebilecek her 

ihtimali gözetmelidirler280. Ama bu görüş hayatın gerçeklerine hiç de uygun düşmez, 

çünkü bir sözleşme eksik olsa da esaslı unsurlarda uzlaşma sağlandığı zaman 

kurulmuş olur281.  

 

 
III.  ARA DEĞERLENDİRME 
 

Sözleşmenin tamamlanmasının iki şartı vardır. Bunlardan birincisi 

sözleşmenin kurulmuş olması, ikincisi de sözleşmede boşluk bulunmasıdır. 

Bir sözleşmenin kurulmasından bahsedebilmek için tarafların objektif esaslı 

noktalarda (essentialia negotii) uyuşması gereklidir. İkinci derecedeki noktalarda 

uyuşulmasının, kural olarak, sözleşmenin kurulmasına etkisi yoktur. Ama bazen bu 

noktalar taraflardan biri için sözleşmenin kurulması açısından mutlaka uyuşulması 

gereken bir nokta olabilir. Bir başka deyişle, ikinci derecedeki bir nokta taraflardan 

birinin isteği üzerine esaslı bir nokta haline getirilebilir, bu durumda söz konusu 

noktalarda uzlaşma sağlanamadığı sürece sözleşme kurulmuş olmaz. İşte bu 

noktalara sübjektif esaslı noktalar denir. 

                                                 
279 Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 131; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 62; Guhl, 
“Die Auslegung”, s. 166. 
280 Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 198.  
281 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 490. 
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Doktrinde son zamanlarda “asgari içerik” kavramından yola çıkarak, bazı 

hallerde objektif yahut sübjektif esaslı noktalarda uyuşulamamasına rağmen 

tamamlama sorunu açısından sözleşme kurulmuş sayılmakta ve sözleşmenin 

tamamlanabileceği sonucuna varılmaktadır. Özellikle karakteristik edimin belirli 

yahut belirlenebilir olduğu, karşı edim üzerinde uzlaşılamadığı halde ifa aşamasına 

geçildiği durumlarda bağlanma iradesinin bulunduğu kabul edilmektedir. Bu 

durumda sözleşme objektif esaslı noktada bile tamamlanabilmektedir. Benzer bir 

biçimde, tarafların sübjektif esaslı hale getirdikleri bir nokta üzerinde 

uzlaşamamaları halinde, uyuşmazlık sözleşmenin kurulmasında değil de sadece 

içeriğinde ise sözleşmenin kurulmuş olduğu kabul edilmekte ve sözleşme sübjektif 

esaslı noktada tamamlanabilmektedir. Ancak objektif ve sübjektif esaslı noktaların 

da sınırlı şartlarla tamamlanabildiği özel durumlar bir yana bırakılacak olursa, 

aslında tamamlama sorunu daha çok ikinci derecedeki noktalarda çıkar.  

Sözleşmenin tamamlanmasının ikinci şartı sözleşmede boşluk bulunmasıdır. 

Boşluk sözleşmede düzenlenmesi gereken bir meseleye çözüm bulunamadığı 

hallerde söz konusu edilebilir. Sözleşme boşlukları çeşitli etmenlerden 

kaynaklanabilir. Taraflar herhangi bir konuyu düzenlemekten kasten kaçındıkları 

gibi, unuttukları için de o konu üzerinde hiç konuşmamış olabilirler. Bazen de 

taraflar üzerinde konuştukları bir sorunun düzenlenmesini daha sonraki bir safhaya 

bırakmışlar, yani saklı tutmuşlardır. Kimi durumlarda da taraflar bir noktadan 

bahsetmişler ama bahsettikleri noktayı saklı tutmaksızın düzenlemeyi ihmal 

etmişlerdir. Sebep her ne olursa olsun, sözleşmede boşluk bulunması halinde hâkim 

bu boşluğun tamamlanması sorunu ile karşılaşır.   
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İkinci Bölüm 

SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASINDA ARAÇLAR VE 

YÖNTEMLER 

 

I. SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASINDA HÂKİMİN 
ARAÇLARI 
 

A. Genel Olarak 
  

Borçlar Kanunu’nda sözleşmenin tamamlanmasına dair genel bir düzenleme 

yoktur. Sözleşmenin “işin mahiyetine” göre tamamlanacağını belirten BK m.2/ f.2, 

doktrinde kabul edildiği gibi, genel bir tamamlama hükmü değil, sadece 

düzenlenmesi ileriye bırakılan (saklı tutulan) noktaların ne şekilde tamamlanması 

gerektiğini gösteren özel bir düzenlemedir1. Bu bakımdan da genel bir tamamlama 

kuralı olarak kabul edilmemelidir; önce kanunun bize sunduğu başka tamamlama 

araçlarına bakmamız gerekir. 

Gerçekten de Türk hukukunda genel bir tamamlama hükmü olmamasına 

rağmen tamamlama konusunda yol gösterebilecek hükümler vardır. Tamamlamanın 

yöntemine de yol gösterici olabilecek bu hükümleri gözden geçirmekte fayda vardır. 

Şimdi elimizdeki hükümlere bakarak hâkimin tamamlamadaki araçlarını tespit 

etmeye çalışalım.    

MK m.1/f.1’de hâkimin karşılaştığı olaya önce kanun hükümlerini 

uygulayacağı söz konusu edilmiştir. Aynı şekilde, hâkimin sözleşme boşluğunu 

tamamlarken de ilk etapta bu hükümden faydalanacağı genellikle kabul edilen bir 

husustur2. O halde sözleşmeyi tamamlamada aklımıza gelen ilk araç yedek hukuk 

kurallarıdır. Sözleşme boşluğunu tamamlamaya elverişli bir yedek hukuk kuralı 

olmaması durumunda da yine MK m.1/f.1’den faydalanarak örf ve âdet hukuku 

kuralının sözleşme boşluğunun tamamlanmasında bir araç olarak kullanılabileceği 

                                                 
1 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 64; Berner Komm. / Kramer, OR Art. 2 N. 26;   
2 Kaplan, s. 95; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 231; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 503; 
Keller/ Schöbi, s. 136; Koller, AT, § 10 N. 5 ve N. 11 vd. ; Oftinger,  “Auslegung und Ergänzung”, s. 
199-200; Huguenin, s. 44; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 70.  
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kabul edilmektedir3. Ancak, borçlar hukukunda örf ve âdet hukuku kuralı katına 

çıkmış pek az hüküm olduğunu söylemek de gerekir.  

Öte yandan, doktrinde belirtilen bir husus da şudur: Kanunda uygulanacak bir 

hüküm yahut örf ve âdet hukuku kuralı olmaması halinde hâkim sözleşmeyi 

tamamlamak yetkisini kazanır. Hatta hâkimin bu yönde bir görevi bulunduğu, 

hâkimin tıpkı kanun boşluğunu olduğu gibi sözleşme boşluğunu da tamamlama 

yetkisinin MK m.1’den çıkan bir hukuki mesele hakkında karar verme görevinden 

doğduğu kabul edilmektedir4.   

Tamamlama bakımından önemli hükümlerden biri de MK m. 2’dir. Dürüstlük 

kuralına ilişkin bu hüküm, bu kuralın geniş uygulama alanı içinde gerek yorum 

gerekse tamamlama işlemleri bakımından son derece önemlidir5. Tamamlama 

mutlaka dürüstlük kuralına uygun olmalıdır. Özellikle tamamlayıcı yorum 

getirilirken hâkimin koyduğu hüküm dürüstlük kuralına aykırı olamaz. Hatta 

tamamlayıcı yorumun dürüstlük kuralına dayanılarak getirilmesi gerektiği ileri 

sürülmekte; bu görüşe destek sağlamak amacıyla “dürüstlük kuralına göre 

tamamlama”, “hakkaniyete göre tamamlama”, “güven teorisine göre tamamlama” 

gibi ifadeler sık sık kullanılmaktadır6. Bunun sebebi de farazi ortak irade tespit 

edilirken dürüstlük kuralına önemli bir görev düşmesidir. Dürüstlük kuralının 

tamamlamadaki işlevine yeri geldikçe değinilecektir. 

Borçlar Kanunu’na baktığımız zaman ise m. 2/f.2’de bahsi geçen  “işin 

mahiyeti” ifadesi daha ilk bakışta dikkati çeker. Yukarıda da açıkladığımız gibi, bu 

                                                 
3 Deschenaux, SPR, s. 171 vd.; Jäggi/ Gauch, OR. Art. 18 N. 531; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 
18 N. 231; Koller, AT, § 10 N. 5;  Kaplan, s. 104; Schluep, SPR, s. 793. 
4 Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 134; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 531; Deschenaux, SPR, s. 
171 vd.; Berner Komm./ Meier-Hayoz, ZGB Art. 1 N. 314 vd. 
5 Berner Komm./ Merz, ZGB Art.2 N. 123; Pilz, s. 86-89; Basler Komm./ Honsell, ZGB Art. 1 N. 
12; Akyol, Dürüstlük Kuralı, s. 35 vd. ve s. 102; Hasan Erman, Medeni Hukuk Dersleri: Başlangış 
Bölümü, gözden geçirilmiş 2. basım, İstanbul, Der Yayınları, 2007, s. 102-103; August Egger, 
Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, I. Bd. : Einleitung und Personenrecht, zweite 
umgearbeitete Auflage, Zürich, Schulthess, 1930, ZGB Art. 2 N. 18; Selahattin Sulhi Tekinay, 
Medeni Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku, gözden geçirilmiş ilâveli altıncı bası, 
İstanbul, Filiz Kitabevi, 1992, s. 167; Oğuzman/ Barlas, s. 201 vd.; Zahit İmre, Medeni Hukuka 
Giriş, yenilenmiş üçüncü bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1980, s. 292-293; Ergun Özsunay, 
Medeni Hukuka Giriş, gözden geçirilmiş 5.bası, İstanbul, Güryay Matbaası, 1986, s. 311; Mustafa 
Dural/ Suat Sarı, Türk Özel Hukuku: Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç 
Hükümleri, C. I, 3. bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2006, s. 204-205; BGE 111 II 262; BGE 108 II 114; 
BGE 115 II 484. 
6 Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I,  N. 1260; Schluep, SPR, s. 797; BGE 90 II 244; BGE 107 
II 149; BGE 88 II 508; BGE 100 II 331; BGE 111 II 262; BGE 84 II 632. 
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hüküm genel bir tamamlama hükmü değil de bazı şartlar altında uygulanabilecek 

özel bir hüküm olmakla birlikte önemli bir tamamlama aracıdır. Bu aracın ne zaman 

ve nasıl uygulama alanı bulacağı aşağıda ayrıntılı bir biçimde incelenecektir. 

Şimdilik kısaca zikretmekle yetiniyoruz7.  

 Borçlar Kanunu’nda sözleşmenin tamamlanması açısından dolaylı olarak 

faydalanabilecek hüküm BK m. 18’dir. Bu hükmün kenar başlığı “akitlerin tefsiri ve 

muvazaa”dır. Bu hükme göre, akitlerin yorumlanması öncelikle tarafların gerçek 

ortak iradeleri tespit edilmeye çalışılacaktır. BK m. 18/f.1’de tarafların “hakikî ve 

müşterek maksatları”nı aramak gerektiği belirtilmiştir. Öte yandan BK m. 18’in 

kenar başlığı akitlerin tefsiri olmasına rağmen aslında sözleşmenin yorumuna dair 

genel bir kural koymadığı da ileri sürülmektedir. Çünkü bu hüküm sadece tarafların 

gerçek iradelerine göre sözleşmenin yorumlanacağından ve muvazaadan 

bahsetmekte, gerçek iradenin tespit edilemediği hallerde uygulanabilecek herhangi 

bir kural içermemektedir8. Ancak gerçek ortak iradeyi tespit etmek mümkün 

olmazsa, hal ve şartlar göz önünde bulundurularak farazi ortak iradenin araştırılması 

gerektiği kabul edilmektedir. “Farazi ortak irade” kavramı sözleşmenin 

tamamlanmasında da çok önemli bir araçtır; özellikle Almanların “tamamlayıcı 

yorum”, İsviçrelilerin “bireysel tamamlama” yahut “hâkimin sözleşmeyi 

tamamlaması” dedikleri kurum bakımından çok önemli bir rol oynar.  

Alman Medeni Kanunu’nda ise sözleşmenin yorumuna ve tamamlanmasına 

dair genel hükümler yer almaktadır. BGB §157’e göre, “Sözleşmeler, dürüstlük 

kuralı ve teamüller dikkate alınarak yorumlanır.” Yorumla ilgili bir başka hüküm 

BGB § 133’dür. Buna göre “İrade beyanları ifadeden harfiyen çıkan anlama göre 

değil, gerçek iradeye göre yorumlanmak gerekir.” Alman doktrininde bu 

maddelerden ilkinin hem basit yorumun, hem tamamlayıcı yorumun kanuni dayanağı 

olduğu kabul edilmektedir.  BGB § 133 ise sadece irade beyanlarının değil, 

sözleşmelerin, hatta bütün hukuki işlemin yorumlanmasının kanuni dayanağıdır. 

                                                 
7 Bkz. üçüncü bölüm II/C. 
8 Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 32 N 2, 4; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 9. 
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BGB §157 ile tamamlama işleminde teamüllerden ve aequum et bonum ilkesinin 

gerektirdiği hakkaniyet ve adalet anlayışından faydalanılacağı kabul edilmektedir 9.    

Ne var ki, Alman hukukçuların da belirttiği gibi, kanunda genel bir 

tamamlama hükmünün olmaması tamamlama kurumu açısından ciddi bir eksiklik 

yaratmaz. Zira bu hüküm “hak ve borç” yaratan bir hüküm değil, “talimatname” 

(Richtlinienbestimmung) niteliğinde bir düzenlemedir. Özellikle tamamlayıcı yorum 

getiren hâkime sadece yol gösterip hâkimin araçlarını ortaya koymaya yarar10. Bu 

bakımdan böyle bir hüküm olmasa da BGB § 157’den çıkan tamamlayıcı yorumdan 

faydalanılabilir. Çünkü tamamlayıcı yorum bir düzenleme altında yer almasa da 

sözleşme hukukunun sistemi içinde yer almaktadır. Yukarıda da açıkladığımız gibi, 

sözleşmede boşluk bulunması son derece sık rastlanabilecek bir durumdur. Bu 

boşlukların doldurulması hususu ise MK m.1 gereğidir11. Gerçekten kanunda, 

özellikle boşluğu tamamlamaya elverişli bir hüküm olmaması ve hâkimin “kanun 

koyucu gibi” hareket etmesi için de şartların oluşmaması halinde hâkim kendi 

koyduğu bir hükümle sözleşmenin özel şartlarını dikkate alarak bireysel, somut bir 

düzenleme getirmek zorundadır. BK m. 18’in kenar başlığına rağmen genel bir 

yorum hükmü olmadığı dikkate alınırsa bütün bu söylediklerimiz yorum kurumu 

açısından da geçerlidir. Sözleşmenin bazı hükümlerinin anlamı üzerinde uyuşamazlık 

bulunması da çok sık karşılaşılabilecek ve yorum yoluyla aşılması gereken bir 

durumdur. Bu açıdan, BGB §157’nin paraleli bir düzenlemenin Borçlar Kanunu’nda 

olmaması ciddi bir eksiklik doğurmuş sayılamaz. Nitekim İsv. Borçlar Kanunu’nda 

da hiçbir genel düzenleme olmamasına rağmen yorum ve tamamlama konusu 

etraflıca incelenmiştir. Ne var ki, İsviçre hukukunun aksine Türk hukukunda yorum 

ve tamamlama sorunu özellikle tamamlayıcı yorum kurumu üzerinde çok az 

durulmuştur. Bunun sebebi kanunda genel bir hüküm bulunmaması da olabilir. Bu 

                                                 
9 Oertmann, s. 174 vd.; Larenz, Die Methode, s. 105 vd.; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, 
BGB § 157 N. 1 ve N. 25; Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 1 ve N. 4; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 
1 ve  N. 104; Sandrock, s. 103 vd.  
10 Werner Flume, “Rechtsgeschäft und Privatautonomie”, Hundert Jahre Deutsches Rechtsleben, 
Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Deutschen Juristentages 1860 -1960, Bd. I, 1960, 
Karlsruhe, s. 135 vd.; Josef Esser, Grundsatz und Norm, in der richterlichen Fortbildung des 
Privatrechts, 2. unveränderte Auflage, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1964, s. 96 vd. ve s. 
150 vd.; Sandrock, s. 103 -109.  
11 Deschenaux, SPR, s. 172; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 531; Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 
134. 
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açıdan BGB § 157 benzeri bir hükmün Borçlar Kanunu’nda yer alması bu konu 

üzerinde daha çok düşünülmesini sağlayabilir. Öte yandan tamamlayıcı yorumun 

kanuni dayanağı olursa mahkemeler de bu konuda daha bilinçli hareket edebilirler.  

 

B. Yedek Hukuk Kuralları 

1. Genel Olarak  
 

Yedek hukuk kuralları, tarafların aksini kararlaştırması mümkün olan ve aksi 

kararlaştırılmadıkça uygulanan kanun hükümleridir12. Bu kuralların bir kısmı 

yorumlayıcı, bir kısmı da tamamlayıcı kanun hükümleridir. Tamamlayıcı hukuk 

kuralları taraflar sözleşmede bir hususu düzenlenmedikleri zaman sözleşme 

boşluğunu tamamlayıcı niteliktedir13. “Aksi (hilafı) kararlaştırılmadıkça” diye 

başlayan bu tür kurallara örnek olarak BK m. 73, 182, 185 verilebilir. Yorumlayıcı 

hükümler ise tarafların sözleşmede kullandıkları ve ne anlama geldiğini 

açıklamadıkları ifadeleri ve irade beyanlarını yorumlamakta kullanılır14. Serozan’ın 

isabetle belirttiği gibi, bu ayrım çağdaş yorum ve tamamlama yöntemleri karşısında 

önemini kaybetmiştir15. Nitekim İsviçre ve Alman hukuklarında çoğu zaman sadece 

yedek hukuk kuralları ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifadeyi biz de benimsiyoruz.   

Yedek hukuk kuralları sözleşme boşluğunun doldurulmasında en önemli 

araçlardandır16. MK m.1/f.1’de hâkimin karşılaştığı olayda önce kanun hükümlerini 

uygulayacağından bahsedilmiştir. Aynı şekilde, hâkimin sözleşme boşluğunu da 

tamamlarken ilk etapta bu hükümden faydalanacağı genellikle kabul edilmektedir. 

                                                 
12 Oğuzman/ Barlas, s. 59; İmre, s. 148; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 371; Özsunay, Medeni 
Hukuka Giriş, s. 184; Erman, Medeni Hukuk Dersleri, s. 43; Rona Serozan, Medeni Hukuk Genel 
Bölüm, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, s. 81; Aytekin Ataay, Medeni Hukukun Genel Teorisi, 
gözden geçirilmiş ve yenilenmiş üçüncü bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1980, s. 223. 
13 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 372; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 502, 503; Kaplan, s. 95; 
Serozan, Medeni Hukuk Genel Bölüm, s. 82; Oğuzman/ Barlas, s. 59. 
14 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 372; Oğuzman/ Barlas, s. 59; Kaplan, s. 95; Serozan, 
Medeni Hukuk Genel Bölüm, s. 82.     
15 Serozan, Medeni Hukuk Genel Bölüm, s. 83. Bu ayrımın önemini kaybetmesinin sebebi ise somut 
olayın özelliklerinin yedek hükümlerin uygulanmasını bertaraf edebileceğinin kabul edilmesidir. 
Gerçekten sözleşmenin tamamı ile ahenkli olmayan yedek hükümler uygulanmamalıdır. Bu açıdan da 
o hükmün tamamlayıcı yahut yorumlayıcı bir hüküm olmasının önemi yoktur. Bu konuda daha fazla 
bilgi için bkz. ikinci bölüm II/C.  
16 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 503 vd. ; Kaplan, s. 95 vd. 
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Bu durumda hâkimin doğrudan doğruya faydalanacağı hükümler olabileceği gibi, 

ihtiyaca cevap vermeyen hükümler de olabilir. Bazen de atıf hükümleri söz 

konusudur. Bu açıdan hâkimin yapması gereken şey, kanunda gördüğü hükmü 

değerlendirmektir. İnceleme sonunda hâkim sözleşme boşluğunu doldurmaya 

yarayan bir hüküm olduğunu tespit ederse bu hükmü uygulamak zorunda olduğu 

genellikle kabul görmektedir17.  Aşağıda üzerinde durulacak olan husus bu tür kanun 

hükümleridir. 

Doktrinde kabul edildiği gibi, yedek hukuk kurallarının en önemli işlevleri, 

bir sözleşmenin şahsi özelliklerinin bir tarafa bırakılıp soyut-genel düzenlemeler 

getirilmesindedir. İşte bu noktadan bakıldığında, o sözleşmenin tamamlanması için 

sözleşmenin bireysel yönü değil, yedek hukuk kuralları esas alınmalıdır. Doktrinde 

benimsendiği gibi,  yedek hukuk kurallarının en önemli işlevleri, sözleşme özgürlüğü 

ilkesinin hüküm sürdüğü borçlar hukukunda objektif bir sözleşme standardı 

getirmesindedir18. Denebilir ki, yedek hukuk kuralları bir yedek hukuk düzeni 

getirir19.  

Öte yandan, kanun koyucu burada bir ihtiyaca cevap vermek istemektedir. 

Yedek hukuk kurallarının şahsi tamamlama ile yerine getirilmesi mümkün olmayan, 

adil bir düzen kurma işlevi de vardır20. Taraflar aksini kararlaştırmadıkları sürece 

kanundaki bu hükümler devreye girecektir. Ancak, bu konuda doktrinde fikir ayrılığı 

vardır. Bir kısım yazarlara göre, sözleşmenin tamamlanmasında ilk sırada yedek 

kanun hükümleri gelirken, başka yazarlara göre hâkimin boşluğu doldurmak için 

tamamlayıcı yorum getirmesi gereklidir. Bu tartışma doktrini ikiye bölmüştür. Biz 

burada bu tartışmayı ele almadan önce hâkimin tamamlama sürecinde 

kullanabileceği araçlara değineceğiz21. 

Yedek hukuk kurulları tamamlamada önemli bir araç olsa ve kanunda 

boşluğu doldurmaya elverişli bir yedek hukuk kuralı bulunsa bile bazı hallerde bu 

                                                 
17 Bu görüşü savunanlar: Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 503; Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 
199; von Tuhr/ Peter, s. 52; Schönenberger / Jäggi, OR Art. 2 N. 65; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, 
AT, Bd. I, N. 1254 ve N. 1256; Keller/ Schöbi, s. 137; Koller, AT, § 10 N. 17; Oğuzman/ Öz, s. 153-
154. 
18 Larenz, “Ergänzende Vertragsauslegung”, s. 740.  
19 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 232; Bischoff, s. 65; Meier-Hayoz, “Gesetzlich nicht 
geregelte Verträge”, N. 1134, s. 7.  
20 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 232.  
21 Bu konuda bkz. aşağıda II. 



 93

hükümlerin dikkate alınmaması gereği bizzat kanundan çıkar22.  Bu açıdan ilkin 

yedek kanun hükümleri yorumlanmalıdır. Örneğin BK m. 183/f. 1’e göre “Halin 

icabından yahut hususi şartlardan mütevellit istisnaların maadasında, satılan şeyin 

nefi ve hasarı akdin in’ikadı anından itibaren alıcıya intikal eder.”  Buna benzer bir 

hüküm de BK m. 186/f.1’dedir23. Bu hükme göre, “Hilafına âdet yahut mukavele 

mevcut değil ise, satılan şeyin teslim mahallinden başka bir yere nakli lazım geldiği 

zaman, nakil masrafları alıcıya aittir.” Demek ki kanun hükmü bazı hallerde ancak 

teamüller, halin gerektirdiği şartlar yahut tarafların aksi yönde (açık yahut örtülü) bir 

anlaşması olmadığı sürece, kendi getirdiği düzenlemenin uygulama alanı 

bulabileceği yönündedir. İşte bu gibi hallerde ancak en son safhada yedek kanun 

hükmü devreye girebilir. Bu bakımdan hâkimin kanun hükmündeki değişik imkânları 

iyi değerlendirmesi gerekir.  

Taraflar yedek kanun hükmünün uygulanmaması yönünde açık yahut örtülü 

bir anlaşmaya varabilirler. Bazen de kanunun düzenlediği bir meseleye çok benzeyen 

bir hususta kanundaki düzenlemenin öngördüğünden farklı bir çözüm getirebilirler. 

Burada bir çeşit kıyas söz konusudur. İşte bu gibi hallerde tarafların aslında yedek 

hukuk kurallarının uygulanmaması yönünde farazi ortak irade ortaya koydukları 

kabul edilir. Zira taraflar bu hususu düşünmüş olsalardı kanundakinden farklı bir 

düzenleme getirmiş olurlardı24.  

Bazı durumlarda kanun hükümleri eskiyebilir, hükmü karşımıza çıkan somut 

olaya uygulamak hayat şartlarına uymayabilir. Bu gibi durumlarda yedek hukuk 

kurallarının gelişmiş ticari yahut şahsi ilişkilere uygulanması gerçeğe uymayan 

sonuçlar doğurabilir. Yedek hukuk kuralları böyle hallerde uygulanmamalıdır25.  

Aslında bu hallerde gerçek olmayan bir kanun boşluğu bulunduğu da kabul 

edilmektedir. Burada bir kanun boşluğu bulunduğu için, hâkim bu boşluğu MK 

m.1’e göre tamamlamalıdır. 

                                                 
22 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 233; Koller, AT, § 10 N. 12-13. Benzer nitelikte bir başka 
hüküm de BK m. 74’dür. Peter Gauch/ Walter R. Schluep/ Jörg Schmid/ Heinz Rey, Schweizerisches 
Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. II, 8. Auflage, Ergänzt, Verbessert und Nachgeführt, 
Schulthess,  2003, N. 2201.  
23 Benzer durum BK m. 184/ f.1 de olduğu gibi BK m. 185/f.2’deki karinede de görülmektedir. 
24 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 235, N. 237; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, 
BGB § 157 N. 36; Kaplan, s. 96. 
25 Berner Komm./ Kramer, OR Art.18 N. 233; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 
157 N. 36; Kaplan, s. 97. 
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Yedek hukuk kurallarının uygulanmadığı bir başka hal de boşluğu 

tamamlamaya elverişli hiçbir kanun hükmünün olmaması durumudur26.  Aşağıda 

değinileceği gibi, burada tartışmalı olan husus, bu tür hallerde hâkimin sözleşmeyi 

kendi koyduğu bir kuralla (tamamlayıcı yorumla) mı, yoksa MK m.1’e göre kanun 

koyucu gibi hareket edip genel ve soyut bir hüküm ile mi tamamlayacağı 

meselesidir27. 

Kanunda hâkimin yedek hukuk kurallarına gitmeksizin sözleşmeyi bizzat 

tamamlamaya girişeceği yönünde açık bir kanun hükmü varsa, hâkimin sözleşmeyi 

kendi koyduğu bir hükümle tamamlaması gerekir; böyle bir durumda yedek hukuk 

kurallarına gidilemez. Örneğin BK m.2/f.2 böyle bir hükümdür. Bu hükme göre, 

saklı tutulan noktaları hâkim işin mahiyetine göre tamamlar; hâkimin sözleşmeyi 

şahsen tamamlaması da, yedek hukuk kurallarının önüne geçer28. 

Bir de, hâkime sözleşmeyi tamamlama yönündeki takdir yetkisini kanuni 

hükümler vermiş olabilir. Bu yetki MK m. 4’e dayanır. Hâkime takdir yetkisi veren 

“hüküm içi” boşluk hallerinde hâkim, sözleşme boşluğunu kendi koyduğu hükümle 

tamamlayacaktır. Oysa örf ve âdete atıf varsa, burada hâkim sözleşme boşluğunu 

kendi koyduğu bir kuralla doldurmayacak, örf ve âdete başvuracak29, yani hâkim 

sözleşmeyi kendi koyduğu bir kuralla tamamlamayacaktır.  

 

 

 

 

 
                                                 
26 Kaplan, s. 97; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 237-238; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 517-
518, N. 526; Kanunda sözleşmeyi tamamlamaya elverişli yedek hukuk kuralı olmaması ile kastedilen 
haller aşağıda ayrıca ele alınacaktır. Ancak şimdiden kısaca belirtmekle yetinelim: Sözleşme tipik 
olmasına rağmen, sözleşme boşluğunu tamamlayabilecek bir hüküm kanunda hiç yer almayabilir 
yahut boşluğu tamamlayabilecek bir hüküm kanunda bulunmakla birlikte, somut olayın şartları soyut-
genel kanun hükmüne göre çok farklı ve bireysel özellikler taşıyabilir. Bu durumda soyut kanun 
hükmü sözleşmenin yapısına ve özelliklerine aykırı düştüğü için uygulanmamalıdır. Üçüncü durumda 
ise sözleşme atipik olduğu için, zaten kanunda hiç düzenlenmemiştir. Bkz. ikinci bölüm II/G. 
27 Bkz. aşağıda II/G. 
28 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 237; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1256 ve 
N. 1266; Kaplan, s. 97; Koller, AT, § 10 N. 14. 
29 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 234, N. 237; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 522, N. 528; 
Kaplan, s. 97 ve 103; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1252, N. 1253; Merz, SPR, s. 44. 
Ancak hâkimin takdir yetkisini kullandığı hallerde yürüttüğü faaliyet, tamamlayıcı yorum getirirken 
yürüttüğünden bazı farklılıklar gösterir. Bu farklar için bkz. Üçüncü bölüm I/A. 
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2. Yedek Hukuk Kurallarının Türleri 
 

Yedek hukuk kuralları çeşitli ayrımlara tabi tutulabilir. Biz burada sadece 

konumuz açısından faydalı olabilecek bir ayrım ölçüsü benimsiyoruz. Ayrımlar 

yedek hukuk kurallarının genellik derecesine dayandırabileceği gibi, kuralların 

içeriğine de dayandırılabilir30. 

 

a. Genellik Derecesine Göre Yedek Hukuk Kuralları 
 

Yedek hukuk kuralları genellik derecesine göre “genel yedek hukuk kuralları” 

ve “özel yedek hukuk kuralları” olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 

(1) Genel Yedek Hukuk Kuralları 
 

Bu hükümler kanunda tanımlanmış, tipik sözleşmelere özgü olmayan, genel 

kısımda yer alan kurallardır. Örneğin ifa yerine yahut ifa zamanına ilişkin hükümler 

böyledir. Bu hükümler ihtilaf konusu olaya dair özel bir hükmün olmadığı hallerde 

uygulanır, çünkü özel hüküm, genel hükümden önce gelir31. Söz gelimi borca 

aykırılığa ilişkin özel hüküm niteliğindeki ayıba karşı tekeffül hükümlerinin      

(satım sözleşmesi için BK m. 194 vd.; kira sözleşmesi için BK m. 249; eser 

sözleşmesi için de BK m. 359 vd.) uygulama alanına giren durumlarda genel borca 

aykırılık (BK m. 96) hükmüne gidilemeyeceği genellikle kabul edilmektedir. 

 

(2) Özel Yedek Hukuk Kuralları  
 

Bu hükümler sadece belirli sözleşme tipleri için düzenlenmiş kuralları içerir. 

Hükümler bazı hallerde de tiplerin alt ayrımlarıyla ilgilidir. Söz gelimi taşınır yahut 

taşınmaz satımı için düzenlenmiş kurallar böyledir. Bazı durumlarda ise sözleşmenin 

                                                 
30 Jäggi/ Gauch, OR Art.18 N. 504. 
31 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 506; Kaplan, s. 98. 
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içeriğini ilgilendiren, birçok sözleşme tipinde uygulanabilecek bir hüküm vardır. 

Cezai şart, müteselsil borçluluğa ait hükümler bu tip yedek kurallara örnek olarak 

verilebilir32. 

 

b. İçeriğine Göre Yedek Hukuk Kuralları 
 

Yedek hukuk kuralları içeriklerine göre, esasa ilişkin kurallar yahut atıf 

kuralları olarak sınıflandırılabilir33. 

(1)  Esasa İlişkin Yedek Hukuk Kuralları 
 

Esasa ilişkin yedek hükümler hâkimin karşılaştığı ihtilafa doğrudan doğruya 

uygulanıp onu gidermeye yönelik olan hükümlerdir34.  BK m. 68 bu nitelikte bir 

hükümdür35. Bu hükümler aynı zamanda “ortalama insan”, teamüller ve “işin 

niteliği” gibi kıstaslar düşünülerek konulmuş olduğu için, sözleşme boşluğunun 

doldurulmasında önem taşır. 

Esasa ilişkin yedek hükümler sözleşmenin genel amacı çerçevesinde asıl 

neyin kastedildiğini dikkate alan, böylece kanun hükmü haline gelen genel 

uygulamalardır. Bu bakımdan bazı yedek hukuk kuralları ticari çevrelerde paylaşılan 

teamüllerin kanun hükmü haline gelmiş biçimidir36. Örneğin para borçlarının 

alacaklının ikametgâhında ifa edileceği yaygın bir uygulamadır; hayat ilişkileri 

açısından mantıklı ve pratik olan da budur; bu açıdan BK m.73, uygulamanın 

kanunlaşmış halidir. Bazı hükümler ise ortalama insan yahut teamüllere değil; 

hakkaniyet ve adalet düşüncesine dayanır37.  

                                                 
32 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 507; Kaplan, s. 98. 
33 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 508; Kaplan, s. 98. 
34 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 509; Kaplan, s. 98-99; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 
1252.  
35 BK m. 68’e göre: Borcun miktarı muayyen ve tamamı muaccel olduğu takdirde alacaklı kısmen 
vuku bulan tediyeyi reddedebilir. Alacaklı kısmen tediyeyi kabul ederse borçlu borçtan ikrar eylediği 
kısmı tediyeden imtina edemez.   
36 Sandrock, s. 43 vd.; Larenz, “Ergänzende Vertragsauslegung”, s. 740; Eugen Bucher, “Der 
Ausschluss dispositiven Gesetzesrechts durch verträgliche Absprache”, FS für Henri Deschenaux, 
Freiburg, 1977, s. 256.  
37 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 509; Kaplan, s. 98; Sandrock s. 45 vd.; Bucher, “Der Ausschluss 
dispositiven Gesetzesrechts durch verträgliche Absprache”, s. 256. 
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(2)  Başka Bir Hükme Atıfta Bulunan Yedek Hukuk Kuralları 
 

Bu hükümler hâkimin karşılaştığı meseleye doğrudan doğruya çözüm 

getirmemekle birlikte, meselenin ne şekilde çözüleceğini gösteren kurallardır. 

Hükmün atıfta bulunduğu husus başka bir kanun hükmü, ticari teamüller yahut 

kanunun sınırları çerçevesinde hâkimin takdir yetkisi olabilir38. Örneğin, BK m. 

99/f.2 bu niteliktedir39.  

 

3. Yedek Hukuk Kurallarının Uygulanması 
 

Yedek hukuk kurallarının uygulanmasından kasıt, soyut hükümlerin somut 

olaya yahut bu hükümlerin mantıki olarak uygulanması değildir.  Burada önemli 

olan, karşılaşılan somut durumda söz konusu kanun hükmünün uygulanabilir 

nitelikte olup olmadığıdır. İlgili hükmün uygulanıp uygulanamayacağı yönünde 

verilecek karar ise birçok hususun değerlendirilmesini gerektirir40.  

Hâkim önce söz konusu kanun hükmünün yorumlanması yolu ile hangi 

sözleşme tipine yahut tiplerine girdiğini belirlemelidir. Örneğin hâkimin eser 

sözleşmesine ait bir hükmün sadece bu sözleşmeye mi uygulanabilir, yoksa genel 

inşaat sözleşmesine yahut vekâlet sözleşmesine de uygulanabilir nitelikte mi olduğu 

sorununu çözmesi gerekir41. Bir başka deyişle, hâkimin belirlemesi gereken şey,  bir 

sözleşmeye ait hükmün başka sözleşme tiplerini de kapsayıp kapsamadığıdır. 

Hükmün uygulamasına bu nokta tespit edildikten sonra geçilir. Böyle bir durumda 

göz önüne alınacak ilk husus kanun hükmünün konusunu oluşturan olayın meydana 

gelip gelmediğidir. Sözleşmenin yorumlanması ile ortaya çıkan sözleşme içeriği 

kanun hükmünün konusu ile örtüşüyor mu, bunun tespit edilmesi gereklidir. Demek 

ki, karar verilmesi gereken husus, somut sözleşmenin tamamlanacak olan içeriğinin 

                                                 
38 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 510; Kaplan, s. 99; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1252. 
39 BK m. 99/f.2’e göre “Hafif kusur halinde, borçlu iptidaen mes’uliyetten beraati tazammun eden 
şartın dermeyanı sırasında alacaklı borçlunun hizmetinde ise yahut mes’uliyet hükümet tarafından 
imtiyaz suretiyle verilen bir san’atın icrasından tevellüt ediyorsa; haiz olduğu takdir selâhiyetine 
istinat ile hâkim, bu şartı batıl addedebilir”. 
40 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 511; Kaplan, s. 99. 
41 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 512; Kaplan, s. 99. 
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kanunda genel olarak belirlenen özelliklerine  (satım, eser sözleşmesi gibi) uygun 

düşüp düşmediğidir42.  

Hâkim son olarak, sözleşmenin içeriği, yani tarafların kararlaştırdıkları 

hükümler ile kanundaki yedek hükümler arasında bir ahenk olup olmadığını 

incelemelidir43. Taraflar kararlaştırdıkları sözleşme hükümleri ile önlerine çıkan 

soruna çözüm getirememişler ama aynı hükümler ile olay arasında da bir bağlantı 

olduğu hususu açıkça görünüyorsa, hükümlerin olaya uyup uymadığı sorunu özel bir 

önem kazanır. Bir örnek verelim; diyelim ki, bir mükellefiyetli bağışlama 

sözleşmesinde mükellefiyetin yerine getirilmemesi durumunda sözleşmeden dönülüp 

dönülemeyeceği hükme bağlanmamıştır. Bununla birlikte, taraflar mükellefiyetin 

gerçekleşmemesine ilişkin bir başka düzenleme getirmişler ve cezai şart 

öngörmüşlerdir44. Bu durumda hâkim sözleşmedeki cezai şarta ilişkin bu hükmün 

yanında aynı konudaki bir hüküm olan BK m. 244/f.3’ün45 uygulama alanı olup 

olmadığına karar vermek zorundadır46.   

Bazen hâkim inceleme sonunda uygulanması gereken kanun hükmünün 

sözleşmenin içeriğine uygun düşmediğine karar verebilir. Bu durumda ortada bir   

“ahenksizlik” var demektir47. Böyle bir uyumsuzluk şu yönlerde yorumlanabilir: 

Birinci ihtimal sözleşmede herhangi bir boşluk bulunmamasıdır. Tarafların 

söz konusu hükmün uygulanmamasına dair kararı olabilir. Tarafların bu hususta 

susması aralarında o yedek hukuk kuralının uygulanmaması yönünde örtülü bir 

anlaşma olmasından ileri gelebilir. Burada aranan husus elbette “nitelikli bir 

susma”dır48. Nitelikli bir susmadan bahsedilebilmesi için ise yorum yapılması 

gerekir.  

                                                 
42 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 514; Kaplan, s. 99 -100. 
43 Gauch / Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1255; Kaplan, s. 100; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 
514. 
44 Mükellefiyetli bağışlamada bağışlayan, bağışlananın mükellefiyeti ifadan kaçınması durumunda, 
bağışlananı mükellefiyeti yerine getirmeye zorlayabileceği gibi bağışlama sözleşmesinden dönme 
imkânını da kullanabilir. Halûk Tandoğan, Borçlar Hukuku: Özel Borç İlişkileri, C.I/1, tümü 
yeniden işlenmiş ve genişletilmiş beşinci bası, İstanbul, 1988, s. 367. 
45 Bu hükme göre: Bağışlanan, bağışlamayı takyit eden mükellefiyeti haklı bir sebep olmaksızın icra 
etmezse, bağışlayan tenfiz ettiği taahhüdünden rücu ve bağışlananın elinde halen ne kalmış ise onun 
iadesini dava edebilir.  
46 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 514; Kaplan, s. 100. 
47 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 515; Kaplan, s. 100. 
48 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 516; Kaplan, s. 100. 
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İkinci ihtimale göre, sözleşmede bir boşluk vardır ama boşluğun söz konusu 

yedek hukuk kuralı ile doldurulması mümkün değildir. Bulduğumuz genel-soyut 

yedek hukuk kuralı sözleşmenin içeriğine uygun düşmezse somut sözleşme 

ilişkisinde uygulanamaz. Somut sözleşme öyle farklı, bireysel özellikler taşıyabilir 

ki, kanun hükmünün uygulanması adaletsiz sonuçlar doğurur. Bu bakımdan, kanun 

hükmü önümüzdeki somut sözleşme açısından yararlı bir tamamlama aracı olarak 

görülemez. O zaman hukuka ve hakkaniyete daha uygun bir çözüm bulmak gerekir. 

Bu yüzden söz konusu boşluk tarafların “farazi ortak iradeleri” tespit edilerek ve 

“işin mahiyetine” göre, yani hâkimin koyduğu bir hükümle doldurulmalıdır49.  

Ancak, tamamlanmaya muhtaç sözleşme genel, günlük, “tipik” özelikleri olan bir 

sözleşme ise yedek hukuk kuralları ile tamamlanmasını kabul etmek daha kolay olur.     

Böylece yedek hukuk kuralı sözleşme boşluğunu sözleşmenin içeriğine uygun 

bir biçimde dolduramıyorsa, bir kenara bırakılması, yedek hukuk kurallarının 

“hukuki işlemin özü”ne göre uygulanabilen kurallar olmasından başka bir anlam 

taşımaz.  Bu durum özel yedek hükümler bakımından da geçerlidir. Bu hükümlerin 

de somut bir olaya uygulanabilmesi için sözleşmenin tamamı ile anlamlı bir bütünlük 

göstermesi gereklidir; yoksa sadece somut sorunun kanundaki özel yedek hukuk 

kuralı ile düzenlenmiş olması yeterli değildir. Sözleşmede karşılaşılan mesele 

kanunun düzenlediği konuya genel olarak uysa da, sözleşmenin amacı ve tarafların 

ortaya koydukları çıkar dengesi, kanun koyucunun öngördüğü ilişkinin dengesinden 

esaslı bir biçimde ayrılıyorsa, o kanun hükmü artık uygulanmamalıdır50. 

 

C. Örf ve Âdet Hukuku ile Teamüller 
 

Toplumda sürekli olarak tekrarlanan davranışlara uyulması gerektiği yolunda 

bir kanaat yerleşince, bu davranışların bir örf ve âdet hukuku kuralı haline geldiği 

kabul edilir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, bir davranışın örf ve âdet hukuku 

                                                 
49 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 516; Kaplan, s. 100-101; Koller, AT, § 10 N. 17; Larenz, “Ergänzende 
Vertragsauslegung”, s. 740; Berner Komm./ Kramer, OR Art 18 N. 237; Hâkimin bu hallerde 
bireysel bir çözüm getirmesi, kendi yarattığı bir hükümle boşluğu tamamlaması gerekir. Sandrock, s. 
47 vd. Bu konu aşağıda detaylı biçimde ele alınacaktır. II/C ve G. 
50 Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 138; Deschenaux, SPR, s. 172; Berner Komm./ Kramer, 
OR Art. 18 N. 237; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 518; Kaplan, s. 100-101; Sandrock, s. 55 vd.; Meier-
Hayoz, “Gesetzlich nicht geregelte Verträge”, N. 1134, s. 8; Koller, AT, § 10 N. 17. 
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kuralı haline gelmesi için iki unsurun bulunması gerekir. Birincisi, söz konusu 

davranış şeklinin aynı tür olaylar karşısında tekrarlanmasıdır. Böylece bir teamül, bir 

âdet ortaya çıkmış olur, buna örf ve âdet hukuku kuralının maddi unsuru da denir. 

Örf ve âdet hukuku kuralının ikinci ve manevi unsuru ise toplumda ortaya çıkan 

teamüle uyulması gerektiği yolunda bir kanaat (opinio necessitatis) yerleşmesidir51. 

Bazı yazarlara göre, bir örf ve âdet hukuku kuralı oluşması için maddi ve manevi 

unsurdan başka, söz konusu uygulamanın devlet ve yargı organlarınca da 

benimsenmesi gereklidir52.           

MK m.1/f.1/c.2’e göre kanunda uygulanabilecek bir hüküm olmaması halinde 

hâkim örf ve âdet hukukuna başvurmalıdır. Bu açıdan örf ve âdet hukukunun 

konumuzu ilgilendiren en önemli görevi ikinci derecede bir hukuk kuralı olarak 

kanun boşluğunu tamamlamaktır53. Yukarıda da bahsedildiği gibi, MK 

m.1/f.1/c.2’deki düzenlemenin sözleşme boşluklarına da uygulanması gerektiği kabul 

edilmektedir. Sözleşme boşluğunu tamamlamaya elverişli bir hükmün kanunda 

bulunmaması halinde hâkimin boşluğu tamamlayacak bir örf ve âdet hukuku 

kuralının olup olmadığını araştırması gerekir. Böyle bir kuralın olması halinde 

hâkim, MK m.1/f.1/c.2 gereğince bu kuralı sözleşmeyi tamamlarken uygulamalıdır54. 

Ancak, borçlar hukukunda örf ve âdet hukuku katına çıkmış kural pek nadiren 

görülür55.  

                                                 
51 Oğuzman/ Barlas, s. 82 vd.; Ataay, Medeni Hukukun Genel Teorisi, s. 117 vd.; Tekinay, s. 67; 
İmre, s. 181 vd.; Şener Akyol, Medeni Hukuka Giriş, ikinci bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006, s. 
301 vd.; Serozan, Medeni Hukuk Genel Bölüm, s. 84 vd.; Hatemi, Medeni Hukuka Giriş, s. 67 vd.; 
Dural/ Sarı, s. 80 vd.; Erman, Medeni Hukuk Dersleri, s. 48-49; Berner Komm./ Meier- Hayoz, 
ZGB Art. 1 N. 233 vd.; Yasemin Işıktaç, Hukukun Kaynağı olarak Örf ve Âdet Hukuku, İstanbul, 
Kazancı, 1992, s. 38 vd.; Egger, ZGB Art. 1 N. 22 vd.     
52 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk Medeni Hukuku: Umumi Esaslar, C. 1, 5. bası, İstanbul, 1956, 
s. 104; Tekinay, s. 67; Ataay, Medeni Hukukun Genel Teorisi, s. 119; Dural/ Sarı, s. 81; Aydın 
Zevkliler/ Beşir Acabey/ Emre Gökyayla, Medeni Hukuk, Giriş-Başlangıç Hükümleri-Kişiler 
Hukuku-Aile Hukuku, 6. bası, Ankara, Seçkin, 2000, s. 71; Aksi görüş için bkz. Oğuzman/ Barlas, s. 
82; İmre, s. 182; Işıktaç, s. 43-44.  
53 Berner Komm./ Meier-Hayoz, ZGB. Art. 1 N. 243; Erman, Medeni Hukuk Dersleri, s. 47; 
Serozan, Medeni Hukuk Genel Bölüm, s. 84; Dural/ Sarı, s. 82; Tekinay, s. 67; Ataay, Medeni 
Hukukun Genel Teorisi, s. 124-125; İmre, s. 179-180; Akyol, Medeni Hukuka Giriş, s. 305. Örf ve 
âdet hukukunun kanun boşluklarını tamamlamak dışında başka görevleri de vardır. Örf ve âdet 
hukuku kanun hükümlerinin yorumlanmasında da uygulanır. Bazen ise bir örf âdet hukuku kuralı 
kanunun değiştirilmesinde yahut yeni bir kanun hükmünün kabulünde zorlayıcı bir rol oynar. Bu 
konuda daha fazla bilgi için bkz. Oğuzman/ Barlas, s. 83-85; Dural/ Sarı, s. 82-83;  Ataay, Medeni 
Hukukun Genel Teorisi, s. 121-127; Tekinay, s. 67-68; Egger, ZGB Art. 1 N. 29. 
54 Jäggi/ Gauch, OR. Art. 18 N. 532; Atamer, “Sözleşme Boşlukları”, s. 189; Kaplan, 101-102. 
55 Deschenaux, SPR, s. 47; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 532.  
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Öte yandan, yedek hukuk kurallarının uygulanmasında açıkladığımız gibi, bir 

örf ve âdet hukuku kuralının bulunması sözleşme boşluğunun her zaman bu kuralla 

tamamlanacağı anlamına da gelmez. Hâkimin durum değerlendirmesinden, örf ve 

âdet hukuku kuralının sözleşmenin yapısına, özelliklerine, işin niteliğine ve 

“tarafların farazi ortak irade”leri uygun olmadığı sonucu çıkıyorsa, hâkim bu kuralı 

uygulamamalıdır. Örf ve âdet hukuku kuralı sözleşmenin öbür hükümleriyle ahenk 

içinde olmalıdır56.  Ancak, sözleşmeyi tamamlamaya elverişli bir örf ve âdet hukuku 

kuralı varsa, hâkim bir sonraki safhaya geçmemeli, bu kuralı uygulamalıdır. Bu 

durumda hâkim kendi koyduğu bir hükümle boşluğu tamamlamaz57. Örf ve âdet 

hukuku kuralı ile kanun hükmü çelişirse kanundaki hükme öncelik verilmelidir. 

Kanuna aykırı bir örf ve âdet hukuku kuralı uygulanamaz. MK m.1/f.1/c.2’e göre de 

örf ve âdet hukuku kuralı ikinci derece bir kaynaktır. Bir örf ve âdet hukuku kuralı 

zaten kanuna aykırı olarak oluşmuşsa, bu, kanunun eskidiğini ve değiştirilmesi 

gerektiğini gösterir58.          

Örf ve âdet hukuku kuralı katına çıkmamış sıradan teamüllere, âdetlere ve 

örflere de rastlanır. Bunlar uyulması zorunlu hukuk kuralı niteliğinde değildir. İş 

hayatında ve belirli bir mesleki çevrede oluşan genel uygulamalar, alışkanlıklardır 

(usance; usage, practice; übung). Teamül ve âdetlerin uygulanması zorunluluğu 

konusunda bir kanaat (opinio necessitatis) oluşmamıştır59.  

Nitekim Ticaret Kanunu’nda da teamüller, örf ve âdet hukukunun aksine, 

hukukun kaynağı olarak gösterilmemiştir60. TTK m.1/f.2’e göre, “Hakkında ticari bir 

hüküm bulunmayan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve âdete, bu dahi yoksa umumi 

hükümlere göre karar verir”. Maddede açıkça belirtilmemekle birlikte, adi yahut 

ticari işlerde önce emredici kurallara uyulması gerekir. Emredici düzenlemelere 

uymak şartıyla, sözleşme hükümleri emredici hükümlerden sonra gelir. Sözleşmede 

                                                 
56 Jäggi/ Gauch, OR. Art. 18 N. 532; Atamer, “Sözleşme Boşlukları”, s. 189; Kaplan, s. 102.  
57 Jäggi/ Gauch, OR. Art. 18 N. 532; BGE 88 II 272; Schluep, SPR, s. 793. 
58 Deschenaux, SPR, s. 107; Dural/ Sarı, s. 83. 
59 Tekinay, s. 69; Serozan, Medeni Hukuk Genel Bölüm, s. 86; Hatemi, Medeni Hukuka Giriş, s. 
71. 
60 Ticari örf ve âdet hukuku hakkında daha fazla bilgi için bkz. Erol Ulusoy, Ticari Örf ve Âdet 
Hukuku: Türkiye’de Geçerli olan Ticari Örf, Âdet ve Teamüller Fire ve Zayiat Kararları, 
İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2001, s. 51 vd.; Reha Poroy/ Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, 
8. bası, İstanbul, Beta, 1998, s. 79; Halil Arslanlı, Kara Ticaret Hukuku Dersleri, Umumî 
Hükümler, 3. bası, İstanbul, 1960, s. 30. 
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ilgili bir hüküm olmaması halinde ticari hükümlere başvurulur. Ticari hükümlerden 

sonra da ticari örf ve âdet hukukuna bakılır. Dolayısıyla teamüller sadece örf ve âdet 

hukuku katına çıkmışsa, hâkim bunları ihtilafa uygulamak zorundadır61.  

Teamüllerin, taraflarca sözleşmenin açık yahut örtülü içeriği haline 

getirilmediği sürece, sözleşme üzerinde etkisi olmadığı kabul edilir. Nitekim TTK 

m.2/f.1’de de, kanunda aksine bir düzenleme olmadığı sürece, teamülün bir hükme 

esas olmayacağından bahsedilmiştir. Teamüllere ancak irade beyanlarının ve 

sözleşmelerin yorumlanmasında başvurulur. Böyle bir durumda hâkim o bölgedeki 

ticaret ve sanayi odasına başvurur. 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Kanunu” odalara “çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, 

âdet ve teamülleri tespit  etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve  ilân etmek” görevini 

vermiştir (m. 12, f). Bunun dışında, hâkim gerekirse bilirkişiden de faydalanarak 

teamülleri tespit etmelidir62.  

Adi işlerde de teamüller sadece birer olgu olarak ele alınabilir. Teamüllerin 

hem sözleşmenin yorumlanmasında63 hem de sözleşmenin tamamlanmasında 

işlevleri vardır64. Ancak, teamüller sözleşmenin tamamlanmasında bir araç olarak 

kullanıldıkları zaman iki halin birbirinden ayrılması gereklidir. 

Birinci durumda, kanunda esasa ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlikte bir 

atıf hükmü vardır. Bu hüküm bizi mahalli teamüle gönderebilir. Bu durumda teamül 

aslında kanunun bir parçası haline gelmiştir. Burada tamamlayıcı hukuk kurallarının 

sözleşmenin tamamlanmasında uygulanması ile teamüllerin sözleşmenin 

tamamlanmasında uygulanması kavramsal olarak aynı niteliktedir. Teamüllerin 

burada artık bir objektif hukuk kuralı özelliği vardır65. Bundan ötürü de doktrindeki 

                                                 
61 Ticari örf ve âdet hukuku kuralının bulunmaması durumunda ise mahkeme genel hükümleri 
uygular. Genel hükümlerde bir hüküm bulunmazsa, hâkim MK m.1’e de uygun olarak alelade örf ve 
âdet hukukuna göre o da yoksa kendi yaratacağı hukuka göre karar verecektir. Oğuz İmregün, Kara 
Ticareti Hukuku Dersleri: Genel Hükümler, Ortaklıklar, Kıymetli Evrak, 12. bası, İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 2001, s. 25-27; Poroy/ Yasaman, s. 78-81; Ulusoy, s. 77-78.     
62 Kaplan, s. 62; Berner Komm./ Meier-Hayoz, ZGB Art. 1 N. 241. 
63 Teamüllerin sözleşmenin yorumundaki işlevi için bkz. Kaplan, s. 58 vd. ; Jäggi/ Gauch, OR. Art. 18 
N. 387 vd. 
64 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 520; Serozan, Medeni Hukuk Genel Bölüm, s. 86; Tekinay, s. 69-70; 
Hatemi, Medeni Hukuka Giriş, s. 71. 
65 Tekinay, s. 69; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 522; Kaplan, s. 101; Oğuzman/ Barlas, s. 38; Berner 
Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 234, N. 242; Deschenaux, SPR, s. 44; Berner Komm./ Merz, ZGB 
Art. 2 N. 139; BGE 91 II 358; BGE 86 II 257; Örneğin, BK m 111/f.2; BK m. 257/f.1; BK m. 258/f. 
2; BK m. 262/f.2/c.1; BK m. 279/f. 2; BK m. 285/f.2; BK m. 386/f.3. Ancak bazı hallerde kanun 
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baskın görüşe göre, hâkim re’sen bunları tespit edip karşılaştığı olaya 

uygulamalıdır66. Ne var ki, doğal olarak, böyle bir teamüle dayanan taraf çoğu zaman 

bu teamülün varlığını iddia ve ispat etme zahmetine de katlanır67. Hâkimden yazılı 

olmayan bütün bu kuralları bilmesi beklenemez. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, hâkim 

ticaret odalarına yahut bilirkişiye başvurarak teamülleri tespit edebilir.     

İkinci durumda ise, kanunda ne esasa ilişkin ne de teamüle atıfta bulunan bir 

hüküm vardır. Dolayısıyla, hâkim sözleşme boşluğunu tamamlamak için kendisi bir 

hüküm getirmek (tamamlayıcı yorumla) zorundadır. İşte bu halde örf, âdet ve 

teamüller sözleşme boşluğunun tamamlanmasında önemli bir rol oynar. Özellikle de 

tamamlayıcı yorum getirirken hâkimin başvurduğu farazi ortak irade kavramının 

somutlaştırılmasında önemli bir işlevleri vardır. Hâkim tamamlayıcı yorum getirirken 

teamülleri, örf ve âdeti de dikkate almalıdır. Teamüllerin özellikle atipik 

sözleşmelerin tamamlanmasında çok önemli bir görevleri vardır. Zira atipik 

sözleşmeler kanunda düzenlenmemekle birlikte, bu alanda birçok teamül 

oluşmuştur68. Teamüllere tamamlayıcı yorumda kazandırılan işleve aşağıda 

tamamlayıcı yorum bölümünde ayrıca değinilecektir69. Burada sadece teamüllerle 

ilgili genel bilgiler vermekle yetiniyoruz.  

Doktrinde üzerinde durulan bir ayrıma göre70 teamüller üç çeşittir:   Beyan 

teamülleri (Erklärungssitte), gerçek teamüller (echte Verkehrsitte), sözleşme 

teamülleri (Vertragssitte). Beyan teamülleri ile kastedilen şey yerleşik ticari 

terimlerle dile getirilir. Ama burada kastedilen uluslararası ticarette kullanılan “cif”, 

“fob” gibi terimler değildir; bu terimlerin anlamı konusunda hiçbir tereddüt yoktur. 

Burada asıl kastedilen, belirli ticari çevrelerde yahut bölgelerde kullanılan 

                                                                                                                                          
teamüllere değil örf ve âdet hukukuna atıf yapabilir. Örneğin BK m. 270/f.3’de yollama yapılan 
mahalli âdet, yarıcılık adını taşıyan örf ve âdet hukuku kuralıdır. Keza, hayvan kirasında mahalli âdete 
yapılan yollama (BK m. 296, BK m. 297 ve BK m. 298) ortakçılık adını taşıyan örf ve âdet hukuku 
kuralı ile doldurulacaktır.  
66 Deschenaux, SPR, s. 48; Peter Liver, Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht 
Einleitung Artikel 1-10, Bd. I, 1. Abteilung, Herausgegeben von Arthur Meier-Hayoz, Bern, 
Stämpfli, 1966, ZGB Art. 5 N. 103; Egger, ZGB. Art. 5 N. 103. 
67 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 522; Deschenaux, SPR, s. 48; Berner Komm./ Liver, ZGB Art. 5 N. 
104; Kaplan, s. 101. 
68 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 523, 524; Berner Komm./ Kramer, OR. Art. 18 N. 244; Kaplan, s. 
101-102; Deschenaux, SPR, s. 173; Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 143; BGE 107 II 196. 
69 Bkz. üçüncü bölüm I/D. 
70 Peter Rummel, Vertragsauslegung nach der Verkehrsitte, Wien, Manzsche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung, 1972, s. 78 vd. 
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terimlerdir. Beyan teamülleri kullanıldığı çevre dışında çoğu zaman hiçbir anlam 

taşımaz71. Gerçek teamüller ise beyanlar değil, davranışlar, belli bir konuda 

tekrarlanan uygulamalardır72. Teamül çeşitlerinin üçüncüsü sözleşme teamülleri, yani 

sözleşmenin tarafları arasında oluşan kurallardır. Bunlar tarafların kararlaştırdıkları 

sözleşme hükümleri olabileceği gibi, sözleşmenin içeriği haline getirdikleri genel 

işlem şartları da olabilir. Bu gibi sözleşme teamülleri belirli bir süre sözleşme ilişkisi 

kuran kimseler arasında oluşur73.  Örneğin, uzun bir süredir aynı toptancıdan mal 

alan bir üretici ile toptancısı arasında böyle sözleşme teamülleri oluşabilir. 

Beyan teamülleri daha çok sözleşmenin yorumlanmasında karşımıza 

çıkarken,  gerçek teamüller hem tamamlayıcı hem de gerçek yorumda dikkate 

alınması gereken hususlardır. Sözleşme teamülleri ise, tarafların önceki 

sözleşmeleriyle aynı içerikte olan bir sözleşmede dikkate alınabilir. Bir örnek 

verelim; diyelim ki taraflar arasında bir süredir devam eden bir ticari ilişki vardır; bu 

ilişki çerçevesindeki her sözleşmede alıcının malı teslim aldıktan sonra malın 

gönderildiği ambalajı satıcıya geri göndermekle yükümlü olduğuna dair bir hüküm 

yer almaktadır. Fakat bir seferinde böyle bir hükme yer verilmemişse bunun nedeni 

bu uygulamayı bilinçli olarak terk etmek olabileceği gibi, bir ihmal yahut unutma da 

olabilir. İşte bu ikinci durumda doğan boşluğu tamamlayan hâkim sözleşmenin 

tarafları arasında oluşan teamülleri de dikkate almalıdır.  Bu örneğin de gösterdiği 

gibi, teamüller örf ve âdet hukuku kuralları gibi uyulması zorunlu kurallar olmasa da,  

kimi durumlarda sözleşmenin tamamlanmasında hâkime yol gösterir.    

 

 

 

                                                 
71 Rummel, s. 78-82. 
72 Rummel, s. 82-83.   
73 Rummel, s. 83-85. Teamüllerin başka türleri de vardır: Bazı teamüller belli bir mesleki çevrede, 
bazıları ise tüm ülkede yahut belli bölgelerde uygulanmaktadır. Belli meslek gruplarınca (çiftçiler, 
sanayiciler, balıkçılar, şöforler gibi) uygulanan teamüllere “özel teamüller”; buna karşılık her meslek 
grubunca uygulanan teamüllere ise “genel teamüller” denir. Tüm ülkede benimsenenlere “yaygın 
teamüller”; belli bölgelerde yaşayanların benimsediği teamüllere “bölgesel teamüller” denir. Ticarî 
işletmelerde ve tacirlere uygulanan teamüllere de “ticari teamüller” denirken, ticari işler dışında 
uygulama alanı bulanlara “alelade teamüller” denilir. Jäggi/ Gauch, OR Art.18 N. 396 vd. ; Kaplan, s. 
60 vd.; Sözleşme teamülleri iki kişi arasında gelişirken teamüller öteki hallerde bir grup insan 
tarafından uygulanır.  Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Sonnenberger, s. 91 vd. ve s. 96.           
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D.  Farazi Ortak İrade  
 

“Farazi ortak irade” kavramı sözleşmenin tamamlanmasında son derece 

önemli bir rol oynar. Farazi ortak irade aslında hâkimin sözleşmeyi kendi koyduğu 

bir hükümle tamamladığı (tamamlayıcı yorumla) hallerde önemli bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Gerek doktrinde74 gerekse mahkeme kararlarında75 sözleşmenin 

tamamlanmasında bu kavramın sıkça kullanıldığı görülmektedir. Ne var ki kavramın 

içeriğinin belirlenmesi başlıbaşına bir sorundur. Farazi ortak irade kavramının 

açıklanmasına geçmeden önce farazi ve gerçek irade ilişkisine değinmek gerekir.   

Her şeyden önce, gerçek ortak iradenin tespit edilebildiği hallerde farazi ortak 

iradeye asla başvurulamayacağını belirtmekte fayda vardır. Gerek yorumda gerekse 

tamamlamada ilkin gerçek ortak irade araştırılır (BK m.18). Ancak gerçek ortak 

iradenin eksik olduğu anlaşılıyorsa, farazi ortak iradenin araştırılması söz konusu 

olur. Taraflar açıkça kararlaştırmamış olsalar bile, sözleşmeden tarafların gerçek 

ortak iradesi anlaşılıyorsa, hâkim ona göre hareket etmelidir. Gerçekten de, bazı 

hallerde tarafların örtülü iradesini gösteren açık deliller olabilir. Hâkimin tarafların 

gerçek iradelerini gösteren bu unsurları değerlendirmesi gereklidir. Tarafların gerçek 

ortak iradesi tamamlayıcı hukuk kurallarının da önüne geçer, çünkü bu durumlarda 

esasen herhangi bir sözleşme boşluğu yoktur 76.  

“Örtülü irade” ile “farazi irade” kavramları birbirine karıştırılmamalıdır. İlk 

bakışta aynı anlama geldikleri izlenimi uyansa da, bunlar birbirinden çok farklı iki 

kavramdır. Birincisinde gerçek ortak iradenin araştırılması söz konusu iken, 

ikincisinde gerçek olmayan, farazi, kurmaca bir iradenin araştırılması söz 

konusudur77. Bazı hallerde taraflar bir hususu açıkça kararlaştırmamış olsalar da, 

gerçek iradeleri çok doğal bir biçimde anlaşılabilir. Tarafların söz konusu mesele 

hakkında düşündükleri şeyler sözleşmeden anlaşılıyorsa, tarafların farazi ortak 

iradesinden bahsetmek artık isabetli olamaz. Bu durumda tarafların dürüst, mantıklı 

                                                 
74 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 238; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 498; Gauch/  Schluep/  
Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1257. 
75 BGE 116 II 687; BGE 115 II 488; BGE 111 II 260. 
76 Pilz, s. 49 vd.; Koller, AT, § 10 N. 16; Berner Komm../ Kramer, OR Art. 18 N. 238. 
77 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 76; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 238; Jäggi 
/Gauch, OR Art. 18 N. 498. 
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kimseler olarak ne isteyeceklerine bakılmamalı, tam tersine tarafların ortaya 

koydukları gerçek iradelerine başvurulmalıdır. Bu çözüm sözleşme özgürlüğü 

ilkesinin doğal bir sonucudur: Tarafların gerçek iradesi belli ise, ne yedek hukuk 

kurallarına ne de farazi ortak iradenin araştırılmasına gidilebilir. 

Farazi ortak irade kavramından neyin anlaşılması gerektiği konusu çeşitli 

ihtimalleri akla getirebilir. Bunlardan birincisi, somut sözleşmenin tarafları 

sözleşmenin kuruluşu sırasında ilgili husus üzerinde düşünmüş olsalardı ne şekilde 

kararlaştırırlardı ihtimalidir. İkinci ihtimal, somut sözleşmenin taraflarının dürüst 

kişiler olarak neye karar verebilecekleridir. Üçüncüsü, sözleşmenin kurulması 

sırasında açık kalan konu üzerinde düşünülseydi, dürüst kişilerin nasıl bir düzenleme 

getirebilecekleri ihtimalidir. Nihayet, tamamıyla objektif kıstaslara göre dürüstlük 

kuralını da gözeterek, dürüst ve makul kimseler o somut sözleşmede değil de benzer 

durumlarda nasıl bir düzenleme getirirlerdi sorusu akla gelebilir78. Görüldüğü gibi, 

objektif ve sübjektif unsurların kaynaştırılmasıyla farklı birleşimler yaratmak 

mümkündür. Konumuz açısından önemli olan husus, hâkimin hangi içeriğe göre bir 

farazi ortak irade kavramını esas alarak tamamlayıcı yorum getireceği meselesidir.   

Doktrinde yer alan bir görüşe göre, farazi ortak irade sözleşmenin başında 

taraflar bu hususu düzenlemiş olsalardı, ne şekilde hareket ederlerdi esasından yola 

çıkarak tespit edilmelidir79. Bu durumda sözleşmenin tarafları rasgele kişiler değil o 

somut sözleşmenin tarafları olarak dikkate alınır. Böylece o kişilerin bireysel 

özellikleri de göz önünde tutularak gerçek iradeleri aranır. Hatta tarafların saikleri, 

yani iç dünyalarındaki amaçları bile gözetilmelidir80. Pilz, bu tür farazi iradeye “şahsi 

farazi irade” (individuelle hypothetische Parteiwille) de demektedir81. 

Schreier’e göre, “şahsi farazi irade”, sözleşmede tarafların iradeleri, 

ihtiyaçları değerlendirilerek ve somut durumun şartları ile özellikleri de göz önünde 

tutularak tespit edilmelidir82. Schreier buna “gerçeğe göre farazi irade”; farazi irade 

                                                 
78 Pilz, s. 55. 
79 Schreier, s. 81 vd.  
80 Schreier, s. 81.  
81 Pilz, s. 56. 
82 Schreier, s. 81. Ayrıca bu görüşü benimseyen mahkeme kararları için bkz. Pilz, s. 56. 
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de genellikle tamamlayıcı yorum ile bağlantılı olarak kullanıldığı için bu nitelikteki 

bir tamamlama işlemine  “gerçeğe göre tamamlayıcı yorum” demektedir83.  

Ne var ki, bu görüşü savunan yazarların gözden kaçırdıkları çok önemli bir 

husus vardır. Sözleşmenin başlangıcında taraflar bu hususu düşünmüş olsalardı ne 

yönde karar verirlerdi sorusunun gerçek cevabını bulmak aslında mümkün değildir. 

Hâkimin doğa bilimlerindeki gibi bir kesinlik kıstasıyla gerçek ve kesin bir taraf 

iradesi tespit etmesi mümkün olamaz. Taraflara sorulsa onlar bile bu sorunun 

cevabını veremeyebilirler. Sözleşme müzakereleri sırasında, bir taraftan sözleşenlerin 

sosyo-ekonomik durumları, öte yandan kişisel tecrübeleri, psikolojik durumları yahut 

dış etmenler süreci farklı şekillerde etkileyebilir. Hâkimin uğraştığı kişi mükemmel 

bir insan değil, çeşitli zaafları, eksikleri olan biridir; bu kişilerin aslında neyi 

düşünmüş olabileceklerini bulmaya çalışmak doğrusu boşa harcanacak bir çaba olur. 

Öte yandan, tarafların saikleri ile farazi ortak iradeleri de aynı şey değildir. 

Zihinlerindeki niyetlerin farazi ortak iradeleri olarak esas alınması da yanlıştır84.   

Gerçek ortak iradeyi anlamak mümkün olmadığına göre, bu görüştekiler 

aslında gerçeğe yakın birçok ihtimal arasında akla en yatkın olan iradeyi araştırırlar. 

Onlara göre önemli bir kıstas da tarafların hiç istemedikleri şeyin tespitidir. Bazen 

neyin istenmediği daha kolayca anlaşılabilir. Elbette bunlar ihtimal hesaplarıdır, 

kesinlik diye bir kıstas söz konusu edilemez. Aslında sözleşme boşluğunun “şahsi 

farazi irade”nin esas alınarak tamamlanmasından yana olan görüş, çeşitli ihtimallerin 

değerlendirilip en mantıklısını seçme fikrine dayanır85.    

Oysa bugün birçok yazarın kabul ettiği gibi, farazi iradenin tamamlamada 

araç olarak kullanıldığı hallerde gerçek irade söz konusu değildir86. Hâkim, taraflar 

sözleşmenin kurulması sırasında bu hususu düzenlemek isteselerdi gerçekten nasıl 

bir düzenleme getireceklerini araştırmaz. Tam tersine, böyle bir durumda hâkim 

gerçekle ilintisi olmayabilecek, hayali, kurmaca bir ölçüye dayanır; Larenz’in 

                                                 
83 Schreier, s. 103. Yalnız şuna da dikkat etmek gerekir elbette burada kastedilen gerçek irade BK m. 
18 anlamında gerçek irade değildir. Zira eğer gerçek iradeyi tespit etmek mümkünse, yukarıda da 
açıkladığımız gibi, aslında bir sözleşme boşluğu yoktur. Zaten bu bakımdan şahsi farazi irade ifadesi 
kullanılmaktadır. 
84 Pilz, s. 56-57; Larenz, Die Methode, s. 96 ve s. 102; Alfred Manigk, Irrtum und Auslegung, 
Berlin, 1918, s. 173; Leonhard, s. 98 vd. 
85 Schreier, 81 vd.  
86 Jäggi / Gauch, OR Art. 18 N. 498; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 238; Pilz, s. 55 vd.; 
Larenz/ Wolf, AT, s. 567; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 76. 
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deyişiyle, bir “kurmaca kıstas”a başvurur87. Bu bakımdan “farazi ortak irade” ile 

“gerçek ortak irade” kavramı karıştırılmamalıdır. Nitekim gerçek ortak iradenin 

araştırılması söz konusu olmadığı için bazı yazarlar, farazi ortak irade kavramı 

eleştirmekte ve kavramın aslında içi boş bir kurmacadan ibaret olduğunu 

söylemektedirler88.   

Doktrinde benimsenen başka bir görüşe göre hâkim “farazi ortak irade”yi 

tespit etmek için şu soruyu sormalıdır: Boşluk bulunan hususu sözleşmenin başında 

düzenlemiş olsalardı, dürüst kişiler olarak taraflar teamülleri de göz önünde tutarak 

nasıl bir düzenleme getirirlerdi? Bu yaklaşıma göre, farazi ortak irade, tarafların 

bireysel özelliklerinden soyutlanarak, sadece dürüstlük kuralı ve teamüllere göre 

objektif olarak tespit edilmelidir. Burada esas alınan adil ve dürüst kişiler somut 

sözleşmenin tarafları değil, rasgele iki adil ve dürüst sözleşendir89. Böyle bir 

durumda farazi ortak irade taraflar arasındaki çıkar dengesi göz ardı edilip dürüstlük 

kuralı, adalet, hakkaniyet, teamüller gibi kıstaslara göre belirlenir. Bunun içindir ki, 

bu çeşit farazi ortak iradeye “objektif farazi irade” (objektive hypothetische 

Parteiwille)  de denmektedir90. 

Gerçekten, bazı Alman mahkemelerinin kararlarında da sözleşmede tarafların 

bireysel özellikleri dikkate alınmadan sadece objektif ve genel bir değerlendirmeyle 

yetinildiği görülmektedir91. Bir mahkeme kararında92 şöyle keskin bir tanım 

verilmiştir: “Farazi irade tarafların sübjektif özelliklerini ortaya koymak için 

araştırılmamalı; hâkimin tarafların iradelerini mantık ölçüleri içinde, tamamıyla 

objektif bir şekilde ortaya koymasıyla tespit edilmelidir.”  

Farazi ortak iradenin tespitinde sadece dürüstlük kuralına dayanılması, 

sözleşme taraflarının iradelerinin objektifleştirilmesi, iradelerin soyutlanması 

anlamına da gelir93. Farazi ortak iradenin tespit edilmesi işinin sadece objektif bir 

esasa bağlanması bu görüşün en çok eleştirilen noktasıdır. Zira bu durumda tarafların 

                                                 
87 Larenz/ Wolf, AT,  s. 533, s. 567. 
88 Genel bir farazi ortak irade eleştirisi için bkz. Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 185 vd., 
tamamlama sorunu açısından özellikle s. 201; Yung,  s. 59 vd. 
89 Lehmann, AT, s. 203; Bucher, AT, s. 188. 
90 Pilz, s. 57-58. 
91 BGHZ 16, 71= NJW 1955, 18/ 12/1954 tarihli karar, s. 337. 
92 BGHZ 5, 302. 
93 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18, N. 77. 
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iradesine hiç uymayan sonuçlar ortaya çıkabilir. İşte bu yüzden, hâkim sadece 

dürüstlük kuralından yararlanarak objektif bir çözüm getirdiği, farazi ortak iradeyi 

aslında hiçbir zaman araştırmadığı için, “farazi ortak irade” ifadesinin kullanılmasına 

dahi karşı çıkan yazarlar vardır 94.   

Farazi ortak irade kavramının bu şekilde benimsenmesi tamamlayıcı yorumu 

sadece tarafların iradelerinden değil, sözleşmenin özünden de soyutlar. Bundan ötürü 

objektif farazi iradenin bu en katı hali artık benimsenmemekte, aynı kavram sübjektif 

bir takım öğelerle harmanlanmakta95, bir başka deyişle, sözleşmenin özü, özellikleri 

de dikkate alınmaktadır. Bugünkü anlayışa göre, hâkimden beklenen şey sözleşmenin 

somut şartlarını ve özelliklerini göz önünde tutarak dürüstlük kuralı ışığında makul,  

dürüst kimselerin nasıl bir düzenleme getirebileceğine karar vermektir. Farazi ortak 

irade araştırılırken hâkim, söz konusu sözleşmenin somut taraflarının gerçekten ne 

düşündüğünü araştırmadan, dürüstlük kuralına göre adil ve dürüst sözleşenlerin neyi 

istemiş olabileceklerini tespit eder. Hâkim bunu tespit etmeye çalışırken işin 

mahiyetini, sözleşmenin şahsi yapısını ve özelliklerini de dikkate alarak somut şartlar 

altında dürüst sözleşenlerin nasıl bir düzenleme getireceğini araştırır. Bu görüşü 

benimseyenlerin en güçlü dayanağı da dürüstlük kuralının ve teamüllerin adaleti 

sağlamada getirdiği objektif kıstastır96. Böylece belirsiz bir kavram olan farazi ortak 

irade objektif araçlara dayandırılarak belirsizlikten kurtarılmakta, sağlam bir temele 

oturtulmaktadır97. 

Hâkim “farazi ortak iradeyi” bu görüş çerçevesinde araştırırken sözleşme 

adaletine, hakkaniyete uygun olarak, rasgele dürüst ve mantıklı sözleşme taraflarının 

                                                 
94 Schreier, s. 81; Leonhard, s. 98; Manigk, s. 181. 
95 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 517 ve N. 537; Bucher, AT, s. 188; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, 
AT, Bd. I, N. 1257 ve N. 1260; Basler Komm./ Honsell, ZGB Art. 2 N. 15; Peter Gauch, “Der 
vernünftige Mensch-Ein Bild aus dem Obligationenrecht” Das Menschenbild im Recht Fest der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät zur Hundertjahrfeier der Universität Freiburg, Freiburg, 
1990, s. 189; Medicus, AT, s. 133; Deschenaux, SPR, s. 172; Schluep, SPR, s. 782 vd. ; Bu yönde 
mahkeme kararları ve örnekler için bkz Pilz, s. 59 vd.; Ayrıca BGE 107 II 149; BGE 111 II 262; BGE 
115 II 488; BGE 127 III 488. Böyle bir farazi ortak irade tanımının mahkeme kararlarında daha çok 
benimsendiği saptanmıştır. Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1257. 
96 Pilz, s. 58-60; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1257; Peter Gauch, “Auslegung, 
Ergänzung und Anpassung schuldrechtlicher Verträge”, Die Rechtsentwicklung an der Schwelle 
zum 21. Jahrhundert: Symposium zum Schweizerischen Privatrecht, Herausgeber: Peter Gauch, 
Jörg Schmid, Zürich, Schulthess,  2001, s. 224; Schluep, SPR, s. 796 vd.; Basler Komm./ Honsell, 
ZGB Art. 2 N. 15; Larenz/ Wolf, AT, s. 567. 
97 Schluep, SPR, s. 783; Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 199, s. 201; Gauch/ Schluep/ 
Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1259, 1260.  
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isteyebileceklerini göz önünde tutarak hareket etmelidir. Hâkim şu soruyu 

sormalıdır: Taraflar söz konusu düzenlenmemiş noktayı düşünüp düzenlemek 

isteselerdi, aynı şartlar altında dürüst kimseler olarak nasıl bir çözüm üretirlerdi?98 

Nitekim BGE’nin bir kararında şöyle denmektedir: “Taraflar düşünmedikleri yahut 

düzenlemedikleri sorunu düzenlemek isteselerdi, dürüstlük kuralına göre makul ve 

adil kişiler olarak nasıl bir düzenleme getirirlerdi, bunun araştırılması gerekir. Farazi 

ortak taraf irade tespit edilirken teamüllerin, sözleşmenin amacı ile esasının da 

dikkate alınması lazımdır.” 99  

Kanımızca “farazi ortak irade”nin sözleşmenin taraflarının istek ve 

beklentileri göz ardı edilerek tespit edilmesi doğru değildir. Bu durumda hâkim 

boşluğu sözleşmenin taraflarından soyutlayıp kendince adil olan bir çözüm 

getirmekte, tarafların isteklerini yok saymaktadır. Bu durumda tarafların isteklerine 

hiç uymayan bir sonuç çıkabilir. Oysa taraflar sözleşmede açıkça kararlaştırmasalar 

da sözleşmenin kurulması sırasında boşluk bulunan meseleyi düzenlemiş olsalardı 

nasıl bir düzenleme getireceklerine dair ipuçları, bağlantı noktaları (Anhaltspunkte) 

bırakmış olabilirler. Örneğin sözleşme boşluğuna benzeyen bir soruna dair bir 

düzenleme sözleşmede yer almış olabilir. Bunları büsbütün yok saymak borçlar 

hukukunun temeli olan sözleşme özgürlüğü ilkesini de yok saymak anlamına gelir100.  

Görüşümüze göre, farazi ortak iradenin belirlenmesinde herhangi iki normal 

zekâlı, dürüst, makul kişinin değil, somut sözleşme taraflarının amaçları ve 

beklentileri dikkate alınmalıdır101. Burada önemli olan şey o sözleşmede ilgili 

                                                 
98 Gauch, “Auslegung, Ergänzung und Anpassung”, s. 224; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, 
N. 1257; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 537; Larenz/ Wolf, AT, s. 567-568; Münchener Komm./ 
Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 39, 40; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 131. 
99 BGE 115 II 488; aynı yönde ifadeler için ayrıca bkz. BGE 111 II 262; BGE 108 II 114; BGE 107 II 
149; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 498.  
100 Aynı görüş için bkz. Pilz, s. 60 vd.; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 240; Staudinger/ 
Roth, BGB § 157 N. 31-32; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 129; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ 
Busche, BGB § 157 N. 39,40; Nataša Hadžimanavić, Auslegung und Ergänzung von Verträgen-
Vertragliche Nebenpflichten im englischen und schweizerischen Recht, Zürich, Schulthess, 2006, 
s. 216 vd.; Piotet, “Le Complétement”, s. 383 vd.; Akyol, Dürüstlük Kuralı, s. 42-43; Lange/Köhler, 
AT, s. 238; Larenz/ Wolf, AT, s. 567-568; Kocayusufpaşaoğlu, “ Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 
26-27; Aynı anlamda Koller, AT, § 10 N. 15, N 23. Hatta Koller’e göre, çoğu zaman tarafların neyi 
istemiş oldukları yönünde birden fazla ihtimal olur. 
101 Boşluk sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan bir sebebe bağlı ise farazi ortak irade, taraflar 
boşluk bulunan hususu sözleşmenin başında düşünselerdi nasıl bir düzenleme getirirlerdi şeklinde 
değil, bu hususu ihtimal olarak düşünselerdi nasıl bir hüküm getirirlerdi şeklinde belirlenmelidir. 
Oğuzman/Öz, s. 154, dn. 506. Ayrıca bkz. yukarıda birinci bölüm II/B.    
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tarafların boşluk olan hususu düzenleselerdi getirecekleri hükmün belirlenmesidir. 

Hâkimin tespit ettiği farazi ortak irade somut olayın şartlarına göre objektif olarak en 

ideal ve adil olan çözümü getirmese bile dürüstlük kuralına aykırı olmamak şartıyla 

bu çözüm benimsenmelidir. Sözleşme özgürlüğü ilkesi de bunu gerektirir102. 

Dürüstlük kuralı ile teamüller de elbette göz ardı edilmemelidir. Dürüstlük kuralına 

aykırı bir farazi ortak irade kabul edilemez.  Böyle bir farazi ortak irade tespiti hâkim 

açısından elbette daha zahmetlidir. Açıktır ki, hâkim birçok şartı değerlendirip taraf 

iradelerine uygun bir farazi ortak irade bulmaya çalışmaktadır. Hâkim sözleşmenin 

taraflarının çıkarları ile bireysel ilişkilerini, sözleşmenin amacını ve özelliklerini de 

göz önünde tutarak hareket etmelidir.   

Ancak sözleşmenin şahsi bir yapısı olmayabilir. Bir başka deyişle, tarafların 

farazi ortak iradelerini gösteren hiçbir bağlantı noktası sözleşmede yer almayabilir. 

Bu durumda hâkim somut sözleşmenin sözleşenlerini değil, herhangi iki adil 

sözleşeni dikkate alarak farazi ortak iradeyi tespit etmelidir. Bu durumda da hâkim 

işin mahiyetinden, teamüllerden ve dürüstlük kuralından yararlanmalıdır Bu görüşe 

iki aşamalı görüş denilmektedir103. Bu görüşün farazi ortak irade tespit edilirken 

üstün tutulması gerekir. Zira hem somut olay adaletini hem de sözleşme özgürlüğü 

ilkesini gerçekleştirmeye en elverişli görüş budur.  

İşin niteliği, dürüstlük kuralı ve teamülleri objektif unsurlar; tarafların 

bireysel özellikleri, somut olaydaki çıkar dengeleri ve somut ilişkiye has beklentileri 

ise sübjektif unsurlar olarak kabul edilebilir. Sağlıklı bir farazi ortak irade tespiti için 

hem objektif hem de sübjektif unsurlar bir araya getirilmelidir. Böylece hem 

hakkaniyet hem de sözleşme özgürlüğü ilkesi gözetilmiş olur. Gerçekten de 

sözleşmenin taraflarını göz ardı eden, onların özelliklerini, farklılıklarını, bir başka 

deyişle sözleşmenin ruhunu (Geist des Vertrages) yok sayan bir farazi ortak iradeden 

bahsedilemez 104. 

                                                 
102 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 78; Pilz, s. 60; Aynı anlamda Schwenzer, AT, N. 34.06, 
34.07; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 245; Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi 
Hükümsüzlük”, s. 27.  
103 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 240; Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, 
s. 26-27; Basler Komm./ Wiegand, OR. Art. 18 N. 78; Larenz/ Wolf, AT, s. 567-568. 
104 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 238; Pilz, s. 57-64; Ancak bazı hallerde farazi ortak irade 
tespit edilemeyebilir yahut tamamlayıcı yorumda bir araç olarak kullanılması hukuka aykırı sonuçlara 
sebep olabilir. Bu gibi hallerde tamamlayıcı yorum farazi ortak iradeye dayanarak getirilmemelidir. 
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E.  İşin Mahiyeti  
 

“İşin mahiyeti” (Natur des Geschäftes) kavramı sözleşmenin 

tamamlanmasında önemli bir rol oynar. BK m. 2/f.2’de “İkinci derecedeki noktalar 

hakkında uyuşulamadığı takdirde hâkim, işin mahiyetine bakarak onları tayin eyler” 

demektedir. Burada kastedilen şey, sözleşmeyi tamamlayan hâkimin tarafların 

getirdikleri düzenlemelere, sözleşmenin şahsi özelliklerine, amacına, yapısına uygun 

olarak hareket etmek zorunda oluşudur105. 

“İşin mahiyeti”nin çeşitli işlevleri vardır.  BK m. 2/f.2’de belirtildiği gibi,  

üzerinde konuşulduğu halde uzlaşma sağlanamayan noktalar daha sonra işin 

mahiyetine göre tamamlanır. Saklı tutma, yani bazı noktaların ileride görüşülmek 

üzere ertelenmesi yedek hukuk kurallarının, örf ve âdet hukuku kurallarının 

uygulanmamasına karar vermenin bir yoludur.  

Bazı hallerde kanun yedek bir hükümle işin mahiyetine atıfta bulunabilir.   

Örneğin, BK m.74’e göre “Ecel meşrut olmadığı yahut işin mahiyetinden 

anlaşılmadığı takdirde borcun hemen ifa ve derhal icrası talep olunabilir”. İşte 

sözleşmede vadeye ilişkin bir düzenleme yer almıyorsa, borcun vadeye tabi olup 

olmadığı işin mahiyetine göre belirlenecektir. Böylece “işin mahiyeti” kanunda 

benimsenen borcun vadeye tabi olmadığı kuralının önüne geçer. İşin mahiyeti borcun 

ifası için bir hazırlık dönemini gerektiriyorsa, borç vadeye tabidir106.    

“İşin mahiyeti” yerine “sözleşmenin mahiyeti”, “sözleşmenin esası”, “işin 

niteliği”, “sözleşmenin özü” gibi ifadeler de kullanılmaktadır. Bu kavramların hepsi 

aynı anlama gelir. Bütün bu kıstaslar sözleşmenin yorumlanmasında, 

tamamlanmasında ve içeriğinin tespit edilmesinde dikkate alınır. Hepsi  “eşyanın 

tabiatı” ile ilgilidir. Dernburg’a göre, eşyanın tabiatı ile kastedilen şey somut hayat 

ilişkilerinin kendi seyri içinde başlıbaşına bir düzeni olması, toplumsal ilişkilerin 

                                                                                                                                          
Bu konu tamamlayıcı yorum bahsinde detaylı olarak ele alınacaktır. Bkz. üçüncü bölüm I/C ve 
dördüncü bölüm III. 
105 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 80; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 499; BGE 72 II 37. 
106 Koller, AT, § 10, N. 12 -13. 
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kendi kıstaslarını kendi koymasıdır107. İnsanın faaliyetlerinden ve toplumsal 

olaylardan çıkan tabii denebilecek kanunlar vardır. İnsan faaliyetlerinin tabii 

düzenlerini tanımak, sözleşmeyi tamamlayan hâkim açısından son derece önemlidir. 

Bir kurumun yapısı, unsurları ve esası bu tabii düzenlerin tanınmasıyla ortaya çıkar. 

Eşyanın tabiatı kavramı belirli bir sözleşmeye has özelliklerin de göz önünde 

tutulmasını gerektirir. Aslında bu kavram daha geniş bir anlamda ele alınırsa,  

aequum et bonum ilkesini, yani adalet ilkesini dile getirir108.  

Sözleşmenin işin mahiyetine göre tamamlanması ile kastedilen şey o 

sözleşmenin bütün özelliklerinin, yapısının göz önünde tutularak tamamlanmasıdır. 

Burada tarafların sözleşmenin başında sözleşmenin yapılması ile güttükleri amaca ve 

işin özelliklerine bakılarak söz konusu sorunun çözümü araştırılır109. Merz’e göre, 

işin mahiyeti araştırılırken aslında hâkim somut olayın şartlarını dikkate alarak bir 

çeşit farazi ortak irade tespitinde bulunur. Bu açıdan yazara göre “işin mahiyetine 

göre tamamlama” ile “farazi ortak iradeye göre tamamlama” arasındaki fark sadece 

şeklidir. Aslında her iki kavram da aynı şeyi dile getirir. Hâkim bu iki halde de 

taraflar sözleşmenin başında bu konu üzerinde düşünselerdi sözleşmenin yapısı ile 

teamüller dikkate alınarak, dürüst ve adil kişiler olarak nasıl bir düzenleme 

getirirlerdi sorusunun cevabını araştırır110. Bu görüşe göre, işin mahiyeti gerçekte 

soyut bir kavram olan farazi ortak iradenin somutlaştırılmasına hizmet eder. Farazi 

ortak irade işin mahiyetinden yola çıkarak araştırılmaktadır. 

                                                 
107 Heinrich Dernburg, Pandekten, Bd. I, 3. Auflage, Berlin, 1892, s. 87; ayrıca bkz. Karl Engisch, 
Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit, Hamburg, 1953, s. 
116 vd.; Gustav Radbruch, “Die Natur der Sache als juristische Denkform”, FS für Rudolf Laun, 
Hamburg, 1948, s. 157 vd. ve özellikle s. 158.  
108 Arthur Kaufmann, Analogie und “Natur der Sache”, Karlsruhe, Verlag C.F. Müller, 1964, s. 8 
vd. ve 29 vd.; Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, sechste, neubearbeitete 
Auflage, Berlin, Springer, 1991, s. 417 vd.; Berner Komm./ Meier-Hayoz, ZGB Art. 1 N. 399, 400; 
Jurgen Oechsler, Gerechtigkeit im modernen Austauschvertrag, Die theoretischen Grundlagen 
der Vertragsgerechtigkeit und ihr praktischer Einfluβ auf Auslegung, Ergänzung und 
Inhaltskontrolle des Vertrages, Tübingen, 1997, s. 109 vd.; Esser, s. 101-104; İmre, s. 189-190; 
Wilhelm Canaris, Die Bedeutung der iustitia distributiva im deutschen Vertragsrecht, München, 
Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1997, s. 19-20.   
109 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 80; Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 51. Bu bakımdan 
da sözleşmenin tamamlanması ile uyarlanması birbirinden farklılık gösterir. Uyarlamada sözleşmenin 
başına geri dönülmez. 
110 Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 145; Aynı anlamda Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 498, 499; 
Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1257; N. 1260. 
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Bu görüşün gerçekten de haklı tarafları vardır. Farazi ortak iradenin tespit 

edilebilmesi için işin mahiyeti kavramının önemli bir rolü vardır. İşin mahiyeti 

tamamlamada tarafların getirdiği düzenlemelerin dikkate alınmasını ifade eder. 

Farazi ortak irade ise normatif bir kavramdır. Hâkim birçok unsuru, bu arada işin 

mahiyetini de değerlendirerek tarafların neyi istemiş olabileceklerini araştırmaya 

çalışır. Bu açıdan işin mahiyeti farazi ortak iradenin tespitine yardımcı olur. Ancak 

sözleşmede farazi ortak iradeyi tespit etmeye yönelik bağlantı noktaları yoksa işin 

mahiyetinin bize gösterdiği adil ve objektif bir tamamlama benimsenmelidir.  

 

 

II.  SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASINDA YÖNTEMLER 
 

A. Genel Olarak 
  

Sözleşmede bir boşluk olduğu tespit edildikten sonra, bu boşluğun 

tamamlanması sorunu doğar. Sözleşmenin tamamlanması sorununun en çok tartışılan 

noktası tamamlama işleminde yedek hukuk kurallarına mı yoksa tamamlayıcı 

yoruma mı öncelik tanınacağıdır. Yedek hukuk kuralları kanun koyucunun iradesini 

yansıtan, soyut, objektif ve genel düzenlemelerdir. Oysa sözleşmenin şahsi, özel bir 

yapısı vardır. Sözleşmenin şahsi yapısı ve sözleşme özgürlüğü ilkesi karşısında 

yedek hukuk kurallarının rolü ne olmalıdır? Yedek hukuk kuralları bir kenara 

bırakılıp sözleşmenin şahsi özellikleri de dikkate alınarak tarafların “farazi ortak 

iradesi”ne göre bir çözüm mü üretilmelidir? Tarafların iradeleri nereye kadar dikkate 

alınmalı, hangi hallerde yedek hukuk kuralları bir kenara bırakılmalıdır? Bu soruların 

cevabı doktrinde tartışmalıdır; “objektivistler” diye anılan hukukçular ile 

“sübjektivistler” diye tanınanların bu sorun üzerinde farklı görüşleri vardır. 

Objektif teori taraftarlarına göre sözleşme boşluğu ilk sırada yedek hukuk 

kurallarıyla doldurulmalıdır111. Bu hükümler her duruma uyabilen, hakkaniyeti 

gerçekleştirmeye elverişli objektif hükümlerdir. Doktrinde sübjektif teori olarak 
                                                 
111 Bu görüşü savunanlar: Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 503; Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 
199; von Tuhr / Peter, s. 52; Schönenberger / Jäggi, OR Art. 2 N. 65; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, 
AT, Bd. I, N. 1256- 1257; Keller/ Schöbi, s. 137; Eren, s 433; Oğuzman/ Öz, s. 153; Ataay, Borçlar 
Hukuku, s. 228. 
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bilinen bir ikinci görüşe göre ise, sözleşme boşluğu ilk sırada tarafların farazi ortak 

iradesine göre doldurulmalıdır112. Hâkim, sözleşme boşluğunu tamamlamak için o 

sözleşmenin şahsi yapısını göz önünde tutarak bir çözüm üretmeli, yani tamamlayıcı 

yorum getirmelidir. Bu görüşün hukuki temeli sözleşme özgürlüğü ilkesine 

dayandırılmaktadır. Sözleşmenin tarafları söz konusu hukuki işlemi meydana 

getirdiğine göre,  sözleşme boşluklarının tamamlanması için soyut, objektif ve genel 

kanun hükümlerine başvurmak yerine, tarafların farazi ortak iradesini ve sözleşmenin 

şahsi özellikleri esas alınmalıdır. 

Mahkeme kararlarına bakıldığı zaman ise, yeknesak bir uygulama olmamakla 

birlikte, birinci görüşün, yani ilk sırada sözleşmenin yedek hukuk kurallarına göre 

tamamlanmasını esas alan görüşün daha çok benimsendiği görülür113. Bununla 

birlikte, burada ancak ana hatlarıyla andığımız bu iki görüşün taraftarları kendi 

içlerinde de bölünmüşlerdir. Örneğin, bir kısım objektivistlere göre kanunda 

uygulanabilecek bir yedek hukuk kuralı olmaması durumunda, bu eksiklik kanunda 

bir boşluk bulunduğu anlamına geldiği için, hâkimin MK m.1’e göre kanun koyucu 

gibi hareket ederek boşluğu tamamlaması gerekirken, öteki objektivistlere göre farazi 

ortak irade esas alınarak tamamlayıcı yorum getirilmesi gerekir. 

Sözleşmede boşluk bulunmasının çok çeşitli sebepleri olabilir. Taraflar bir 

noktanın düzenlenmesini unutmuş, ihmal etmiş yahut o konuda hiç düşünmemiş 

olabilirler. Bazı hallerde de taraflar bir konu üzerinde tartışıp aynı konuda 

uzlaşamazlar. Bu son halde tartışılan nokta saklı tutulup düzenlenmesi geleceğe 

bırakılmış da olabilir. Ancak, biz incelememizin bu bölümünde saklı tutulan 

noktalardaki değil, tarafların unuttukları, ihmal ettikleri, hiç akıllarına gelmeyen 

noktalardaki boşlukların tamamlanması sorunu üzerinde duracağız. Belli bir nokta 

herhangi bir şekilde müzakere sürecine getirilmiş olmakla birlikte, bu nokta hiç 

tartışılmamış olabilir. Söz gelimi, uygulamada özellikle sözleşme müzakereleri 

sırasında taraflar birbirlerine niyet mektubu göndermekte, mektuptaki maddelerin 

yanına not düşmektedirler. Böyle bir durumda sözleşme metni ilgili sorun müzakere 
                                                 
112 Bu görüşü savunanlar: Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2, N. 138; Meier- Hayoz, “Gesetzlich 
nicht geregelte Verträge”, N. 1134, s. 7; Deschenaux, SPR, s. 173 vd.; Selim Kaneti, Hukuki 
İşlemlerin Çevrilmesi (Tahvil), İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1972, s. 24-25; Piotet, “Le 
Complétement”, s. 386-387; Ernst Zeller, Auslegung von Gesetz und Vertrag, Zürich, Schulthess, 
1989, s. 489. 
113 BGE 115 II 488; BGE 107 II 149; BGE 88 II 272;  BGE 111 II 262. 
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edilmeden hazırlanmışsa, notta değinilen husus müzakere zeminine getirilmiş ama 

müzakere edilmemiş bir noktadır. Bu gibi ihmal edilen noktaların doğurduğu 

boşlukların doldurulması konusu da bu bölümde ele alınacaktır. Müzakere edilip de 

uyuşulamayan noktaların (saklı tutulmuş olsun olmasın) tamamlanmasına yönelik 

tartışmalar ise üçüncü bölümün konuları arasındadır.   

 

B. Objektif Teori (Sözleşmenin Yedek Hukuk Kurallarıyla 

Tamamlanması) 
 

Sözleşme boşluklarının ne şekilde tamamlanabileceği öteden beri 

tartışmalıdır. Bazı yazarlara göre, hâkim ilk sırayı yedek hukuk kurallarına 

vermelidir. Burada ele alacağımız ilk sorun sözleşme boşluğunu karşılayacak bir 

kanun hükmü varsa söz konusu olur. Sorun şudur: Kanun hükmü doğrudan doğruya 

uygulanmalı mı, yoksa kanun hükmünün sözleşme boşluğunu tamamlamaya elverişli 

olup olmadığı noktası mı araştırılmalıdır? İşte bu sorun doktrinde tartışmalıdır. 

Objektivistlere göre her durumda mutlaka yedek hukuk kurallarına öncelik 

verilmelidir.  

Objektivizmi çok katı bir şekilde uygulamasıyla tanınan yazar Franz 

Leonhard 1922’de yayımladığı bir makalede bu yöndeki görüşlerini açıkça ortaya 

koymuştur114. Ona göre, yedek hükümler en mantıklı çözümleri getireceği için 

sözleşmenin bu kurallarla tamamlanması en uygunudur. Hâkimin kendi koyduğu bir 

hükümle sözleşmeyi tamamlaması (tamamlayıcı yorum) ise reddedilmelidir.  

Kanundaki hükümler hem yeterince geniş ve kapsayıcıdır, hem de ihtiyaç halinde 

genişletilebilir. Bu açıdan, kanun hükümleri sadece bazı edimler hakkındaki 

düzenlemeler olarak görülmemelidir, MK m.2’nin ( BGB § 242) de yardımıyla 

kanunda belirtilen edimlerin içeriği genişletilebilir115. Leonhard’a göre, hâkimin 

sözleşmeyi kendi koyduğu bir kuralla tamamlamak yerine, kanun hükümlerini 

yorumlayarak, gerekirse genişleterek karşılaştığı boşluğu tamamlaması gerekir. 

Ancak, tamamlayıcı yorum imkânı hâkime tanınırsa,  sözleşmenin içeriği hiçbir 

                                                 
114 Bkz. Leonhard, s. 14 vd.; aynı yönde  Sartorius, s. 77.  
115 Leonhard, s. 44. 
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sınırlandırma olmaksızın değiştirilme tehlikesiyle karşılaşılmış olur116. Getirilecek 

bir yorumla, kanunda uygulanabilecek bir hüküm olmamasına rağmen dürüstlük 

kuralının yardımıyla hükmün kapsamının boşluk doğuran meseleyi de kapsayacak 

şekilde genişletilmesi halinde boşluk doğurabilecek her mesele bir şekilde kanunun 

kapsamına sokulur. Bu bakış açısı benimsenirse sözleşme boşluğu diye bir kavrama 

hiç gerek kalmaz. Oysa kanunun bir sözleşmede tarafların karşılaşılabilecekleri her 

türlü meseleyi düzenlemesi zaten beklenemez. Öte yandan böyle bir anlayış hukuk 

güvenliğini sarsacak sonuçlar da doğurabilir. 

Leonhard’ın bu görüşüne paralel bir görüş de Wolfram Henckel’den 

gelmiştir117. Henckel de meseleye son derece objektivist bir açıdan eğilmiştir.  

Henckel’e göre tamamlayıcı yorum diye bir kurum kabul edilemez; hâkim ya 

sözleşmeyi yorumlar ya da yedek hukuk kuralları ile tamamlar; sözleşme boşluğunun 

olup olmadığını anlamak için hâkim basit yorum getirmelidir. Ama hâkim basit 

yorumla sözleşmede boşluk olduğunu tespit ederse, sözleşmeyi tamamlayıcı yorum 

ile değil, yedek hukuk kuralları ile tamamlamalıdır. Dolayısıyla Henckel’e göre önce 

sözleşmenin yorumlanarak boşluk olup olmadığına karar vermek gerekir. Boşluk 

bulunduğu tespit edildikten sonra yorumun işlevi biter118. Bu noktadan sonra bir 

tamamlama sorunu vardır, tamamlamanın da mutlaka yedek hukuk kurallarına uygun 

olması gerekir. Yedek hukuk kuralları bize objektif, genel ve en adil olan çözümleri 

sunar. Oysa tamamlayıcı yorum ile yapılan şey farazi ortak iradenin araştırılmasıdır,  

bu da çoğu zaman güçlü olan tarafın iradesi esas alınarak belirlenir. Bir başka 

deyişle, sözleşmede hâkim baskın, güçlü tarafın iradesini esas alarak tamamlayıcı 

yorum getirir. Ama sözleşmenin somut özelliklerinin ve şahsi yapısının dikkate 

alınması bir tarafın kayırılması ile sonuçlanabilir. Bu durumda da,  sözleşme 

mekanizması zarar görür,  hakkaniyete aykırı sonuçlar çıkar119.  Bu bakımdan yazara 

göre sözleşmenin tamamlanması ile tamamlayıcı yorum aslında aynı şeydir, bunun 

da yedek hukuk kurallarına uygun olması gereklidir120.     

                                                 
116 Leonhard, s. 45. 
117 Henckel, s. 106 vd. ; Benzer şekilde koyu objektivist bir bakış açısı için bkz. Mangold, s. 2284 vd.  
118 Henckel, s. 118. 
119 Henckel, s. 113 -116. 
120 Henckel, s. 121. 
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Stammler objektivist görüşe bağlı olduğu halde konuyu farklı bir boyuttan ele 

almıştır121. Ona göre yedek hukuk kuralları genel, toplumsal çıkarları korumaya 

hizmet eder;  tahmin edilen ve eksik kalmış irade beyanını tamamlar122; bu kurallar 

genel çıkarlar ve teamüller dikkate alınarak konmuştur, emredici hukuk kuralları ile 

bir bütünlük gösterir. Dolayısıyla bu hükümler ile sözleşme arasında bir ahenk 

olmalıdır. Bu bakımdan, nasıl emredici hukuk kurallarının uygulanıp 

uygulanmayacağı tartışılmıyorsa, yedek hukuk kuralları da hiç tartışılmadan, 

doğrudan doğruya uygulanmalıdır123. Kanunda bir yedek hukuk kuralı varsa 

sözleşme ne kadar farklı, bireysel özellikler taşısa da bu hükümler benimsenmelidir. 

Bu görüşe göre,  genel çıkarlar özel çıkarların her zaman üstündedir, genel çıkarlar 

da kanun hükümlerinde tezahür etmiştir. Stammler’a göre de tamamlayıcı yoruma 

lüzum yoktur. Her durumda mutlaka kanun hükümlerine öncelik verilmelidir.  

Savigny yedek hukuk kurallarının yapısını irdelemiştir. Yedek hukuk 

kurallarına tarafların eksik kalan iradelerini yorumlamakta başvurulur. Yedek hukuk 

kuralları tarafların tahmin edilen iradelerini konu alır yahut eksik biçimde ifade 

edilen iradeleri tamamlamaya yarar124.   

Yedek hukuk kuralları böyle anlaşılınca tamamlayıcı yorum ile yedek hukuk 

kuralları arasında tehlikeli bir paralellik kurulmuş olur125. Buna göre, borçlar 

hukukundaki yedek hukuk kuralları aslında tamamlayıcı yorumla ortaya çıkan 

düzenlemenin kanun hükmü haline gelmiş biçiminden başka bir şey değildir126. 

Çünkü yedek hukuk kuralları zaten tahmin edilen, muhtemel iradeleri yansıtır. 

Taraflar sözleşmede boşluk bulunan bir konuyu düzenlemiş olsalardı büyük bir 

ihtimalle kanundaki gibi bir düzenleme getirirlerdi127. Yedek hukuk kuralları böyle 

anlaşılınca, kanunda bulunmaları halinde kesin olarak tamamlayıcı yorumdan önce 

geldiği sonucuna varılır. Çünkü tarafların kararlaştırmadıkları noktanın nasıl 

düzenlenmesi gerektiği, birçok halde, kanunda ele alınmıştır. Bu durumda kesin 

olarak, her halükârda yedek hukuk kuralları tamamlayıcı yoruma nazaran öncelik 

                                                 
121 Rudolf Stammler, “Der Garantievertrag”, AcP 69, 1886, s. 1 vd. 
122 Stammler, s. 25. 
123 Stammler, s. 27 -28.  
124 Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. I, Berlin, 1940, s. 58. 
125 Sandrock, s. 35. 
126 BGH’nın 19/6/1957 tarihli kararında bu sonuca varılmıştır. NJW 1957, s. 1514-1515. 
127 Hugo Burckhard, Die civilistischen Präsumtionen, 1866, s. 178. 
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taşır128. Özetle, katı objektivistlere göre sadece iki yöntem vardır; birincisi 

sözleşmenin, yani onu meydana getiren karşılıklı irade beyanlarının yorumlanması, 

ikincisi de objektif biçimde, yani kanun hükümleri ile tamamlanmasıdır. Kanunda bir 

yedek hukuk kuralı olduğu sürece hâkim boşluğu bu hükümle tamamlamalıdır.  

Bir başka katı objektivist olarak nitelendirilebilecek yazar ise Oftinger’dir129. 

Yazar, soruna farklı bir boyuttan yaklaşmıştır. Ona göre, sözleşmenin tamamlanması 

ile yedek hukuk kuralları arasındaki ilişkide gerçekten dikkate alınması gereken 

başka noktalar da vardır. Taraflarca düzenlenmemiş olan sözleşme noktaları kanunda 

da düzenlenmemiş olabilir. Oftinger’e göre metodlu bir yaklaşımla ele alınırsa, 

sözleşme boşluğu ile kanun boşluğu aynı şeydir. Her iki halde de boşluk dürüstlük 

kuralı ve teamüller gözetilerek doldurulmalıdır. Yazara göre şu soru sorulmalıdır: 

Sözleşenler dürüst ve sağduyulu kimseler olarak söz konusu açık noktayı 

düzenlemek isteselerdi ne şekilde hareket ederlerdi?130 Oftinger bu konuda bir de 

örnek vermiştir. Bir mesken kirası sözleşmesinde elektrik ve telefon bağlantısının 

kiraya verence karşılanacağına dair açık bir hüküm bulunsun. Acaba kiraya veren 

taraf çatıya radyo anteni taktırmakla da mükellef midir? Bu soru sözleşmenin 

kendisinden yola çıkarak mı cevaplandırılmalı, yoksa soruna BK m.248’deki ( İsv. 

BK m. 253) “kiracıya ücret mukabilinde bir şeyin kullanılmasını terk etmeği iltizam 

eder” ifadesinde geçen kullanılacak şey kapsamına antenin girip girmediğinin 

araştırılmasıyla mı çözüm getirilmelidir?131     

  Oftinger’e göre, sözleşme boşluklarının tamamlanması ile kanun 

boşluklarının doldurulmasını kesin bir şekilde birbirinden ayırmak mümkün 

değildir132. O halde bu görüş kapsamında yukarıda verilen örnekte hangi yola 

başvurulursa başvursun sonuç aynıdır. Hâkim ister kanun hükmünü uygulasın, ister 

farazi ortak iradeye göre tamamlayıcı yorum getirsin, ister MK m.1’ e göre kanun 

koyucu gibi hareket etsin başvurulan yol ve sonuç değişmez.133. Oftinger’in bu 

görüşü tartışmaya çok açıktır. Çünkü kanun boşluğunu tamamlarken dikkate alınan 

“hâkimin kanun koyucu gibi hareket etmesi”, ürettiği çözümün hukuk sistemi ile 
                                                 
128 Sandrock, s. 35. 
129 Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 178 vd.  
130 Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 198 vd. 
131 Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 199. 
132 Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 199 vd.; s. 207. 
133 Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 200. 
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ahenkli olması gibi esasların sözleşme tamamlanırken dikkate alınması gerekmez. 

Tam tersine, sözleşme tamamlanırken somut olayın şartları göz önünde tutulmalı,  

genellemelerden kaçınılmalı, objektif ve genel olan değil somut ve şahsi olan esas 

alınmalıdır. Öte yandan, bir kanun hükmünü uygulayarak boşluğun tamamlanması ile 

tamamlayıcı yorum getirilerek boşluğun tamamlanması da aynı şeyi ifade etmez.   

Aslında bu bakış açısı yorumu sadece basit yorum olarak gören, tamamlayıcı 

yorumu reddeden, boşluğun sadece yedek hukuk kurallarıyla doldurulabileceği 

görüşünün bir tezahürüdür. Oysa zamanla yedek hukuk kurallarının yardımıyla 

tamamlama ile basit yorum arasında bir orta alanın varlığı kabul edilmeye başlamış, 

böylelikle katı objektivizm anlayışı yumuşamıştır. Bugün genellikle kabul edilen 

objektivizm anlayışı, hâkimin tamamlayıcı bir yorumla sözleşmeyi tamamlamasını 

reddetmiyor134. Bu anlayışa göre yine önce yedek hukuk kurallarına başvurulur. Ama 

hiç değilse bazı hallerde hâkime tamamlayıcı yoruma başvurabilmesi imkânı 

tanınabilir135. 

 

C. Objektif Teorinin Eleştirisi  
 

Katı objektivizmi eleştiren çalışmalar soruna farklı açılardan yaklaşılması 

gerektiğini ortaya koymuştur136. Bu yöndeki çalışmalarıyla Rumpf sözleşmenin 

tamamlanması ile yedek hukuk kuralları arasındaki ilişkiyi farklı bir açıdan 

yorumlamıştır. Yazara göre, yedek hukuk kuralları içeriği bakımından  “ortalama 

insanın iradesini” yansıtır. Dolayısıyla somut olayın özellikleri el vermiyorsa yedek 

hukuk kurallarına gidilmemelidir. Bu durumlarda yedek hukuk kurallarından ayrılıp 

farklı çözümler aranmalıdır137. Oertmann da yedek hukuk kurallarının yapısını 

irdelemiş, önemli tespitlerde bulunmuştur. Kanun hükümleri genel, ortalama çıkarlar 

                                                 
134 Bu görüşü savunanlar: Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 503; Schönenberger / Jäggi, OR Art. 2 N. 65; 
Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1256-1257; Eren, s. 432 vd. özellikle s. 434; Oğuzman/ 
Öz, s. 153 vd. özellikle s. 154; Kaplan, s. 96-97; Keller/ Schöbi, s. 137; Staundinger/ Roth, BGB § 
157 N. 23 vd.; Koller, AT, § 10 N. 17; Mahkeme kararları bakımından da bu görüşün ağırlıkta olduğu 
anlaşılmaktadır. BGE 115 II 488; BGE 107 II 149; BGE 88 II 272.  
135 Bu görüşler için bkz. aşağıda II/C. 
136 Oertmann, s. 152 vd.; Max Rumpf, Gesetz und Richter, 1906, Berlin, s. 176 vd. 
137 Rumpf, s. 177.  
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dikkate alınarak tesis edildiğine göre138,  tarafların sözleşmede düzenlemedikleri bir 

nokta hakkında kanunda bir hüküm bulunduğu durumlarda somut olayın karşısında 

soyut kanun hükmü çok şematik kalabilir, bu da boşluğa yol açabilir139. Bir başka 

deyişle, tamamıyla objektif bir biçimde meydana getirilmiş yedek kanun 

hükümlerinin her olaya olduğu gibi uygulanması hem şahsi çözümlere imkân 

bırakmaz, hem de somut bir olayda haksız sonuçlar doğurabilir.  Bu gibi hallerde her 

iki yazarın da önerdiği çözüm tamamlayıcı yorumdur140.      

Larenz de aynı sorunu incelemiş, o da Oertmann ile Rumpf’un vardığı 

sonuçlara benzer bir sonuca varmıştır. Ona göre de yedek hukuk kuralları “tipik” 

halleri düzenler ve genel olarak geçerli olabilecek bir hakkaniyet tesis eder. 

Tamamlayıcı yorum ise tarafların bireysel yönlerinin ve somut sözleşme ilişkisinin 

özelliklerinin araştırılmasına yarar. Bu bakımdan da tamamlayıcı yorum hakkaniyeti 

daha iyi sağlar141.    

           Aslında, yedek hukuk kurallarının sözleşme boşluğunu tamamlamaya ne 

kadar elverişli olduğu sorusunu cevaplandırabilmek için bu kuralların yapısına 

bakmak gerekir. Kanun hükümleri meydana getirilirken kanun koyucu kendini iş-

alışveriş hayatında en çok görülen işlemlerle sınırlandırır. Belirli sözleşme tiplerinin 

ayırt edici ve genel özelliklerine bakar ve buna göre kanun hükümleri koyar. Bu 

şekilde iş-alışveriş hayatını gözlemleyen kanun koyucu bir malın belirli bir para 

karşılığında verilmesini satım sözleşmesi olarak adlandırıp bu sözleşmeyi tanımlar ve 

sözleşmeye dair belirli düzenlemeler getirir142. Burada söz konusu olan, pek çok 

olayda gördüğümüz olağan bir satım sözleşmesidir. Böyle bir satımın yanında 

kanunda farklı özelliklerdeki satımlar için de düzenlemeler vardır. Muayene şartlı 

satış, numune üzerinden satım burada bir örnek olarak verilebilir. Bu hallerde farklı 

satım sözleşmeleri öngörülmüştür. Kanun koyucu genel satım sözleşmesinden bazı 

farklılıklar gösteren bu sözleşmeleri düzenlemekle hakkaniyete daha uygun çözümler 

getirmeyi amaçlamıştır. 

                                                 
138 Oertmann, s. 152. 
139 Oertmann, s. 178. 
140 Rumpf, s.184, 185; Oertmann, s. 152. 
141 Larenz, Die Methode, s. 101 vd. özellikle s. 105. 
142 Sandrock, s. 32 vd. özellikle s. 36. 
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 Kanun hükümleri düzenlenirken bazı esasların göz önünde tutulması lazımdır. 

Kanun hükümleri olağan dışı, genel beklentilerin büsbütün dışında, toplumsal hayatta 

nadiren karşılaşılabilecek olaylar göz önünde tutularak düzenlenemez. Aksi halde 

çok kazuistik bir yaklaşıma yol açılır, kanunun genelliği ve hukuk güvenliği 

tehlikeye girer. Bu bakımdan kanun koyucunun genel olguları göz önünde tutması 

gerekir. Somut sözleşme ilişkisi çok özel bir yapı gösteriyor, kanunun genelliğinden 

de ayrılıyor ise, o zaman kanundaki düzenleme ne kadar kapsayıcı olursa olsun 

uygulanmamalıdır; böyle bir durum hüküm ile güdülen maksada da aykırı olur. Bu 

gibi hallerde tek çözüm hâkimin lex privata bir düzenleme getirmesidir143.  

     Bu konuda ayrıntılı bir örnek verelim. İkisi erkek üç kardeş her biri 100’er 

bin YTL sermaye koyarak bir adi ortaklık kurmuşlardır. Temsil ve yönetim yetkisi 

ise erkek kardeşlerdedir, kız kardeş yönetime katılmamaktadır. Aralarındaki anlaşma 

uyarınca masraflar çıktıktan sonra kârın ½’si kız kardeşe verilecek, öbür yarısı ise 

erkek kardeşler arasında eşit olarak paylaşılacak, yani erkek kardeşlerin her biri kârın 

¼’ünü alacaktır. Bu oranı kız kardeşlerini koruyup kollamak amacıyla 

belirlemişlerdir. Ama ortaklık zarar edince ne olacaktır? BK m. 523/f.2/c.1’i 

uygularsak, kardeşlerin kâr dağılımı için vardıkları anlaşma zarar bakımından da 

geçerlidir. Demek ki, zararın yarısına yönetimde hiçbir söz hakkı olmayan kız kardeş 

katlanacaktır. Bu ise kardeşler arasındaki sözleşmenin amacına aykırı düşer. Çünkü 

erkekler sırf kız kardeşlerini kollamak amacıyla kârın yarısını ona vermeye karar 

vermişlerdi. Oysa kız kardeş kârın yarısını aldığı gibi zararın da yarısını yüklenirse, 

erkek kardeşler onu koruyamazlar. İşte böyle bir durumda söz konusu yedek kanun 

hükmü uygulanmamalı,  zararın yükü eşit olarak paylaşılmalıdır.     

Böyle hallerde kanundaki düzenleme ile somut olay birbirine uymaz. 

Sözleşmede öyle farklı, “atipik”, bireysel noktalar olabilir ki, kanundaki düzenleme 

çok genel ve soyut kaçar, bu bakımdan da uygulanmaması daha yerinde olur144. 

                                                 
143 Sandrock, s. 44-46. 
144Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 71; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 517; Oktay, s. 288 vd. 
Yazar bireysel sözleşme-bireysel olmayan sözleşme ayrımını yapmaktadır; Berner Komm./ Kramer, 
OR Art. 18 N. 232; Larenz, “Ergänzende Vertragsauslegung”, s. 740; Sandrock, s. 47 vd.; Schluep, 
SPR, s. 785 ve s. 788; Schwenzer, AT, N. 34.06; Atamer, “Sözleşme Boşlukları”, s. 184; Serozan, 
Medeni Hukuk Genel Bölüm, s. 83; Koller, AT, § 10 N. 21 ve N. 30; aynı anlamda Tekinay/ 
Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 372; Larenz/ Wolf, AT, s. 563; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 109 vd.; 
Medicus, AT, s. 132-133; Palandt/ Heinrichs, BGB § 157 N 4; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, 
Bd. I, N. 1255; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 35; Kocayusufpaşaoğlu, 



 123

Taraflar bir araya gelip bir sözleşme ilişkisi kurdukları zaman, kanunun çizdiği 

sınırlara uymak şartıyla tamamıyla özgür, serbest bir uzlaşma sağlarlar. Taraflar 

arasındaki sözleşmenin tamamıyla adil, kanundaki hükümlere uygun olması şart 

değildir; sözleşmede, kim hangi borçları yüklenecek, borçlar ne şekilde, ne zaman, 

nerede ifa edilecek gibi kanundaki borç sistemine giren düzenlemelerin 

benimsenmesi gerekmez. Taraflar sözleşmeyi kurup kurmama konusunda olduğu 

gibi, sözleşme kuracakları kişiler bakımından da özgürdürler145. Az sayıdaki bazı 

emredici hukuk kuralları dışında borçlar hukukunda büyük bir özgürlük hüküm 

sürmektedir. Borçlar hukukunun öngördüğü devlet denetimi zayıf bir denetimdir.  Bu 

alandaki sözleşmelerde esas olan tarafların istekleridir. Bu bakımdan, tarafların 

getirdikleri düzenlemeler ile kanundaki yedek hukuk kuralları birbirine uymayabilir.  

Öte yandan, Stammler’in ileri sürdüğü gibi, borçlar hukukunda özellikle 

sözleşmeye dair olan hükümlerin sadece genel ve kamusal çıkarları korumaya 

yaradığını kabul etmek zordur. Genel ve kamusal çıkarların yanında bir de özel 

çıkarlar vardır. Borçlar hukukunun bir amacı da hakkaniyete uygun, doğru çözümler 

getirmektir. Bu bakımdan yedek hukuk kuralları hem kamusal hem de özel çıkarları 

gözetir.  Gerçekten de bazı kanun hükümlerinde şahsi çıkarlar, bazılarında kamusal 

çıkarlar ön planda tutulmuştur146. Kimi hükümlerde ise her ikisi de gözetilmiştir. 

Örneğin satımda ayıba karşı tekeffülden doğan hükümler hem kamusal hem de özel 

çıkarların korunmasına yöneliktir. Stammler’in belirttiği gibi, yedek hukuk kuralları 

sadece kamusal çıkarları korumadığı için, yedek hukuk kurallarının tamamlayıcı 

yoruma nazaran her zaman öncelikli olduğunu söyleyemeyiz147.  

  Yedek hukuk kuralları ile tamamlama işlemi arasındaki ilişkiyi açıklarken 

değinilmesi gereken bir başka yazar da Alman hukukçu Eugen Ehrlich’tir148.  

Ehrlich’in 1899’daki tespitleri bugün hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Ehrlich borçlar 

hukukundaki yedek hukuk kurallarını şu dört alt gruba ayırmıştır:  Tereddüt halinde 

                                                                                                                                          
Fasiküller, § 33 N. 3; Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 23; Kaplan, s. 96-97; Aynı anlamda Ataay, 
Borçlar Hukuku, s. 229. Yazara göre, hâkim kanun hükmünün uygulanabilir olup olmadığına karar 
vermek için sözleşme müzakerelerine de bakmalıdır. 
145 Walther Burckhardt, “Die Auslegung der Verträge”, ZBJV, 71, (1935), s. 425 -426.  
146 Sandrock, s. 38-40. 
147 Stammler, s. 28. 
148 Eugen Ehrlich, Das zwingende und nichtzwingende Recht im Bürgerlichen Gesetzbuch für 
das Deutsche Reich, Jena, 1899. 



 124

irade beyanlarının ne şekilde anlaşılması gerektiğini belirten yorumlayıcı kanun 

hükümleri; tarafların hiçbir düzenleme getirmedikleri hallerde çözüm imkânı veren 

kanun hükümleri; sözleşmenin taraflarını yahut taraflardan birinin çıkarını gözeten 

koruyucu hükümler;  teamüllerin kanunlaşmış biçimi olan hükümler149.  Yazarın 

yedek hukuk kurallarına ilişkin bu tespitleri önemlidir. Yedek hukuk kurallarının 

sadece ortalama insan iradesini yansıttığı, teamüllerin yahut genel uygulamaların 

kanunlaşmış biçimi olduğu her durumda kabul edilemez.  Bazı yedek hukuk kuralları 

aequum et bonum ilkesini, yani adil olan çözümü sağlar. Bu hükümlerde ortalama 

insan iradesi ya hiç rol oynamaz ya da ikincil bir rol oynar. Söz konusu hükümlerde 

teamüller, ortalama insan iradesi yahut genel uygulama değil, sadece tarafların 

çıkarları gözetilmiştir150.  Bu ayrım yedek hukuk kuralları ile tamamlayıcı yorum 

arasındaki ilişkinin tespit edilmesi bakımından önem taşımaz. Ayrımın önemi yedek 

hukuk kurallarının getirdiği düzen ile somut sözleşme arasında başgösteren 

uygunsuzluğun doğurduğu boşluğun tamamlanması bakımındandır151.   Yedek hukuk 

kuralları hangi esasa dayanırsa dayansın, Ehrlich’e göre, tamamlayıcı yorum yedek 

hukuk kurallarına kanunda yer verilmiş olsa da uygulanabilir. Ona göre yedek hukuk 

kuralları adil olmayan, sözleşmenin bütününe uymayan çözümler getiriyorsa, bu 

hükümler uygulanmamalı; tamamlayıcı yoruma gidilmelidir. Dolayısıyla, somut 

olayın şartları uygunsa ancak, yedek hukuk kuralları uygulanır. Ama uygun değilse, 

uygulanmaz. Bir sözleşme ne kadar şahsi, bireysel, özel ve kendi içinde farklılıklar 

gösteriyorsa,  kanundaki genel, soyut düzenlemelerin uygulanması ihtimali zayıflar. 

Bu hallerde tamamlayıcı yorum en uygun çözümü getirir152; özel genelle 

tamamlanamaz.  

Son olarak şunu da belirtmek gerekir ki, burada açıklanmaya çalışılan 

gerekçelerle her halükârda yedek hukuk kurallarının uygulanması gerektiğini kabul 

eden katı objektivizm bugün önemini yitirmiştir. Günümüzde objektivistler de 

yumuşamıştır. Yedek hukuk kurallarının burada açıklamaya çalıştığımız yapılarını 

                                                 
149 Ehrlich, s. 44 -47.  
150 Ehrlich, s. 54 -58. 
151 Bkz. aşağıda II/G ve üçüncü bölüm I. 
152 Ehrlich, s. 65 vd. 
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objektivistler de dikkate almakta ve çoğunlukla sözleşmenin şahsi yapısına uygun 

düştüğü sürece bu hükümlerin uygulanabileceğini kabul etmektedirler153.        

 

D. Sübjektif Teori (Farazi Ortak İradeye Göre Tamamlama) 
 

Sübjektif teori taraftarlarına154 göre, sözleşme boşlukları, farazi ortak irade 

esas alınarak sözleşmenin içinden yola çıkarak tespit edilen bir kuralla 

tamamlanmalıdır. Böyle bir durumda hâkim,  sözleşmenin tarafları boşluk doğuran 

meseleyi sözleşmenin başında düşünselerdi, gerek teamülleri, gerekse dürüstlük 

kuralını dikkate alarak nasıl bir çözüm getirirlerdi esasına dayanır;  ilk sırada 

tamamlayıcı yorum getirir. Sübjektivist görüşün temeli sözleşme özgürlüğü ilkesidir. 

Sübjektif teoriden yana olanlar sözleşme özgürlüğü ilkesinin uygulanmasına en iyi 

hizmet eden görüşün sübjektif yöntem olduğuna inanırlar.     

Sözleşme özgürlüğü ilkesini gözeten bu görüşte çözüm yine sözleşmenin 

kendisindedir.  Tarafların koydukları hükümler kendi içinde bir bütünlük gösterir, bir 

düzen getirir. İşte bu düzen tamamlamanın merkezi olduğu sürece sözleşme 

özgürlüğü ilkesine saygı gösterilmiş olur. Tarafların tespit ettikleri sözleşme içeriği 

tamamlamada mutlaka dikkate alınmalıdır. Hâkim sözleşmenin iç mantığına ve 

tarafların koydukları hükümlere uygun bir çözüm üretmelidir. Çünkü kanunla 

düzenlenmiş bir sözleşmede bile tarafların farazi ortak iradesi kanundan ayrılan bir 

çözüm gerektirebilir. Bu bakımdan yedek hukuk kuralları bir kenara bırakılıp 

tarafların farazi ortak iradesine uygun bir tamamlayıcı yorum getirilmelidir 155.  

Sübjektivistlere göre, “yedek hukuk kuralı” teriminden de anlaşıldığı gibi, 

birçok hukuk kuralı “yedek”tir, yani ikincildir. Önce mutlaka yedek hukuk 

kurallarına başvurulması gerektiği yolundaki düşünce manasızdır.  Çünkü bu yedek 

                                                 
153 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 515 vd.; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd.I, N. 1255; Koller, 
AT, N. 11 vd. özellikle N. 17. Aslında bu yazarlar ilk sırada yedek hukuk kurallarına başvurulması 
gerektiğini belirtseler de bu kuralın istisnalarını da getirerek aşağıda açıklayacağımız uzlaştırıcı 
görüşe çok yaklaşmaktadırlar. Bu da objektivizm günümüzde en katı haliyle artık benimsenmediğini 
gösterir.   
154 Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 138; Deschenaux, SPR, s. 172 vd.; Bischoff, s. 62 vd.; 
Zeller, s. 489;  Piotet, “Le Complétement”, s. 386 vd.; Kaneti, s. 24 -25; Yung, s. 48-49; Herzog, N. 
249-256. 
155 Bischoff, s. 64-65; Hans Brox, “Fragen der Rechtsgeschäftlichen Privatautonomie” 23/24 JZ, 
1966, s. 766. 
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hükümler, aksi yönde bir anlaşma olmadığı yahut işin mahiyetinden aksi 

anlaşılmadığı sürece uygulama alanı bulabilir. Örneğin BK m.73156, BK m. 80157,   

BK m.183158 hep bu nitelikte hükümlerdir. Bazı hükümlerde de, teamüllere ve 

âdetlere atıflar vardır;  BK m.111/f.2159 ve BK m.210/f. 2160 bu yönde hükümlerdir,                

BK m.2/f.2’de de sözleşmenin tamamlanmasında  “işin mahiyeti” söz konusu 

edilmiştir. Borçlar Kanunu’nun bu yapısı düzenleme konusunda taraflara büyük bir 

özgürlük vermektedir161. Bu bakımdan da hâkim yedek hükümlere son çare olarak 

başvurmalıdır. Sözleşmede açık bir düzenleme olmasa bile tarafların farazi ortak 

iradesi tespit edilerek boşluk doldurulmalıdır.       

Hâkim boşluğu doldururken farazi ortak iradeyi tespit etmek için sözleşmede 

bağlantı noktaları aramalı; ama tarafların farazi ortak iradesini tespit etmek mümkün 

değilse, o zaman yedek hukuk kurallarına başvurmalıdır. Hâkimin yedek hukuk 

kuralına başvurmasının sebebi bireysel özellikleri ağır basan bir sözleşmeden ziyade 

kanundaki genel düzenlemelere uygun bir sözleşme ile karşı karşıya olmasıdır. 

Farazi ortak iradenin tespit edilememesi bunun bir göstergesidir. Bu durumda 

bireysel özellikleri ön plana çıkan bir sözleşme değil, herhangi bir sözleşme ile karşı 

karşıya olunduğu kabul edilebilir162. Özetle, bu görüşün taraftarları anlaşmanın 

bireysel özelliklerini öne çıkararak farazi ortak iradeye göre sözleşmeyi tamamlarlar; 

yedek hukuk kurallarına başvurulabilmesi için ise sözleşmenin bireysel bir yapısının 

olmaması gerektiğine inanırlar.   

 

 

 

                                                 
156 BK m. 73’e göre “ Borcun ifa edilmesi lâzım gelen yer, iki tarafın sarih yahut zımnî arzusuna göre 
tâyin edilir. Hilâfına bir şart mevcut olmadığı surette aşağıdaki hükümler tatbik olunur…” 
157 BK m. 80’e göre “ Akdin hükmünden yahut mahiyetinden yahut hal icabından iki tarafın hilâfına 
kast ettikleri anlaşılmadığı takdirde, borçlu borcunu vâdesinden evvel ifa edebilir.” 
158 BK m. 183’e göre “ Halin icabından yahut hususî şartlardan mütevellit istisnaların maadasında, 
satılan şeyin nefi ve hasarı akdin in’ikadı anından itibaren alıcıya intikal eder.” 
159 BK m. 111/f.2’e göre “ Üçüncü şahıs yahut o borçta üçüncü şahsa halef olanlar dahi, iki tarafın 
niyetine yahut örf ve âdete tevafuk ettiği takdirde, borcun ifasını şahsen talep edebilirler.” 
160 BK m. 210/f.2’e göre “Âdet bu yolda ise yahut alıcı satılandan semere yahut diğer türlü hasılat 
istifa imkânını elde etmiş ise satılanın semeni mücerret vâdeye nazaran alıcı tarafından vukua gelen 
temerrüt üzerine müterettip hükümlerden başka, hattâ hiçbir ihtar dahi yapılmaksızın faize tabidir.” 
161 Schwenzer, AT, N. 34.05. 
162 Bischoff, s. 65; Berner Komm./ Merz,  ZGB Art. 2 N. 138. Yedek hukuk kuralının bulunmaması 
halinde hangi araca başvurulacağı için bkz. II/G. 
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E. Sübjektif Teorinin Eleştirisi 
 

Sübjektif teoriye yöneltilen en önemli eleştiri tamamlamanın dayandığı farazi 

ortak irade kavramıdır. Mahkemeler tarafların farazi ortak iradesini araştırmak 

yerine, kendilerince en adil olan çözüm şekliyle sözleşmeyi tamamlamaktadırlar.  

Sözleşmenin hakkaniyete uygun ve mantıklı bir şekilde tamamlanması kaygısı birçok 

olayda farazi ortak iradenin önüne geçmektedir163. Hatta bu bakımdan aslında 

sübjektif teori ile objektif teori arasındaki farkın kâğıt üstünde kaldığı görüşü bile 

savunulabilmektedir164. Bir görüşe göre,  tamamlayıcı yorum mahkemelerce eksik 

olan sözleşmeleri tamamlayarak ticaret hayatının daha iyi bir şekilde işlemesini 

sağlamak için geliştirilmiş, ama yanlış uygulamalar yüzünden sözleşme özgürlüğü 

ilkesi ciddi biçimde zedelenmiştir165. Birbirinden çok farklı olaylarda bile aynı 

çözümlerin üretildiği, farazi ortak iradenin layıkıyla araştırılmadığı, tam tersine 

kavramın kötüye kullanıldığı görülmüştür166. Bu bakımdan da tamamlayıcı yorum 

kurumu yanlış bir şekilde uygulanmaktadır.  

Oysa tamamlayıcı yorumun amacı sözleşme özgürlüğü ilkesine müdahale 

ederek, adil olmayan bir sözleşmedeki adaletsizliği gidermek değil, tarafların ortak 

iradesine en yakın çözümün araştırılmasıdır. Bu bakımdan, tarafların iradesini 

yansıtabilecek bütün dayanak noktaları göz önünde tutulmalıdır. Hatta bu dayanaklar 

dürüstlük kuralına aykırı olmamak şartıyla, o somut olay çerçevesinde en adil 

çözümü getirmese bile dikkate alınmalıdır167. Sübjektif teori yanlış uygulamalar 

yüzünden, asıl dayanağı olan irade özgürlüğü ilkesinin hakkını verememekte; tersine, 

özünü dayandırdığı bu ilkeye aykırı düşen sonuçlara yol açmaktadır.     

                                                 
163 Dieter Medicus, “Vertragsauslegung und Geschäftsgrundlage”, FS Werner Flume zum 70. 
Geburtstag, Bd. I, Köln, 1978, s. 638-639. 
164 Joachim Gernhuber, “Drittwirkungen im Schuldverhälthis Kraft Leistungsnähe- Zur Lehre von den 
Verträgen mit Schutzwirkung für Dritte”, FS Arthur Nikisch, Tübingen, 1958, s. 249 vd. özellikle s. 
261-262; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 322; Pilz, s. 57 vd.; Berner Komm/ Merz, ZGB Art. 2 N. 
148.  
165 Reinhard Singer, Selbstbestimmung und Verkehrsschutz im Recht der Willenserklärungen, 
München, Beck, 1995, s. 52. Hatta kısmi butlan halinde de, sözleşmenin ayakta tutulması pahasına, 
batıl kısmın çıkması ile oluşan sözleşme boşluğu tarafların iradesi hilafına yine farazi ortak iradeye 
dayanarak tamamlanmaktadır. Singer, s. 52.  
166 Medicus, “Vertragsauslegung und Geschäftsgrundlage”, s. 638. 
167 Schwenzer, AT, N. 34.07; Bischoff, s. 64-67; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 240; Piotet, 
“Le Complétement”, s. 363 vd. 
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Bazı olaylarda da mahkemeler sadece taraflardan birinin iradesine 

dayanmakta, farazi ortak iradenin araştırılması yerine tek tarafın çoğu zaman da 

güçlü olan tarafın iradesini esas almaktadır. Bu gibi değerlendirmelere bakılarak,  

sübjektif teoriyle mahkemelere tanınan özgürlüğün adil sonuçlar vermediği ileri 

sürülmüştür168. Lüderitz’in bu konuda verdiği örnek meşhurdur169.  Olay şudur: Bir 

satıcı malının tamamını bir seferde satmak, alıcı ise sadece malın belli bir kısmını 

almak istemektedir. Satıcı malın tamamını satmak istediği için aslında olağan birim 

fiyatından daha düşük bir fiyat üzerinde icapta bulunmuştur. Alıcı da aslında malın 

tamamını almak istememesine rağmen, satıcının ısrarı karşısında razı olmak zorunda 

kalmıştır. Bu açıdan bakıldığında, tarafların iradeleri farklı yönlerdedir. Böyle bir 

durumda farazi ortak iradeyi tespit etmek çok zordur. Mahkemeler işte bu yüzden tek 

tarafın iradesini esas almaktadır; bu da çoğu zaman, örnek olaydaki satıcının 

iradesidir. Tek taraflı ve yanlış farazi irade tespiti tamamlayıcı yorumu da sağlıksız 

ve adaletsiz hale getirmektedir170.  

Bütün bu tartışmaların temelinde farazi ortak irade kavramına getirilen eleştiri 

yatmaktadır. Bu eleştirinin de başlıca iki temel noktası vardır; birincisi, farazi ortak 

iradenin tespit edilmesindeki güçlük, ikincisi farazi ortak iradenin her zaman en adil 

çözümü getirmemesidir. Bazı yazarlara göre farazi irade gerçekle ilintisiz, kurmaca, 

aldatıcı bir kavramdır. Larenz’e göre hiç kimse mutlak bir kesinlikle tarafların söz 

konusu şartlar altında ne isteyebileceklerini, nasıl bir düzenleme getirebileceklerini 

bilemez171. Hatta bu bakımdan da tamamlayıcı yorumun farazi ortak irade kavramı 

yerine sözleşmenin genel amacına, işin niteliğine, teamüllere yahut dürüstlük 

kuralına göre getirilmesi gerektiği savunulmakta,  tamamlamanın bu şekilde daha 

objektif ve sağlıklı olacağı iddia edilmektedir172.  

Objektif araçlarla tamamlayıcı yorum getirilirken de, sözleşme özgürlüğü 

ilkesi saf dışı bırakıldığı için sonuç tatmin edici olmayabilir. Bu bakımdan 

tamamlayıcı yorum objektif araçlara dayandırılsa bile sözleşme özgürlüğü ilkesi yok 

                                                 
168 Gernhuber, s. 262. 
169 Alexander Lüderitz, Auslegung von Rechtsgeschäften, Vergleichende Untersuchung anglo-
amerikanischen und deutschen Rechts, Karlsruhe, 1966, s. 450-451. 
170 Medicus, “Vertragsauslegung und Geschäftsgrundlage”, s. 639. 
171 Karl Larenz, Die Methode, s. 103; Lüderitz, s. 395; Oechsler, s. 237. 
172 Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 104; Oechsler, s. 237; Henckel, s. 120-23; Tamamlayıcı yorumun 
araçları için bkz. üçüncü bölüm I/B. 
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sayıldığı için sözleşme adaleti yine gerçekleşmeyebilir. Çünkü hâkimin getirdiği 

objektif ve adil olduğu kabul edilen hüküm sözleşmenin iç ahengine hiç uymayabilir. 

Meselenin aslında hukuk politikası açısından değerlendirilmesi gerektiği 

savunulmuştur. Buna göre, burada bir toplumsal kurum-hukuki ilişki sorunsalı 

vardır. Sözleşmeye toplumsal bir kurum olarak bakıldıkça, hâkim objektif bir yol 

tutmaya çalışacak, en adil, mantıklı olan çözümü getirmeye çalışacaktır. Hatta hâkim 

tamamlayıcı yorum getirirken farazi ortak iradeye başvursa bile bu kavram 

objektifleştirildiği sürece sonuç yine değişmeyecektir. Buna karşılık, mesele hukuki 

yönden ele alındığında, sözleşme özgürlüğü ilkesine dayanan bir hukuki ilişki olarak 

değerlendirilecektir173.  

  

 

F.  Uzlaştırıcı Çözüm 
 

Objektif teori yedek hukuk kurallarına mutlak öncelik verdiği için, sübjektif 

teori ise farazi ortak irade kavramının belirsizliği yüzünden eleştirilmektedir. Oysa 

kanımızca tamamlamadaki yöntem somut olayın şartlarına göre belirlenmelidir. Bu 

bakımdan, ne farazi ortak iradeye ne de yedek hukuk kurallarına mutlak öncelik 

tanıyan görüşler kabul edilebilir. Bu araçları uzlaştıran, her ikisinin de bir arada yer 

alabileceği bir orta yolun bulunması gerekliydi. 

Nitekim iki teorinin de zayıf yanları bulunması dolayısıyla son zamanlarda 

üçüncü bir eğilim ortaya çıkmıştır174. Bu yeni teorinin temeli tamamlama yönteminin 

somut olayın şartlarına göre belirlenmesidir. Bu görüşün özü sözleşme özgürlüğü 

ilkesidir. Gerçekten de somut olayın şartları175 çok farklı, bireysel özellikler 

taşıyabilir. Bu durumlarda dahi yedek hukuk kurallarının uygulanmasında ısrar 

                                                 
173 Oechsler, s. 238. Aslında sorun sözleşme boşluğu kavramında yatmaktadır. Tarafların hiç 
kararlaştırmadıkları bir noktanın nasıl sözleşmenin esasından yola çıkarak yahut  (aslında var 
olmayan) tarafların farazi ortak iradesinden faydalanarak tamamlanacağı şüphelidir. Oechsler, s. 238. 
174 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 232;  Schwenzer, AT, N. 34.05 vd.; Huguenin, s. 45; 
Atamer, “Sözleşme Boşlukları”, s. 171 vd., s. 183; Oktay, s. 288 vd.; Larenz, “Ergänzende 
Vertragsauslegung”, s. 737 vd. ve s. 740; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 33 N. 2, 3; Rona Serozan, 
Borçlar Hukuku Özel Bölüm, 2. bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2006, s. 37; Larenz/ Wolf, AT, s. 563; 
Sandrock, s. 47 vd.; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 35 vd.; Basler 
Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 71-74.  
175 Bkz. yukarıdaki örnek II/C. 
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etmek tarafların menfaatlerine aykırı sonuçlar getirip ciddi haksızlıklara yol açabilir.  

Bu gibi hallerde o somut olayın özelliklerine en uygun bireysel, şahsi bir tamamlama 

gereklidir. Bir başka deyişle, hâkimin tamamlayıcı bir yorumla, yani kendi koyduğu 

bir hükümle boşluğu tamamlaması gereklidir. Örneğin, para borçlarını ifa yeri 

alacaklının ikametgâhıdır. Bu kural BK m.73’ten çıkmaktadır; elbette hayatın olağan 

akışına da çok uygundur. Bu yönüyle, bir teamülün kanunlaşmış hali izlenimi 

vermektedir. Ancak, somut olayın şartları öyle farklılıklar gösterebilir ki, hâkim ifa 

yerinde oluşan bu boşluğu, borcun borçlunun ikametgâhında ifa edilmesine karar 

vererek giderebilir.     

Şahsi özellikleri ağır basan sözleşmelerde yedek hukuk kuralları başlıca iki 

sebeple dikkate alınmamalıdır. Bunlardan birincisine göre, sözleşmenin bireysel 

özellikler göstermesi tarafların iradesinin kanun düzeninden uzaklaşmak yönünde 

olduğuna işarettir; bir başka anlatımla, taraflar getirdikleri düzenlemelerle kanunun 

“tipik ve genel” durumlar için öngördüğü düzenden uzaklaşmışlardır. Böylece 

“özellikli” bir sözleşme ile kanunun koyduğu genel kuralların uygulanmasını 

istememişlerdir176. İkincine göre ise, ortalama insanı ve kanunlaşmış teamülleri 

yansıtan, adı üstünde “yedek” olan hukuk kuralları somut bir olayda uygun ve adil 

bir çözüm sunamaz177. İlk sırada yedek kanun hükümlerinin uygulanmasını savunan 

bazı objektivistler dahi somut olayda şartların yedek kanun hükmüne nazaran 

bireysel özellikler gösterdiği hallerde kanun hükmünün uygulanmaması gerektiğini 

kabul etmektedirler178. 

Öte yandan, sözleşme kanundaki tipin özelliklerini taşıyan, genel bir 

sözleşme ise yedek hukuk kurallarından uzaklaşmak için herhangi bir sebep yoktur. 

Zaten bu gibi hallerde kanunun getirdiği çözümler boşluğu doldurmaya da 

                                                 
176 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 71; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 33 N. 3; Berner 
Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 232; Larenz, “Ergänzende Vertragsauslegung”, s. 740; Hein Kötz,     
“Vertragsauslegung Eine rechtsvergleichende Skizze”, FS für Albrecht Zeuner zum siebzigsten 
Geburtstag, Tübingen, 1994, s. 233 vd. ; Oktay, s. 289.   
177 Basler Komm./ Wiegand OR Art. 18 N. 71. 
178 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 503; Schönenberger / Jäggi, OR Art. 2, N. 65; Kaplan, s. 96-97; 
Koller, AT, § 10 N. 17; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1254-1255. Bu yazarlar da 
aslında ilk sırada yedek hukuk kurallarına başvurulacağını kabul etmekle birlikte bu kurala getirdikleri 
istisnalarla uzlaştırıcı görüşe çok benzer sonuçlara varmaktadırlar. Uzlaştırıcı görüşün özelliği ise 
meseleye daha sistemli bir biçimde yaklaşmasıdır.  
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elverişlidir179. Sonuç olarak, bu tür tamamlama bizi rahatsız etmez; adil bir 

tamamlama olur. Sorun, yedek hukuk kuralları ile tarafların iradesi arasındaki 

öncelik ilişkisine bağlıdır. Çözüm de tarafların iradesine öncelik verilerek 

bulunmalıdır. Sözleşme ancak, tarafların iradesi yedek hukuk kurallarını kullanmaya 

elverişli olduğu zaman bu yolla tamamlanmalıdır180. 

Hâkimin sözleşmeyi ne zaman yedek hukuk kurallarına göre, ne zaman farazi 

ortak iradeye göre tamamlayacağı sorunu yedek hukuk kurallarının hukuki niteliği ile 

yakından ilgili bir meseledir. Yedek hukuk kurallarını salt  “teknik düzenlemeler” 

olarak ele alırsak, tarafların iradelerini ortaya koyan dayanaklar sözleşmede 

bulunmadığı sürece, yedek hukuk kurallarını uygularız. Bu durumlarda taraflar aksini 

kararlaştırmadığı sürece yedek hukuk kuralları devreye girer. Yedek hukuk 

kurallarının bu hallerde düzenleme işlevleri vardır. Fakat kanundaki düzenlemeden 

ayrılmanın haklı bir gerekçesi olduğu işin niteliğinden ve somut şartlardan 

anlaşılıyorsa yedek hukuk kurallarına başvurulmayabilir181. Örneğin BK m.74182,   

BK m.183/f.1183, BK m.185184, BK m.186/f.1185 bu tür hükümlerdendir. Buna benzer 

bir durum, BK m.186/f.2’de186 olduğu gibi birçok kanuni karine için de geçerlidir.  

Medicus bu gibi yedek hükümlere “son derece tali” (höchst subsidiär) adını 

vermektedir. Bu hükümlerin içeriğinde adalet ilkesi yoktur, bunlar sadece 

sözleşmelerdeki eksikleri tamamlamaya hizmet eder187. Bu tür teknik kurallardan işin 

                                                 
179 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 232; Larenz, “Ergänzende Vertragsauslegung”, s. 737 vd. 
ve s. 740; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 33 N. 2; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 71; 
Atamer, “Sözleşme Boşlukları”, s. 185; Oktay, s. 189; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, 
BGB § 157 N. 35; Larenz/ Wolf, AT, s. 563. 
180 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 232 -237; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 72. 
181 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 233; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 33 N. 3; Medicus, 
AT, s. 132; Aynı anlamda Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 18 N. 518. 
182 BK m. 74’e göre “Ecel meşrut olmadığı yahut işin mahiyetinden anlaşılmadığı takdirde borcun 
hemen ifa ve derhal icrası talep olunabilir.”  
183 BK m. 183/f.1’e göre “Halin icabından yahut hususî şartlardan mütevellit istisnalar maadasında, 
satılan şeyin nefi ve hasarı akdin in’ikadı anından itibaren alıcıya intikal eder.” 
184 BK m. 185’e göre “Hilâfına âdet yahut mukavele mevcut değilse ölçmek ve tartmak gibi teslim 
masrafları satıcıya, senet yapmak ve satılanı kabzetmek için yapılan masraflar alıcıya aittir.” 
185 BK m. 186/f.1’e göre “Hilâfına âdet yahut mukavele mevcut değil ise, satılan şeyin teslim 
mahallinden başka bir yere nakle lâzım geldiği zaman, nakil masrafları alıcıya aittir.”  
186 BK m. 186/f.2’e göre “Masrafsız teslim şart edilmiş ise satıcı nakil masraflarını üzerine almış 
addolunur.” 
187  Medicus, AT, s. 132; Aynı yönde Serozan, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, s. 37. 
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niteliği elveriyorsa ayrılmakta hiçbir sakınca yoktur. Buna benzer bir durumla kanun 

hükümlerinin çok eskidiği, ihtiyaçlara cevap vermediği hallerde de karşılaşırız188.    

Bazı yedek hukuk kuralları ise “daha az tali”dir (weniger subsidiär). Bir 

yedek hukuk kuralının hakkaniyeti yerine getirmek için konmuş olduğu anlaşılıyorsa, 

sözleşmede aksine bir uygulamayı haklı gösteren çok kuvvetli bir düzenleme 

olmadıkça bu hükümleri uygulamalıyız189. Örneğin BK m.195190, 211/f.3191 böyle 

hükümlerdendir. Böyle hükümlerin uygulanmasından vazgeçmek için tarafların 

sadece örtülü olarak bu hükmün uygulanmasını reddetmeleri, hatta nitelikli olarak 

susmaları bile yeterli değildir. Kanun da bu hükümlerin uygulanması hususunu 

kuvvetlendirmiştir192. Bu çeşit hükümleri, kanunda öngörüldüğü gibi, “yazılı” yahut 

“açık” bir anlaşma bulunmadığı sürece somut olayın şartlarına uygun düşmediği ileri 

sürülerek bir kenara bırakmak çok güçtür193.   

Bazı hallerde kanunda boşluğu tamamlamaya elverişli bir esas hüküm 

olmamasına rağmen bir atıf hükmü yer alır. Atıf hükümleri hâkimi başka hükümlere, 

örflere yahut teamüllere gönderebilir. Bazı hallerde de hâkimin takdir yetkisini 

kullanması gerekir. İşte bu gibi durumlarda kanun atıf hükümleriyle hâkime kendi 

koyduğu kuralla tamamlama yetkisini vermektedir194.  

Kimi durumlarda tarafların iradeleri sözleşmenin özelliklerinden yahut 

tarafların sözleşmeye koyduğu hükümlerden anlaşılabilir. Yedek hukuk kurallarının 

uygulanmaması yönünde açık bir düzenleme yahut bir tavır olabilir. Söz gelimi, 

taraflar sözleşmedeki boşluk doğuran meseleye çok benzer bir konuda kanundan 

ayrılan bir düzenleme getirmişlerse aynı konuda bir yedek hukuk kuralı olsa bile bu 

hüküm uygulanmamalıdır. Çünkü taraflar boşluğa çok benzer bir hal için kanundaki 

                                                 
188 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 233. 
189 Medicus, AT, s. 132; Serozan, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, s. 37; Basler Komm./ Wiegand, 
OR Art. 18 N. 73; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 33 N. 3; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 519;  
Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1255. 
190 BK m. 195’e göre, “Hayvan alım satımında satıcı tahriren kefalet etmedikçe yahut alıcıyı iğfal 
etmiş olmadıkça tekeffül etmiş addolunmaz.” 
191 BK m. 211/f.3’e göre “ Satılan, alıcıya teslim edilmiş ise satıcı bu hakkı sarahaten muhafaza etmiş 
olmadıkça satımı feshedip satılanı istirdat edemez.”  
192 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 519; Kaplan, s. 101. 
193 Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1255; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 519; 
Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, §  33 N. 3. 
194 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 528; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 234, 237. Ancak hâkim, 
takdir yetkisini kullandığı hallerde tamamlayıcı yorum getirmez. Aradaki fark için bkz. üçüncü bölüm 
I/A. 
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düzenlemeden sapan bir hüküm getirerek, bu kuralların uygulanmaması yönünde bir 

irade ortaya koymuşlardır. Bu durumda, taraflar boşluk ihtimalini önceden 

düşünselerdi bile yine yedek hukuk kurallarına aykırı bir çözüm getirecekleri kabul 

edilir195. Hâkim sözleşme hükümlerine kıyasla elde edeceği bir kuralla boşluğu 

doldurmalıdır196.  Çünkü tarafların iradesinin yedek hukuk kurallarının önüne geçtiği 

bir durum söz konusudur.   

Elbette kanunda boşluğu dolduracak bir yedek hukuk kuralı da olmayabilir. 

Ancak, bu durumda herhalde bir kanun boşluğu doğduğu kabul edilemez. Bu 

tartışmaya aşağıda değinileceğiz,197 ama şimdilik bir noktayı belirlemekte fayda 

vardır. Kanunda yedek hukuk kuralının olmadığı bazı hallerde hâkim sadece MK 

m.1’e göre kanun koyucu gibi hareket edebilir. Hâkimin MK m.1’e göre kanun 

koyucu gibi hareket etmesi için ortada bir kanun boşluğu olması gerekir. Oysa 

kanunda sözleşme boşluğunu tamamlayacak bir hüküm olmaması her zaman bir 

kanun boşluğu bulunduğu anlamına gelmez. Kanun boşluğu ile sözleşme boşluğunun 

çakışmadığı hallerde hâkim tamamlayıcı yorum getirmek zorunda kalır. 

BK m.2/f.2’nin şartları oluştuğu zaman da hâkim yedek hukuk kurallarına 

başvurmadan doğrudan doğruya işin mahiyetine göre sözleşmeyi tamamlar.            

BK m.2/f.2’de söz konusu olan noktalar tarafların üzerinde konuşup da 

uyuşamadıkları ve düzenlenmesini ileriye bıraktığı noktalardır. Bu durumda yedek 

hukuk kuralları tamamlamada esas alınmaz; hâkim kendi koyduğu bir kuralla “işin 

mahiyetine göre” sözleşmeyi tamamlamak zorunda kalır; tarafların yedek hukuk 

kurallarının getirdiği çözümü benimsemedikleri için bir düzenleme getirmek 

istedikleri kabul edilir. Bu ihtimalde, hâkimin yedek hukuk kurallarına 

başvuramaması, kanunun açık bir hükmüne dayanır. Hâkim tarafların menfaat 

dengesi, işin mahiyetini ve sözleşmenin amacını da dikkate alarak bireysel bir çözüm 

                                                 
195 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 235 ve N. 240; Atamer, “ Sözleşme Boşlukları”, s. 184; 
Kaplan, s. 96. 
196 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 235; Atamer, “Sözleşme Boşlukları”, s. 184.  
197 Bkz. aşağıda II/G. 
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üretmelidir198. Ancak, elbette yedek hukuk kuralı somut durumun şartlarına 

uygulanmaya elverişli ise bunlara da başvurulabilir199.   

Sonuç olarak hâkim, tarafların iradelerinden yahut kanundan yedek hukuk 

kurallarının uygulanmayacağı sonucu çıkmadığı ve kanunda boşluğu tamamlamaya 

elverişli bir hüküm bulunduğu sürece yedek hukuk kurallarını uygulamak 

zorundadır. Aksi halde, kanunda yer alan yedek hukuk kuralları anlamsız hale gelir. 

Bu vardığımız sonuç MK m. 1’e de uygun düşer. Ancak elverişli bir hüküm yoksa 

hâkim tamamlayıcı yorum getirebilir.    

 

 

G. Yedek Hüküm Olmaması Durumu    

1.  Genel Olarak 
 

Kanunda uygulanabilecek bir hüküm olmaması yahut sözleşmenin içeriği ile 

ahenkli bir hüküm bulunmaması gibi durumlarda yedek hukuk kuralları sözleşme 

boşluğunun doldurulmasında bir araç olarak kullanılamayabilir. Sözleşmenin 

kurulduğu yönünde herhangi bir tereddüt yoksa hâkim sözleşmeyi tamamlamak 

zorundadır. Hâkimin bu görevi MK m. 1’den kaynaklanır. Hatta bazı hallerde,  

tamamlayacağı hususlar sözleşmenin esaslı noktaları olsa bile hâkim bu görevini 

yerine getirmelidir200. Sorun hâkimin ne şekilde hareket edeceğindedir. 

Hâkim bu durumda iki şekilde hareket edebilir. Birincisi, hâkimin 

tamamlayıcı yorum getirmesi, yani sadece karşılaştığı olayda uygulanacak somut, 

tekil ve bireysel bir hukuk kuralı üretmesidir. Bu durumda hâkimin tamamlayıcı 

hukuk kurallarını uygulamaktan daha farklı, daha özellikli bir icrası söz konusu 

olduğu için bu faaliyetine “nitelikli tamamlama” da denilmektedir201. İkincisi ise, 

hâkimin kanun koyucu gibi hareket ederek genel, soyut, benzer nitelikteki olaylara 

                                                 
198 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 23; Berner Komm./ Kramer OR Art. 18 N. 237, 259; 
Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 52; Keller, Der Vorbehalt, s. 175.  
199 Koller, AT, § 10, N. 17; Berner Komm./ Kramer, OR Art 2 N. 53; Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 
2 N. 52; von Tuhr/ Peter, s. 190.  
200 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 531; Deschenaux, SPR, s. 171 vd.; Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 
2 N. 134; Berner Komm./ Meier-Hayoz, ZGB Art. 1 N. 314.  
201 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 526. 
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uygulanabilecek bir hüküm getirmesidir. Bu durumda ise hâkim MK m.1/f.1/c.2’e 

uygun bir faaliyet gösterir.  

Şu halde, buradaki tartışma,  hâkimin bir yedek hükümle yahut örf ve âdet 

hukuku kuralı dışında bir araç kullanarak sözleşmeyi tamamladığı durumlara 

ilişkindir202. Hâkimin ne kanunda uygulayabileceği bir hüküm, ne bir örf ve âdet 

hukuku kuralı bulunmaktadır. Bu durumda tartışmalı olan şey hâkimin kanunu mu, 

sözleşmeyi mi tamamlayacağı hususudur. Bu tartışmaya girmeden önce yedek hukuk 

kurallarının uygulanamadığı farklı durumlara yakından bakmakta fayda vardır.   

Bu tartışma üç ayrı durumda söz konusu olabilir. Birinci durumda, kanunda 

bir hüküm olmakla birlikte karşımıza çıkan olay çok farklı, bireysel özellikler 

taşıdığı için uygulanmaya elverişli değildir;  genel ve “tipik” bir durum için 

düzenlenmiş kanun hükmü somut olayın özelliklerine uymamaktadır. Bu duruma bir 

örnek verelim: Bir tüccar ile bir kasap, kasaplar için et kesme malzemeleri satmak 

üzere bir dükkân açmaya karar verirler. Her ikisi de 50’şer bin YTL sermaye 

getirmiş ama kasap bir de emeğini koymuştur. Aralarındaki anlaşmaya göre hem 

emeğini hem sermayesini koyan kasap kârın %75’ini; sadece sermaye koyan tüccar 

ise kârın %25’ini alacaktır. Diyelim ki bu ortaklık zarar etmiştir. Bu durumda kanuna 

bakılırsa BK m. 523/f.2/c.1’i uygulamamız ve kârın paylaşımında uygulanan esasın 

zararın yüklenilmesinde de uygulanmasını kabul etmemiz gerekir. Oysa bu durumda 

kasap açısından ciddi bir haksızlık ortaya çıkmaktadır. Bir yandan, koydukları 

sermaye eşit olduğu halde kasap bir de emeğini koymuştur. Bu emek “toplumsal 

koruma” ilkeleri açısından boşa gitmiştir. Oysa kanun koyucu emeğe o denli önem 

vermiştir ki, BK m.523/f.2/c.2’de emeğini koyanın kişinin sadece kâra 

katılabileceğine hükmetmiştir.   

  İkinci durumda, tarafların sözleşmesi atipik, yani kanunda hiç düzenlenmemiş 

bir sözleşme olduğu için uygulayacak bir hüküm zaten yoktur. Örneğin, ayrı küçük 

şehirlerde yaşayan iki doktor muayenehanelerini değiş tokuş etmeye karar veriyorlar. 

                                                 
202 BK m.2/f.2’de hâkim yedek hukuk kurallarına başvurmaz. Ancak orada söz konusu olan 
tamamlamanın bireysel bir tamamlama olacağı açıktır. Zira “işin mahiyeti” ile kastedilen hâkimin 
somut ve şahsi bir tamamlama yapmasıdır. Bu bakımdan da bu başlık altında değinilen tartışmanın 
dışındadır. Keza aynı mesele yedek hukuk kurallarının uygulanmaması yönünde açık bir düzenleme 
yahut bir tavır olması halinde de söz konusudur. Örneğin tarafların sözleşmedeki boşluğu oluşturan 
meseleye çok benzer bir konuda kanundan ayrılan bir düzenleme getirmiş oldukları durum da bu 
tartışmanın dışındadır.  
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Ama bir süre sonra doktorlardan biri eski şehrine dönüp orada eski 

muayenehanesinin yanı başında bir muayenehane açıp çalışmaya devam etmek 

istiyor. Bu mümkün olmalı mıdır, yoksa doktorların önceki şehirlerine hiç değilse 

belli bir süre için geri dönmeleri yönünde bir kısıtlama mı konmalıdır?203    

  Üçüncü hal ise, sözleşme kanunla düzenlenmiş olmasına rağmen söz konusu 

meseleye dair bir hükmün kanunda bulunmamasıdır204. Bunu da üç örnekle 

somutlaştıralım. 

Vereceğimiz birinci örnekte, A isimli çiftçi B’ye bir miktar patates satmış, 

malı kendisine yollamıştır. B’nin patates çuvallarını kendi hesabına geri gönderme 

yükümlülüğü var mıdır? İkinci örnekte, bir apartmanda daire tutan kişi apartmanın 

dış cephesine kendi reklamını yapmak amacıyla ışıklı bir pano veya levha asabilir 

mi? Üçüncü örnekte ise sorun şudur: Kiraya veren (kiralayan) A, dükkânını B’ye 

kiralıyor. Bu dükkâna çok yakın bulunan başka bir dükkânı da B ile aynı ticari işte 

kullanmak üzere kendisi işletmeye başlıyor, yani rakip bir işletme açıyor. A’nın 

kiracısı ile rekabet etmeme yükümlülüğü var mıdır?    

Bütün bu hallerde yedek kanun hükmü ile boşluk tamamlanamaz. Gerekçeler 

farklı olsa da sonuç aynıdır, kanundan faydalanmamız artık ya haksız bir sonuç 

doğurur ya da zaten uygulanabilecek bir hüküm mevcut değildir. Birinci ve üçüncü 

durumda ortak sorun bir kanun boşluğu mu, yoksa bir sözleşme boşluğu mu 

bulunduğudur. Elbette sorun sadece teorik değildir, tamamlama sorunuyla ilintisi de 

çok açıktır. Bir kanun boşluğu olduğu kabul edilirse boşluk MK m.1’e göre kanun 

koyucu gibi hareket edilerek tamamlanacak, sözleşme boşluğu olduğu kabul edilirse 

boşluk tarafların farazi ortak iradelerine göre “tamamlayıcı yorum” getirilerek 

doldurulacaktır. Bu sorunun cevabı son derece önemlidir. Hiç şüphesiz burada ele 

aldığımız sorun tamamlamada ne şekilde hareket edileceği, hangi yöntemlerden 

faydalanılacağı sorununun bir uzantısıdır. Bu bakımdan objektif ve sübjektif teori 

taraftarlarının fikirleri burada da devreye girecektir.   

   

                                                 
203 BGHZ 16, 71= NJW 1955, s. 337. 
204 Bu örnekler için bkz. Sandrock, s. 54. 
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2. Hâkimin Sözleşmeyi yahut Kanunu Tamamlaması 
 

Katı objektivist yazarlarca savunulan bir görüş, MK m.1/f.1/c.2’e dayanarak 

sözleşmeyi hâkimin tamamlamasını, kanun boşluğunun tamamlanması olarak kabul 

etmektedir. Kanunda sözleşmeyi tamamlayacak bir hüküm olmaması durumunda 

hâkim kanun koyucu gibi hareket ederek boşluğu tamamlamalıdır. Hatta böyle bir 

mecburiyetin olduğu bile ileri sürülmektedir. Bir başka deyişle, hâkimin sözleşmeyi 

tamamlamak için koyduğu hüküm pekâlâ söz konusu olay ile aynı özellikleri taşıyan 

başka olaylarda da uygulanabilir. Bu gibi durumlarda “hâkimin kendi koyduğu 

hükümle sözleşmeyi tamamlaması” emsal gösterilmektedir205.  

Hukuki temelini MK m.1/ f.1/ c.2’den alan bu görüşe göre hâkimin genel-

soyut bir hüküm yaratması ve bu genel hükmü önündeki somut sözleşme boşluğuna 

uygulayarak boşluğu doldurması gerekir206. Hâkimin kanun koyucu gibi hareket 

ederek sözleşme boşluğunu doldurmasının tartışılmaz bir üstünlüğü vardır; bu suretle 

hukuk birliği ve güvenliği tesis edilmiş, hâkimin kişisel değerlendirmelerinin önüne 

geçilmiştir207. Özetlenecek olursa, bu yaklaşıma göre kanun boşluğu ile sözleşme 

boşluğu aynı anlama gelir, iki boşluk da aynı şekilde doldurulmalıdır.   

Objektivistlerden Henckel kanunda sözleşmeyi tamamlayacak bir hüküm 

olmaması durumunda hâkimin genel, objektif ve soyut bir çözüm getirmesi 

gerektiğini ileri sürmektedir208. Yazara göre, tamamlayıcı yorumu kabul etmek bizi 

sübjektif ve belirsiz sonuçlara götürür; sözleşme boşluğunun farazi ortak iradeye 

göre doldurulması (tamamlayıcı yorum) her somut durumda farklı bir 

değerlendirmeyi gerektirir, bu değerlendirme de çoğu zaman güçlüyü koruyarak, 

onun iradesini ön plana çıkararak olur. Bu durumda da hukuk güvenliği ve sözleşme 

adaleti sarsılır209. Oftinger’e göre de, hâkim ister kanun koyucu gibi hareket etsin, 

ister tamamlayıcı yorum getirsin yürüttüğü faaliyet aynıdır. Yazar’a göre boşluk olan 

sorun genelleştirilmeli ve hâkim boşluğu MK m.1’ e göre doldurmalıdır. Özellikle 

                                                 
205 Henckel, s. 122 vd.; Mangold, s. 2284; von Tuhr/ Peter, s. 52; Oftinger, “Auslegung und 
Ergänzung”, s. 199-200; Ataay, Borçlar Hukuku, s. 235. 
206 von Tuhr/Peter, s. 52. 
207 Arthur Meier-Hayoz, “Lücken intra Legem”, FS für Oscar Adolf Germann, Bern, 1969, s. 155. 
208 Henckel, s. 124. 
209 Henckel, s. 113 -116. 



 138

tamamlayıcı yorum farazi ortak irade gibi belirsiz bir kavrama dayandığı için bu 

çözüm istenen hukuk güvenliğini sağlamaya da elverişlidir210.      

Ne var ki bu yaklaşım çeşitli açılardan eleştirilebilir. Gerçekten, bazı hallerde 

kanun boşluğu ile sözleşme boşluğu çakışabilir. Bireysel özellikleri az olan 

sözleşmelerde bu duruma sıkça rastlanır. Bu gibi sözleşme boşlukları, kanun boşluğu 

gibi soyut-genel hükümlerle tamamlanabilir211. Ama bu durum kanun boşluğu ile 

sözleşme boşluğunun aynı şekilde ele alınmasının bir kural olarak kabul edilmesini 

gerektirmez. Çünkü kimi sözleşmeler öyle bireysel özellikler taşıyabilir ki, hâkimin 

kanun koyucu gibi hareket ederek, genel, soyut bir düzenleme getirmesi ihtiyaca 

cevap vermez; bu durumda hâkimin somut sözleşmenin bütün bireysel özelliklerini 

göz önünde tutarak, sadece söz konusu boşluğu tamamlamak için bir düzenleme 

getirmesi gerekir212. Böyle hallerde hâkim tamamlayıcı yorum getirmeli, kazuistik 

bir yaklaşımla hareket etmelidir.      

Öte yandan,  kanun koyucunun MK m.1 ile böyle bir sonuç almak istediği de 

söylenemez. Zira bu görüşe göre hâkim aynı hükümle hem kanun boşluğunu hem de 

sözleşme boşluğunu tamamlayabilecektir. Böylece bu hüküm hâkime sözleşmeyi 

tamamlama yetkisini vermekle kalmamakta, sözleşmenin nasıl tamamlayacağını da 

göstermektedir. Buna göre hâkim sözleşmeyi, kanun koyucu gibi hareket edip genel 

ve soyut bir hükümle tamamlamalıdır. Oysa hukuku, kazuistik yaklaşımlardan 

korumayı hedef alan MK. m.1’den sözleşme boşluğu ile kanun boşluğunun 

tamamlanmasının aynı biçimde ele alınacağı sonucu çıkarılamamalıdır 213.  

Özellikle Alman doktrininde savunulan bir başka görüşe göre, yedek hukuk 

kurallarının uygulanamadığı hallerde hâkimin elinde tamamlayıcı yorum getirmekten 

başka yol yoktur. Buna göre, sözleşme tipik bir sözleşme ise ve kanunda bu 

sözleşmeyi tamamlamaya elverişli bir hüküm yoksa bunun sebebi kanunda hiçbir 

hüküm olmaması yahut kanundaki düzenlemeye nazaran sözleşmenin bireysel 

                                                 
210 Oftinger, “ Auslegung und Ergänzung”, s. 200-201. 
211 Hâkimin MK m.1’e göre kanun koyucu gibi hareket ettiği durum ile tamamlayıcı yorum 
getirdiğinde gösterdiği faaliyet arasındaki fark için üçüncü bölüm I/A.  
212 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 534; Aynı yönde bir görüş için ayrıca bkz. Basler Komm./ Wiegand, 
OR Art. 18 N. 84. Yazar da hâkimin sözleşmenin tamamlanmasında kanun koyucu gibi hareket 
etmemesi gerektiğini, soyut ve genel bir düzenleme yapmak yerine somut ve şahsi bir hüküm 
getirmesi gerektiğini savunuyor. Sandrock, s. 86; Hadžimanavić, s. 214 vd.   
213 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 536. 
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özellikler taşımasıdır. Bu durumda hâkimin mutlaka tamamlayıcı yorum getirmesi 

gereklidir. Keza atipik sözleşmelerde de mutlaka tamamlayıcı yorum getirilmesi 

gerektiği ileri sürülmektedir214. Bu sözleşmeler de kanunda düzenlenmediği için,  

boşluk bulunması durumunda tamamlayıcı yorum getirmek daha isabetlidir. Bu 

görüşe göre, yukarıda andığımız üç halde de hâkimin tamamlayıcı bir yorum 

getirilmesi gerekir.    

Görüşümüze göre, manasız bir ayrımdır bu, zira atipik sözleşmeler kanunda 

düzenlenmemiş olsa bile bu alanda birçok teamül oluşmuştur, bu teamüllerin de 

yedek hukuk kuralları gibi yaygın bir uygulama sahası vardır.  Örneğin, tek satıcılık 

sözleşmesinde, sözleşmenin haklı sebeple feshi haricinde sözleşmede öngörülen 

yahut makul bir süre sonunda sözleşmenin feshi halinde müşteri çevresini kaybedip, 

ekonomik açıdan zor durumda kalan tek satıcının tazminat isteyebileceğine dair bir 

kural olmamasına rağmen böyle bir talebin varlığı gerek doktrinde gerek Yargıtayca 

kabul edilmektedir215. Tek satıcılık sözleşmesinde olduğu gibi atipik sözleşmeler 

alanında da öyle bir uygulamalar birikimi oluşmuştur ki bu alanda hiçbir kuralın 

olmadığını söylemek mümkün değildir. Tam tersine, atipik sözleşmeler zamanla 

gerek uygulamanın etkisiyle, gerek doktrinin katkılarıyla kendi kurallarını 

çıkarmıştır216.  

Alman hukukundaki bu yaklaşımda, tamamlayıcı yorum ile hâkimin kanun 

koyucu gibi hareket ederek bir hukuk yaratması birbirine karışıyor. İlke olarak her 

halükârda tamamlayıcı yoruma ihtiyaç vardır demek doğru bir yaklaşım değildir217. 

                                                 
214 Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 325; Larenz/ Wolf, AT, s. 564; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ 
Busche, BGB § 157 N. 36; Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 27 vd.; Ehricke, s. 684; Ancak Alman 
mahkemelerinin çoğu zaman tamamlayıcı yorum adı altında yasadaki boşluğu doldurur şekilde genel 
hükümler getirdiği doktrinde eleştirilmektedir. Tarafların farazi ortak iradelerine dayanarak 
mahkemelerin sözleşmeye dair genel kurallar getirdiği savunulmaktadır. Henckel, s. 122 -123. 
Böylece mahkemeler farazi ortak iradeyi öne sürerek bir hukuk kuralı yaratmanın gerekçesini verme 
yükümlülüğünden de kurtulmaktadırlar. Oechsler, s. 254; Mahkemelere benzer bir eleştiri için bkz. 
Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 200. 
215 Ünal Tekinalp, Türk Hukukunda Acentanın “Portföy Akçesi” Talebi, Prof. Dr. Ali Bozer’e 
Armağan, Ankara, 1998, s. 1 vd. ve s. 17; Tandoğan, C.I/1, s. 59-60; Hasan İşgüzar, Tek Satıcılık 
Sözleşmesi, Ankara, Dayındarlı Hukuk Yayınları, 1989, s. 29; Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku 
Özel Hükümler, yenilenmiş 7. baskı, İstanbul, Beta, 2007, s. 36. Ayrıca bu uygulamayı Yargıtay da 
kabul etmektedir. 11. HD. , 25.12.1996, 6699/ 9192, Yavuz, s. 36.   
216 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 236; Atamer, “Sözleşme Boşlukları”, s. 188-189; Jäggi/ 
Gauch, OR Art. 18 N. 534 ve N 550; Schluep, SPR, s. 795 ve s. 800; Oktay, s. 293. 
217 Koller de duruma göre bazı hallerde hâkimin kanun koyucu gibi hareket etmesi gerektiğini, bazı 
haller de ise tamamlayıcı yorum yapmasını öneriyor. Koller, AT, § 10 N. 23-33; Jäggi/ Gauch, OR 
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Böyle bir yaklaşım benimsenmesinin sebebi Alman Medeni Kanunu’nda MK m.1’e 

denk düşen bir düzenleme bulunmaması olabilir. Bu hüküm hâkime kanun 

boşluklarını tamamlamak bakımından yetki vermektedir. Ne var ki,  MK m.1/f.1/c.2 

hâkime sadece hukuk yaratma yetkisini ve görevini vermemekte, bu yetkinin 

sınırlarını çizmekte, hâkimin hukuk yaratırken tutacağı yolu da göstermektedir. 

Hâkimin MK m.1/f.1/c.2’e göre hareket etmesi için sözleşme boşluğunun aynı 

zamanda bir kanun boşluğu olarak kabul edilmesi gerekir. Ama yukarıda da 

açıkladığımız gibi, bu durum her zaman ortaya çıkmaz218. Sözleşme boşluğu ile 

kanun boşluğunun çakışmadığı hallerde de hâkim boşluğu doldurmak zorundadır;  bu 

zorunluluğun da MK m.1/f.1/c.2’den çıkan ihtilafı çözme yükümlülüğünden doğduğu 

kabul edilir219. Bu bakımdan, tamamlayıcı yorumu büsbütün reddetmek yahut her 

halükârda tamamlayıcı yoruma ihtiyaç vardır demek yerine, hangi hallerde bu 

kurumun devreye gireceğini tespit etmek gerekir. 

Sübjektif görüş taraftarlarınca ileri sürülen bir görüşe göre ise, hâkim ancak 

en son sırada MK m.1/f.1/c.2’e başvurmalıdır. Böyle bir durumda hâkim farazi ortak 

iradeyi tespit edip de boşluğu tamamlayamazsa yedek hukuk kurallarına bakar, 

buradan da hiçbir çözüm elde edemezse, kanun koyucu gibi hareket ederek boşluğu 

tamamlamalıdır. Elbette yedek hukuk kuralı olmasa da bir örf ve âdet hukuku kuralı 

varsa, hâkim bu kuralı MK m.1 gereğince uygulamalıdır. Ancak örf ve âdet 

hukukunda da bir boşluğun olması halinde hâkim kanun koyucu gibi hareket ederek 

boşluğu doldurmalıdır. Bu görüşe göre tarafların farazi ortak iradelerinin tespit 

edilememesi sözleşmenin bireysel özellikleri olmadığını gösterir. Bu bakımdan 

hâkim MK m.1’deki sırayı takip etmelidir220. Oysa bir başka sübjektivist görüşe 

göre, hâkim en son sırada bile MK m.1/f.1/c.2’e başvurmamalı; yedek hukuk 

kurallarından hiçbir çözüm elde edemezse artık hâkim sadece dürüstlük kuralını 

dikkate alarak herhangi iki adil sözleşenin nasıl bir düzenleme getireceklerini 

                                                                                                                                          
Art. 18 N. 534; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 228; Atamer, “Sözleşme Boşlukları”, s. 187 
vd.; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1261. 
218 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 535-536.  
219 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 531; Deschenaux, SPR, s. 107; Berner Komm./ Meier-Hayoz, ZGB 
Art. 1 N. 314. 
220 Piotet, “Le Complétement”, s. 385 vd. özellikle s. 389; Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 138; 
Meier-Hayoz, “Gesetzlich nicht geregelte Verträge”, N. 1134, s. 7. 
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araştırmalı221, yani hâkim artık işin mahiyetini de dikkate alarak tamamlamanın en 

adil biçimde tecelli etmesini sağlamalıdır.  

Oysa burada bir ayrım gözetilmelidir. Bir sözleşme ister kanunda düzenlenip 

tipik olsun, ister düzenlenmeyip atipik olsun, önemsenmesi gereken nokta sözleşme 

boşluğunun niteliğidir. Buna göre, sözleşme boşluğu genel, standart, emsal 

olabilecek nitelikte ise, hâkim MK m.1/f.1/c.2’e göre, kanun koyucucu gibi hareket 

etmelidir. Bu hallerde hâkim sözleşme boşluğunu tamamlarken kanun koyucu gibi 

hareket etmelidir. Oysa sorun somut sözleşmenin bireysel özelliklerinden ötürü 

genelleştirmeye elverişli değilse, hâkim tamamlayıcı yoruma giderek şahsi, bireysel, 

olayın somut özelliklerini dikkate alan bir çözüm getirmelidir222. Bu halde hâkim 

doğrudan doğruya somut olayın özelliklerini gözeterek boşluğu doldurduğu için buna 

sözleşmenin doğrudan doğruya tamamlanması (unmittelbare Vertragsergänzung) 

denilmektedir223 

Hâkimin kanun koyucu gibi hareket etmesi halinde ise, iki basamaklı bir 

süreç söz konusu olur. İlkin, hâkim kanun koyucu gibi hareket ederek genel, soyut ve 

objektif bir düzenleme getirir,  daha sonra bu düzenlemeyi somut olaya uygular. Bu 

bakımdan hâkimin boşluğu burada olduğu gibi doldurmasına sözleşmenin dolaylı 

tamamlanması (mittelbare Vertragsergänzung) da denilmektedir224. Hatta bu 

durumda bir kanun boşluğu bulunduğu için, kanun boşluklarının tamamlanmasında 

önemli araçlardan biri olan kıyasın da uygulanabileceği kabul edilmektedir225. 

                                                 
221 Herzog, N 253. 
222 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 232 vd. özellikle N. 232; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 
534-535; Atamer, “Sözleşme Boşlukları”, s. 188; Keller/ Schöbi, s. 137; Kaplan, s. 106-107; Oktay, s. 
293; Sandrock, s. 81 vd.; Schluep, SPR, s. 799; Koller’e göre zaten tarafların yaptığı hukuki işlemin 
doğasına ve koşullarına bakarak tarafların yedek hukuk kurallarından farklı bir düzenleme getirmek 
istedikleri anlaşılır. Bu tarafların farazi ortak iradesine de uygundur. Taraflar kanundaki genel yapıya 
uymayan bir sözleşme yaparak aslında kanun hükümlerinin uygulanmasını istememektedirler. Tam 
tersine, taraflar sözleşmenin amacı, yapısı gözetilerek hâkimin tamamlayıcı yorum getirmesi yönünde 
bir farazi ortak irade taşımaktadırlar. İşte bu durumda da tamamlamanın farazi ortak irade esas 
alınarak yapılması gerekir. Koller, AT, § 10 N. 21-23; Bu görüşe eleştirel bir bakış için bkz. Basler 
Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 84. Hâkimin boşluğun niteliğine göre tamamlama yöntemini 
belirleyeceği yönündeki görüş Wiegand’a göre son derece şekli ve yapay bir ayrıma dayanır. Yazara’a 
göre hâkim hiç boşluğun niteliğine bakmadan somut sözleşme ilişkisi açısından en adil biçimde 
sözleşmeyi tamamlamalıdır.  
223 Gauch, “Auslegung, Ergänzung und Anpassung”, s. 222; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 534. 
224 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 534; Gauch, “Auslegung, Ergänzung und Anpassung”, s. 222;  
Gauch/  Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1261.  
225 Gauch, “Auslegung, Ergänzung und Anpassung”, s. 225. 
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Elbette kıyasın söz konusu olabilmesi için kıyas şartlarının bulunması, ama daha da 

önemlisi, kıyasa elverişli bir hükmün bulunması gerekir.  

Kanun boşluğu ile sözleşme boşluğunun çakışması durumunun bir örneği kira 

parasının sonraki dönemler için tespitinde ortaya çıkar. Gerçekten de sözleşmede 

taşınmazın kiraya verildiği ilk yılı takip eden dönemde kira parasının ne kadar 

artacağı yönünde bir hüküm bulunmuyorsa sözleşmede boşluk olduğu kabul 

edilebilir. Bilindiği gibi, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un 2. ve 

3. maddeleri kira bedellerinin belli dönemler itibariyle dondurulmasını 

öngörmekteydi. Ancak, bu hükümler 1963’te Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi226. 

Anayasa Mahkemesi’nin 6570 sayılı kanunun kira bedellerini donduran 2. ve 3. 

maddelerini iptal eden kararından sonra Yargıtay, kira bedeli ile ilgili olarak, belli 

dönemler için uygulanan görüşler ortaya koymuştur. Yargıtay, 18.11.1964 T. ve E. 2, 

K.4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı227 ile rayiç kira yahut yokluğu halinde ekonomi 

esasları, hak ve nesafet ilkesini benimsemiştir. Bu karar ile Yargıtay, MK m.1’e 

uygun olarak hareket edip 6570 sayılı Kanun’un 2. ve 3. maddelerinin iptal 

edilmesiyle doğan kanun boşluğunu doldurmuştur.  Bu İçtihadı Birleştirme Kararı ile 

Yargıtay, sözleşmede kira parası konusunda doğabilecek boşluğu doldurmak için 

kanun koyucu gibi hareket ederek genel ve soyut bir düzenleme getirmiştir. Bunun 

sebebi meselenin genelleştirilmeye elverişli, sık sık ortaya çıkan bir mesele 

olmasıdır. Öte yandan, Borçlar Kanunu’ndaki objektif esaslı noktaları tespit etmeye 

yönelik hükümlerde de, sözleşmeler genellikle rayiç, bedel, değer üzerinden 

kurulmuş kabul edilir. Anılan İçtihadı Birleştirme Kararı ile kira parası bakımından 

da benzer bir düzenleme getirilmiştir. Yargıtay rayiç kiranın yanında ekonomi 

esasları, hak ve nesafet ilkesini de benimsemiştir. Nitekim bu ilkenin 

benimsenmesinden sonra Yargıtay farklı kıstasları da esas alarak yeni dönem için 

kira parasını belirlemiştir228. Bu hallerde hâkim özellikle ülkenin ekonomik 

                                                 
226Anayasa Mahkemesi’nin 26.03.1963 T. ve E. 3, K. 67 sayılı kararı (Bkz. RG. 31.05.1963, s. 11416) 
ile iptal edilmeden önce taşınmazlar arasında dört ayrı grubun bulunduğu kabul edilmekteydi. Bu 
gruplara göre kira bedelleri tespit ediliyordu. Bu konuda bkz. Halûk Tandoğan, Borçlar Hukuku 
Özel Borç İlişkileri, C.I/2, 3. bası, Ankara, 1985, s. 23 vd.; Burcuoğlu, Hukukta Beklenmeyen Hal, 
s. 16.  
227 RG. 27.11.1964, s. 11867. 
228 1975 yılından itibaren Yargıtay’ın toptan eşya fiyatları endeksindeki artışın belli oranda kira 
parasına yansıtıldığı görülmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Burcuoğlu, Hukukta 
Beklenmeyen Hal, s. 20 vd. Daha sonra bir dönem Yargıtay kira bedelinin, emlak vergisinin asgari 
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durumunu esas almış, somut olayın şartlarını da dikkate alarak getirdiği soyut hükmü 

somut olaya uygulamıştır. Yargıtay ekonomi esaslarının incelenmesinde o yerin 

ticari, toplumsal ve özel durumunu, binanın yıpranma oranını da dikkate 

almaktadır229. Hâkim bir yandan mülkiyet hakkının özünü korumaya çalışırken, bir 

yandan da 6570 sayılı kanun ile hedeflenen kiracının korunması gereğini yerine 

getirmeye çalışmaktadır.  

Kanunda boşluğu tamamlamaya elverişli bir hüküm bulunmadığında hâkimin 

sözleşmeyi mi yoksa kanunu mu tamamlayacağı konusunda doktrinde gözetilen bir 

başka ayrımda da Ehrlich’in yedek hukuk kurallarının içeriklerini belirlemeye 

yönelik sınıflandırmasından yola çıkılmaktadır230. Yukarıda da değindiğimiz gibi, 

Ehrlich’e göre yedek hukuk kurallarının bazıları ortalama insan iradesini yansıtır, 

bunlar teamüllerin kanunlaşmış biçimleridir. Öteki hükümler ise, aequum et bonum, 

yani adaleti sağlama amacına yöneliktir. Bu gibi hükümler bazen bir hukuk ilkesinin 

kanun kuralı biçimine girmiş hali olarak karşımıza çıkar, bazen de taraflar arasındaki 

çıkar dengesini kuran ama taraflardan birini korunmaya daha değer bulan 

hükümlerdir. Sandrock’a göre, boşluk sınıflandırmanın birinci grubundaki bir hükme 

ilişkinse hâkim tamamlayıcı yorum getirmeli; ama boşluk aequum et bonum ilkesini 

gözeten bir hükme aitse kanun koyucu gibi hareket etmelidir. Birinci gruptaki 

boşlukta olayın somut özellikleri daha bir ön plana çıkar, oysa bir hukuk ilkesine 

yahut tarafların çıkar dengelerine ilişkin bir meselede hâkimin medeni hukukun 

genel esaslarını, kanunun yapısını, hatta anayasanın ilkelerini de göz önünde 

bulundurarak kanun koyucu gibi hareket etmesi gerekir231.  

Sandrock’un bu yaklaşımı ışığında yukarıdaki örneklere dönelim. Birinci 

grupta incelediğimiz ihtimal sorunun kanunda düzenlenmiş olduğu halde sözleşme 

bireysel özellikler taşıdığı için kanun hükmünün uygulanamadığı bir durumdur. Bu 

halde hâkimin kanun koyucu gibi hareket etmesi beklenemez, burada hâkimin 

                                                                                                                                          
beyan değerinin belli bir yüzdesinin altında olamayacağını benimsemiştir. Burcuoğlu, Hukukta 
Beklenmeyen Hal, s. 21. 1988 yılında ise Yargıtay kiralananın konumu, kullanılma biçimi ve hak ve 
nesafet ilkesi uyarınca kira bedelinin belirlenmesi gerektiği kabul edilmiştir. Daha sonradan ise ülke 
ekonomisindeki bozulmalar nedeniyle Yargıtay, kira bedelinin artışına bir üst sınır getirmeye 
başlamıştır. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Burcuoğlu, Hukukta Beklenmeyen Hal, s. 25 vd. 
229 Burcuoğlu, Hukukta Beklenmeyen Hal, s. 19. 
230 Sandrock, s. 77 vd. 
231 Sandrock, s.79 -83. 
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mutlaka bireysel bir çözüm üretmesine ihtiyaç vardır. Oysa ikinci ve üçüncü gruptaki 

örnekler Ehrlich’in sınıflandırmasına göre değerlendirilebilir232.  

Üçüncü gruptaki birinci örnekte, patates çuvallarının geri yollanıp 

yollanmaması meselesinde, malın niteliği ve teamüller rol oynar. Ambalaj, ilke 

olarak, satılan malın niteliğinin bir parçası ise, ambalajın masrafını satıcı; ambalaj 

satılan malın taşınması için zorunlu ise, masrafı alıcı yüklenir. Çünkü bu durum 

teslimat şartlarıyla ilgilidir233. Alıcının çuvalları masrafını kendi karşılamak üzere 

geri yollaması yükümlülüğü hem malın niteliğine hem de teamüllere göre 

belirlenmesi gereken bir meseledir. Burada hâkimin genel bir çözüm getirmesi 

beklenemez. Binanın dışına reklam panosu asılıp asılamayacağına da aynı şekilde 

(belediye mevzuatı izin verdiği sürece) gerek binanın yapısı, sakinleri, gerekse 

teamüller dikkate alınarak karar verilmelidir. Özellikle işyerlerinin çok olduğu 

semtlerde ışıklı panolar asılması mümkün olabilirken, evlerin çoğunlukta olduğu 

yerlerde ışıklı panolara izin verilmeyebilir. Oysa o gruptaki son örnekte kanundaki 

rekabet hükümleri de düşünülerek hâkimin adaleti sağlamaya yönelik bir hususta 

boşluk olduğunu tespit edip buna göre bir ilke belirlemesi gereklidir. Çünkü bu son 

halde ortalama insan uygulamaları yahut teamüller ile ilgili bir boşluk yoktur. Tam 

tersine, nasıl kanun koyucu kimi hükümleri tesis ederken tercih kullanıp taraflardan 

birini korursa (bu da genellikle sosyo-ekonomik olarak zayıf olan taraftır) hâkim de 

hangi tarafın korunmaya daha değer olduğuna karar vermelidir. Burada kiracının 

daha korunmaya değer olduğu düşünülebilir234. Hâkim, kiralayana rekabet etmeme 

yükümlüğü getirirken birçok hususu değerlendirerek kanun koyucu gibi hareket 

etmelidir. Hâkimin böyle bir yan borç yüklemesi dürüstlük kuralına uygun olmalıdır.      

İkinci grupta verdiğimiz örnekte de aequum et bonum ilkesiyle ilgili bir 

boşluk vardır. Burada hâkim, sözleşme atipik olsa da benzer halleri kapsayabilecek, 

bir ilke getirmek zorundadır. Eskiden oturduğu şehre dönmek isteyen doktor hemen 

dönebilmeli midir, yoksa hiç değilse belli bir süre için geri dönme yasağı mı 

uygulanmalıdır? Bu sorun genelleştirilmeye çok müsaittir. Çünkü serbest meslek 

sahipleri işyerlerini değiş tokuş etmeye karar verebilirler. Örneğin iki avukat 
                                                 
232 Sandrock, s. 81. aynı sonuç yukarıda II/C’de verilen örnek için geçerlidir.  
233 Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku: Özel Borç İlişkileri, C. 2, üzerinde çalışılmış 3. bası, 
İstanbul, Sermet Matbaası, 1977, s. 98. 
234 Sandrock, s. 83-84. 
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yazıhanelerini değiş tokuş edip aynı durumla karşılaşabilirler. Hatta işyerini bir başka 

kimse ile değiş tokuş etmeden sadece devreden kişi bile aynı sorunla karşılaşabilir. 

Bu bakımdan burada hâkim sorunu genelleştirmeli, işin niteliğini ve sözleşmenin 

amacını göz önünde tutarak, benzer olaylara da uygulanabilecek bir hüküm 

getirmelidir235. Nitekim Federal Mahkeme verdiği kararda doktorlar bakımından hiç 

değilse belli bir süre dönme yasağı bulunduğuna hükmetmiştir. Aksi halde, 

sözleşmenin amacı tehlikeye girecektir. Ancak, Federal Mahkeme’nin karar vermesi 

gereken bir mesele daha vardır: Geri dönme yasağı ne kadar süre için söz konusudur? 

Bu sorunun cevabını araştırırken hâkimin ortalama insanı, teamülleri ve somut 

sözleşmenin özelliklerini dikkate alarak tamamlayıcı yorum getirmesi gerekir. Bu 

kararında Federal Mahkeme kesin bir süre verememiş, iki ila üç yıllık bir süre için 

geri dönme yasağı bulunduğuna hükmetmiştir. Ancak, hiç şüphesiz başka bir kararda 

somut olayın şartlarına göre bu süre değişebilir.         

Ehrlich’in sınıflandırmasından yola çıkan bu görüş hâkimlere elbette yol 

gösterebilecek niteliktedir. Fakat boşluğun niteliğini belirlemek her zaman kolay 

olmayabilir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, bazı hallerde boşluğun birkaç yönü 

bulunabilir. Hem bir ilkeyi, hem de teamüller ile ortalama insanı göz önüne almak 

gerekebilir. Bu bakımdan açıklamaya çalıştığımız yaklaşım her zaman yol gösterici 

olmayabilir. Ancak, bize yardımcı olmadığı hallerde yukarıda açıkladığımız genel 

yaklaşım benimsenmelidir. Tamamlama yöntemi, boşluğun sık sık rastlanan, 

genelleştirmeye elverişli “tipik” bir hal mi, yoksa bireysel ve özel bir yapıda mı 

olduğu dikkate alınarak, somut olayın şartlarına göre belirlenmelidir.  

 

 

III.  ARA DEĞERLENDİRME 
 

Sözleşme boşluklarının tamamlanması bakımından objektif ve sübjektif 

yöntemden birini tercih etmek yerine uzlaştırıcı yaklaşımın benimsenmesi daha 

doğru olur. Bu tartışmanın özü hâkimin sözleşmeyi tamamlarken ilk sırada yedek 

hukuk kurallarına mı, yoksa farazi ortak iradeye mi başvuracağıdır. Biz bu noktada, 

her durumda uygulanabilecek yeknesak bir yöntem yerine, somut olayın şartlarına 
                                                 
235 Sandrock, s. 69 ve s. 84-85. 
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göre hâkimin sözleşmenin tamamlanmasındaki araçların sırasını tespit etmesi 

gerektiğini önermiştik. Yedek hukuk kuralları sözleşmenin yapısına uygun düştüğü 

sürece uygulanabilir. Sözleşmenin bireysel özellikleri ağır basıyorsa hâkim yedek 

hukuk kurallarını bir kenara bırakmalıdır. Ancak, sözleşmenin bireysel bir yapısı 

yoksa hâkimin yedek hukuk kurallarından ayrılması için hiçbir sebep yoktur. 

Hâkimin ilk sırada başvurması gereken araç konusunda olduğu gibi, ilk 

sıradaki bu araçtan sonuç alınamadığında hangi araca başvurması gerektiği 

konusunda da tartışmalar devam etmektedir. Bu da objektif-sübjektif teori 

tartışmasının devamı niteliğindedir. Bizim katıldığımız uzlaştırıcı görüş gereğince 

yedek hukuk kurallarının çeşitli sebeplerle uygulanamadığı hallerde de, hâkim, 

somut sözleşmenin özelliklerine göre tamamlama yöntemini belirlemelidir.  

Bu çerçevede sözleşme bireysel özellikler gösterdiği için yedek hukuk kuralı 

uygulanamıyorsa hâkim tamamlayıcı yoruma başvurmalıdır. Çünkü sözleşmenin 

bireysel özellikler taşıdığı hallerde hâkimin sözleşme boşluğunu tamamlamak için 

somut ve şahsi bir çözüm bulması gerekir. Bazı hallerde ise boşluğu tamamlayacak 

hiçbir hüküm kanunda yer almayabilir. Bunun nedeni sözleşmenin ya kanunda hiç 

düzenlenmemiş olması yahut düzenlenmiş olsa bile boşluk bulunan konuda hiçbir 

düzenlemeye yer verilmemesidir. Bu halde hâkim yeniden somut olayın şartlarını 

değerlendirerek boşluk olan hususu incelemelidir. Boşluk sıkça rastlanabilecek genel 

bir yapıda ise, hâkim kanun koyucu gibi hareket ederek MK m.1/f.1/c.2’e uygun bir 

faaliyet göstermeli; ama boşluk sıkça rastlanamayacak, bireysel, özel bir duruma 

ilişkinse tamamlayıcı yorum getirmelidir. 
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Üçüncü Bölüm 

TAMAMLAYICI YORUM: HÂKİMİN KENDİ KOYDUĞU 

KURALLA SÖZLEŞMEYİ TAMAMLAMASI 
 

I.  TAMAMLAYICI YORUM KAVRAMI 
 

A. Genel Olarak 
 

Kanunda uygulanabilecek bir yedek hukuk kuralı olmadığı halleri 

açıklamıştık. Bu hallerde doğan sözleşme boşluğu aynı zamanda bir kanun boşluğu 

olarak da görülebiliyorsa hâkim MK m.1’e göre kanun koyucu gibi hareket edip 

hukuk yaratarak hem kanun boşluğunu, hem de sözleşme boşluğunu dolduruyordu. 

Demek ki, kanunda herhangi bir hüküm bulunmadığını iddia ederek önündeki 

meseleyi çözmekten kaçınamıyordu. Hâkimin MK m.1’e göre kanun koyucu gibi 

hareket etmesi tamamlayıcı yorum getirmesinden farklıydı. Ancak, hâkim kanun 

koyucu gibi hareket ederken çok daha geniş kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyaç 

duyar. Kanun boşluklarını tamamlarken önce tarafların çıkarlarını tespit etmek 

durumundadır. Bu çıkarları tespit ederken ahlaki, psikolojik, ekonomik ve sosyal 

toplumsal verileri de dikkate almalıdır. Bütün bu etkenler üzerinde düşünürken 

somut olaydaki özel çıkarları değil, soyut, genel ve tipik olguları göz önünde tutarak 

çıkarları tespit etmelidir236.  Hâkimin tespit ettiği çıkarlar hukuka ve adalete uygun 

olmalıdır237. Hâkim burada iki ölçüyü dikkate almalıdır; birincisi sosyolojik ölçüdür, 

ortaya çıkan kural, sosyal hayatın ihtiyaçlarına uygun düşmelidir. Öbürü de ahlâki ve 

hukuki ölçülere uygun olarak adil ve doğru bir karar verilmesidir238. 

                                                 
236 Arthur Meier-Hayoz, Der Richter als Gesetzgeber, Zürich, Juris Verlag, 1951, s. 76 vd. ve 163 
vd.; Berner Komm./ Meier-Hayoz, ZGB Art. 1 N. 320; Erman, Medeni Hukuk Dersleri, s. 51; 
Deschenaux, SPR, s. 102; Serozan, Medeni Hukuk Genel Bölüm, s. 110; Akyol, Medeni Hukuka 
Giriş,  s. 283 vd.; Oğuzman/ Barlas, s. 87-88; Dural/ Sarı, s. 115; Tekinay, s. 70-71; Egger, ZGB. Art. 
1 N. 36; Basler Komm. / Honsell, ZGB Art. 1 N. 34. 
237 Eugen Huber, Recht und Rechtsverwirklichung, 2. Auflage, Basel, 1925, s. 387. Serozan, 
Medeni Hukuk Genel Bölüm, s. 110; İmre, s. 189; Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, s. 205-207; 
Dural/ Sarı, s. 115; Oğuzman/ Barlas, s. 88; Erman, Medeni Hukuk Dersleri, s. 51; Akyol, Medeni 
Hukuka Giriş,  s. 289-290; Larenz, Methodenlehre, s. 421 vd.  
238 İmre, s. 189; Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, s. 205-206; Erman, Medeni Hukuk Dersleri, s. 
51; Berner Komm./ Meier-Hayoz, ZGB Art. 1 N. 328 vd.; Meier- Hayoz, Der Richter, s. 79-80. 
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Kanun koyucu gibi hareket eden hâkim bunlarla da yetinmemelidir. Hukuki 

güvenliği gözetmeli, yürürlükteki hükümleri de dikkate almalıdır. Hukuki güvenlik 

ile kastedilen şey önceden görülebilen ve tek anlama gelen çözümlerdir. Bir başka 

deyişle, ortaya çıkan kural somut olaylara kolayca uygulanabilir olmalıdır239. Hâkim 

“eşyanın tabiatı”nı da dikkate almalıdır. Eşyanın tabiatından kasıt, hayat ilişkilerinin 

kendi düzenini kurup kendi ölçülerini getireceği gerçeğidir. Bunlar, insan 

faaliyetlerinden ve toplumsal olaylardan çıkan tabii denebilecek kanunlardır. İnsan 

faaliyetlerini tabii düzenlerini tanımak hukuku yaratan hâkim açısından son derece 

önemlidir.  Çünkü bir kurumun yapısı, unsurları ve esası böylece ortaya çıkacaktır240. 

Hâkim hukuk yaratırken kazuistik yöntemlerden kaçınmalı, önündeki somut olaya 

değil, benzer özellikleri taşıyan bütün olaylara uygulanabilecek genel ve soyut bir 

düzenleme getirmelidir241. Hâkim kanun koyucu gibi hareket ederken içtihatlar ile 

doktrinden de faydalanabilir. Fakat bu kaynaklara bağlı kalmak zorunda değildir242. 

Öte yandan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları kanunlar gibi Resmi Gazete’de 

yayınlanır ve aynı kanunlar gibi bağlayıcıdır.    

İkinci bölümde açıklandığı gibi, bazı hallerde hâkimin sözleşmeyi 

tamamlamak için tamamlayıcı bir yorumla bireysel, özel bir çözüm getirmesi 

gerekebilir. Bu durumda hâkim genel, soyut bir çözüm değil, tam tersine sadece 

önündeki somut sorunu çözmeye yönelik kazuistik bir yaklaşım benimsemelidir. 

Tamamlayıcı yorumda hâkim, MK m.1 uyarınca kanun koyucu gibi hareket 

etmesinden farklı bir faaliyet yürütür.   

Kanun hükümleri belirli bir bakış açısının ve bir tutumun ürünüdür. Kanun 

boşluğunu tamamlayan hâkimin, yukarıda açıkladığımız birçok başka unsurun 
                                                 
239 Meier-Hayoz, Der Richter, s. 82; Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, s. 206; İmre, s. 191; Dural/ 
Sarı, s. 115; Berner Komm./ Meier-Hayoz, ZGB Art. 1 N. 332 vd.; Akyol, Medeni Hukuka Giriş,  
s. 285. 
240 Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, s. 216; İmre, s. 189-190; Egger, ZGB Art. 1 N. 40; Berner 
Komm./ Meier-Hayoz, ZGB Art. 1 N. 398, 399, 400; Erman, Medeni Hukuk Dersleri, s. 51; Esser, 
s. 101 vd.; Meier-Hayoz, Der Richter, s. 112-113; Akyol, Medeni Hukuka Giriş,  s. 293; Larenz, 
Methodenlehre, s. 417 vd. 
241 Berner Komm./ Meier-Hayoz, ZGB Art. 1 N. 317, 318, 340 vd.; Deschenaux, SPR, s. 108; Dural/ 
Sarı, s. 115; İmre, 187-188; Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, s. 210-211; Erman, Medeni Hukuk 
Dersleri, s. 51; Basler Komm./ Honsell, ZGB Art. 1 N. 36; Meier-Hayoz, Der Richter, s. 96-99; 
Berner Komm./ Meier-Hayoz, ZGB Art. 1 N. 340; Akyol, Medeni Hukuka Giriş,  s. 295-296.   
242 Akyol, Medeni Hukuka Giriş,  s. 296; Meier-Hayoz, Der Richter, s. 103; Erman, Medeni 
Hukuk Dersleri, s. 55; Ayrıca hâkimin yabancı hukuklardaki çözümlerden ve karşılaştırmalı 
hukuktan da yararlanabileceği kabul edilmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. Ergun Özsunay, 
Karşılaştırmalı Hukuka Giriş, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası, 1976, s. 121. 
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yanında bu tutumu da mutlaka dikkate alması gerekir. Oysa sözleşme hükümleri 

genel bir hukuki yaklaşımın ürünü değildir; bunların, tam tersine, bölünmüş bir 

yapısı vardır243. Çünkü sözleşmeler bir müzakere süreci içinde oluşan anlaşmalardır.  

Bu müzakerelerde taraflar kimi noktalarda belli kazanımlar elde edebilmek uğruna 

başka hususlarda ödün verebilirler. Bu bakımdan, kanun koyucunun tersine, sözleşen 

tarafların genel bir tavrı olmayabilir. Tamamlayıcı yorum getiren hâkimin 

sözleşmenin işte bu bireysel yapısını mutlaka gözetmesi gerekir.  

Son olarak, tamamlayıcı yorumun MK m.4’e göre hâkimin takdir yetkisini 

kullanmasından da farklı olduğunu belirtmek gerekir. MK m.4 uyarınca “Kanunun 

takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde 

tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.” Takdir 

yetkisinin söz konusu olduğu hallerde kanunda genel hatlarıyla yer alan bir kuralın 

uygulanması hâkime bırakılmıştır. Hâkimin takdir yetkisi hüküm içi boşluklarda söz 

konusu olur.  Hâkime takdir yetkisi bizzat kanun kuralı ile verilir244. Hâkime takdir 

yetkisi verildiği, kanunun sözünden açıkça anlaşılabileceği gibi, “haklı sebepler”, 

“uygun miktarda”, “gerekli önlemler”, “somut olayın şartları” gibi deyimler 

kullanıldığında da görülür245. Hâkim bu yetkisini kullanırken de “hukuka ve 

hakkaniyete” göre karar verir. Hakkaniyet, adaletin bireyselleşmiş ve somut 

biçimidir. MK m.4’e göre hâkimin takdir yetkisini hakkaniyete uygun olarak 

kullanması somut olayın bütün şartlarını dikkate alması demektir. Bu bakımdan 

adalete uygun bir çözüm bulunması için kazuistik bir yöntem uygulanması gerekir246.       

Tamamlayıcı yorumda olduğu gibi hâkim takdir yetkisini kullanırken de, 

somut olayın bütün şartlarını dikkate alarak bir bireyselleştirmeye yönelir. Bu açıdan 

her iki kurumun da benzer bir tarafı vardır. Ama aralarında çok önemli bir fark da 

                                                 
243 Larenz, Methodenlehre, s. 301.  
244 Daha fazla bilgi için bkz. Oğuzman/ Barlas, s. 68 vd.; Erman, Medeni Hukuk Dersleri, s. 57; 
İmre, s. 195 vd.; Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, s. 221 vd.; Dural/ Sarı, s. 106 vd.; Tekinay, s. 73 
vd.; Akyol, Medeni Hukuka Giriş,  s. 335 vd. 
245 Tekinay, s. 75; Oğuzman/ Barlas, s. 70; Erman, Medeni Hukuk Dersleri, s. 58-59. 
246 Arthur Meier-Hayoz, Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht Einleitung Artikel 
1-10, Bd. I, 1. Abteilung, Herausgegeben von Arthur Meier-Hayoz, Bern, Stämpfli, 1966, ZGB Art. 4 
N. 46; Egger, Art. 4 N. 12; Özsunay, Medeni Hukuka Giriş, s. 228-229; İmre, s. 199-200; Akyol, 
Medeni Hukuka Giriş,  s. 338; Heinrich Honsell, Basler Kommentar zum Schweizerischen 
Privatrecht, Zivilgesetzbuch I: Art. 1-456 ZGB, Herausgeber: Heinrich Honsell/ Nedim Peter Vogt/ 
Thomas Geiser, 2. Auflage, Basel, Genf, München, Helbing & Lichtenhanh, 2002, ZGB Art. 4 N. 8 
vd.  
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vardır.  Tamamlayıcı yorumun esası “farazi ortak irade”ye dayanır. Hâkim, tarafların 

boşluk olan sorun hakkında sözleşmenin başında düşünselerdi nasıl bir düzenleme 

getireceklerini araştırır. Oysa takdir yetkisinin “farazi ortak irade”nin araştırılması ile 

hiçbir ilgisi yoktur. Öte yandan, tamamlayıcı yorumun sözleşme boşluklarını 

tamamlamaya yönelik olmasına karşılık, hâkimin takdir yetkisini kullanması hüküm 

içi boşluklarda söz konusu olur. Bu tespitlerden sonra, önce tamamlayıcı yorumun 

araçlarından bahsetmemiz;  daha sonra tamamlama kurumu açısından çok önemli bir 

hüküm olan BK m.2/f.2’e daha yakından bakarak “saklı tutma” ve “işin mahiyetine 

göre tamamlama” konusunu incelememiz gerekecektir.  

 

B. Tamamlayıcı Yorumun Araçları 
 

Tamamlayıcı yorumun araçları hususunda doktrinde süregelen bir tartışma 

vardır247. Tamamlayıcı yorum acaba “farazi ortak irade”ye mi, yoksa dürüstlük 

kuralı,  teamüller gibi objektif araçlara göre mi getirilmelidir? Bu konuda da iki ana 

görüş vardır248.  

Doktrindeki objektivist bir görüş farazi ortak iradenin tamamlamada bir araç 

olarak kullanılmasını reddetmektedir249. Bu görüşe göre, gerçek olmayan, kurmaca 

bir iradeye dayalı bir tamamlayıcı yorum olmamalıdır. Bir başka deyişle, tamamlama 

işlemi sözleşmeden yola çıkarak tespit edilen farazi ortak iradeye değil, teamüller 

gibi objektif bir araca dayandırılmalıdır. Hâkim sözleşmenin bütününe bakmak 
                                                 
247 Tamamlayıcı yoruma dair bu ilkeler borç sözleşmelerinin dışındaki hukuki işlemlerde de nitelikleri 
elverdiği ölçüde uygulanabilir. Soergel/Wolf, BGB § 157 N. 115; Berner Komm./ Kramer, OR 
Art.18 N. 262. Özellikle muhataba varması gereken tek taraflı hukuki işlemlerde tamamlayıcı yorum 
yapılırken sadece irade beyanında bulunan değil, muhatabın da iradesi dikkate alınmalıdır. Berner 
Komm./ Kramer, OR. Art.18 N. 262. Ancak karşı tarafa varması gerekmeyen vasiyetnameler 
açısından tamamlayıcı yorumun yapılıp yapılmayacağı açısından bazı tartışmalar bulunmaktadır. Bu 
konuda daha fazla bilgi için bkz. Cordula Stumpf, Erläuternde und ergänzende Auslegung 
letztwilliger Verfügungen im System privatautonomer Rechtsgestaltung, Berlin, 
Duncker&Humblot, 1991, özellikle s. 166 vd.; Mustafa Dural/ Turgut Öz, Türk Özel Hukuku, 
Miras Hukuku, C. IV, yenilenmiş 3. bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, s. 2006, s. 212-213; Necip 
Kocayusufpaşaoğlu, Miras Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1987, s. 326-327; Berner Komm./ 
Kramer, OR. Art. 18 N. 263; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 335; Zahit İmre/ Hasan Erman, Miras 
Hukuku, gözden geçirilmiş 6. basım, İstanbul, Der Yayınları, 2006, s. 105 vd. özellikle s. 111; Rona 
Serozan/ Baki İlkay Engin, Miras Hukuku, Ankara, Seçkin, 2004, s. 268 vd.         
248 Bu tartışmalar için bkz. Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 32; aynı anlamda Larenz/ Wolf, AT, s. 
567; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 38, 39, 40; Basler Komm./ Wiegand, 
OR Art. 18 N. 77, 78, 79; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 241.   
249 Manigk, s. 162 vd. 
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yerine sözleşme hükümlerini ayrı ayrı değerlendirmeli ve sadece boşluk olan kısma 

yönelmelidir. Bu görüşe göre, nasıl yedek hukuk kuralları sözleşmenin dışında yer 

alıp sözleşmenin objektif bir ölçüye göre tamamlanmasına hizmet ediyorsa, 

teamüller de aynı amaca hizmet eder. Bu nitelikteki bir tamamlamaya  “sözleşmenin 

örf ve teamüllere göre tamamlanması” da denilmektedir250. Ancak bu görüşün 

eleştirilebilecek noktası, sözleşme hükümlerini birbirinden bağımsız olarak ele alarak 

aralarındaki ilişkinin bütünlüğünü gözardı etmesidir.  

Bu görüş katı objektivistlerde olduğu gibi tamamlayıcı yorumu büsbütün 

reddetmemekle birlikte, farazi ortak irade kavramına karşı çıkmaktadır. Yukarıda 

gördüğümüz gibi,  katı objektivistler sözleşmede düzenlenmemiş kısımların mutlaka 

kanun hükümleriyle tamamlanması gerektiğini, bunların yokluğu halinde 

sözleşmenin değil, kanun boşluğunun doldurulması gerektiğini ileri sürmekte, hatta 

bundan ötürü sözleşme boşluğu kavramını reddetmekteydiler. Bu görüşün taraftarları 

ise bazı hallerde tamamlayıcı yorum getirilmesini kabul ederlerken boşluğun 

teamüller, âdetler, yerleşik uygulamalar, dürüstlük kuralı gibi objektif araçlarla 

doldurulması gerektiğini ileri sürdükleri için, görüşleri ortada bir yerde durmaktadır 

Oysa sözleşme de kanun gibi bir bütün olarak ele alınmalıdır. Sözleşme 

birçok düzenlemeden oluşan bir bütündür. Hükümler arasındaki bağlantılar gözden 

kaçırılmamalı, sözleşmenin amacı ve esası bütününden yola çıkarak tespit 

edilmelidir. Bu bakımdan sözleşmenin hükümleri birbirinden bağımsız olarak değil, 

bir bütünün parçaları olarak değerlendirilmelidir251. Bir başka görüşe göre, 

sözleşmenin “farazi ortak irade” esas alınarak tamamlanması gereklidir. Nasıl hâkim 

kanun boşluğunu tamamlarken kanunu bir bütün olarak düşünürse, sözleşmeyi 

tamamlarken de irade beyanlarını kendi bütünlüğü içinde ele alıp yorumlamalı, farazi 

ortak iradeyi sözleşmenin özünden faydalanarak tespit etmelidir252.    

Ne var ki farazi ortak irade de doktrinde üzerinde uzlaşma sağlanamamış bir 

kavramdır. Bu kavram da objektif ve sübjektif bir takım unsurlar harmanlanarak 

yaratılabilir. Farazi ortak irade kavramı konusunda farklı görüşler vardır253. 

                                                 
250 Manigk, s. 174-176. 
251 Larenz, Die Methode, s. 96. 
252 Larenz, Die Methode, s. 96 vd., özellikle s. 103; Oertmann, s. 177-185; Akyol, Dürüstlük Kuralı, 
s. 42. 
253 Çeşitli farazi ortak irade tanımları için bkz. ikinci bölüm I/D. 
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Bunlardan objektif farazi ortak iradeyi savunanlara göre benimsenecek yaklaşım, 

rasgele sözleşenler dürüst kişiler olarak boşluk bulunan hususu düşünselerdi ne 

şekilde düzenlerlerdi sorusunu sormaktır. Bu soruyla, farazi ortak irade kavramı 

dürüstlük kuralı, teamüller ve işin mahiyeti yardımıyla objektifleştirilmektedir254. 

Öte yandan sadece objektif unsurlar dikkate alınarak getirilen farazi ortak irade 

tanımını esas alan tamamlayıcı yorum somut sözleşmenin taraflarını, onların 

isteklerini, beklentilerini ve çıkar dengesini dikkate almadığı için sözleşme 

özgürlüğü ilkesine aykırı sonuçlar ortaya çıkabilir. Çünkü aslında sözleşmeden yola 

çıkılarak bulunduğu kabul edilen farazi ortak irade tarafların istediklerini hiçbir 

şekilde yansıtamaz255. Bu yaklaşımın bir başka sakıncası da, tamamlayıcı yorumla 

getirilen bu hükmün sözleşmenin geri kalanıyla ahenkli olmamasıdır.      

Bu tartışmalar tamamlayıcı yorumun farazi ortak iradeye dayandırılsa bile 

aslında sorunun devam ettiğini göstermektedir. Nitekim bugün genellikle kabul 

edilen görüş, tamamlayıcı yorumun farazi ortak iradeye dayanması gerektiği 

yönündedir. Ancak kavram tartışmalı olduğu için sorun yine devam etmektedir. Bu 

tartışmanın temelinin sözleşme ilişkisinin karmaşık yapısı olduğu ileri sürülmüştür. 

Sözleşme karşılıklı iradelerin ürünüdür. Taraflar belki farklı yönlerde olan, çatışan 

iradelerini uzlaştırarak bu hukuki ilişkiyi kurmuşlardır. Bu açıdan sözleşme kendi 

içinde bir bütünlük gösterir. Tarafların iradelerinin ürünü olan böyle özel bir ilişkinin 

sözleşme dışı, objektif araçlarla tamamlanması ne kadar isabetlidir acaba?256  Bu 

ikilemden çıkış yolu bulunmadığı ileri sürülmüştür. Öte yandan farazi ortak irade 

gibi bir kıstasa başvurulsa da sonuç yine tatmin edici olmayabilir. Çünkü tarafların 

sözleşmenin başında ne istemiş olabileceklerini gerçekten bilmek mümkün 

değildir257.     

 

                                                 
254 Bucher’e göre hâkim tamamlayıcı yorum yaparken öncelikle sözleşmenin içeriğini yorum yolu ile 
tespit etmelidir. Hâkim bunu yaparken objektif ve anlamlı bir çözüm getirmeli, dürüst kişiler ne 
şekilde bir düzenleme yaparlardı esasından hareket etmelidir. Ancak bu dürüst kişiler sözleşmenin 
tarafları değil, rasgele dürüst kişilerdir. Bucher, AT, s. 188; Aynı yönde Medicus, AT, s. 133; Flume, 
Das Rechtsgeschäft, s. 322; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 131; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, 
Bd. I, N. 1257; Oftinger, “Auslegung und Ergänzung”, s. 199; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 498, 499. 
255 Aynı anlamda Larenz/ Wolf, AT, s. 567; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 
N. 38, 39; Ehricke, s. 685 vd.; Farazi ortak irade kavramına yöneltilen eleştiriler için bkz. Singer, s. 
52; Gernhuber, s. 261-262; Oechsler, s. 238.   
256 Sandrock s. 90. 
257 Burckhardt, “Die Auslegung der Verträge”, s. 425 vd. 
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C.  Uzlaştırıcı Görüş   
 

Tartışma hem tamamlayıcı yorumun araçları, hem de farazi ortak irade 

kavramıyla ilgili bir tartışmadır. Bu tartışmada ilkin, tamamlayıcı yorumda 

başvurulan araçların kesin bir tercih konusu olamayacağını belirtmek gerekir. 

Tamamlayıcı yorumun araçları da aşamalı bir biçimde tespit edilmelidir. Bazı 

hallerde objektif kıstaslara, bazı hallerde de farazi ortak iradeye göre tamamlayıcı 

yorum getirilebilir. Bu ikisinden biri mutlaka tercih edilmelidir demek doğru 

değildir.  Böyle bir çözüm, kanunda sözleşme boşluğunu dolduracak bir yedek hukuk 

kuralı olmaması halinde hâkimin boşluğun niteliğine göre bir çözüm getirmesi; 

boşluk tekrar tekrar görülebilecek, genelleştirilmeye elverişli nitelikte ise tıpkı kanun 

koyucu gibi hareket etmesi, boşluğun bireysel ve özel nitelikte olduğu durumlarda da 

tikel, somut, şahsi bir çözümle tamamlayıcı yorum getirmesi gerektiği görüşüne de 

uygundur. Burada da hâkim bir kere bireysel bir çözüm ile tamamlayıcı yoruma karar 

verdiği zaman bazı hallerde farazi ortak iradeye, bazı hallerde objektif araçlara göre 

boşluğu doldurmalıdır. Bu bakımdan, doğru olan yine uzlaştırıcı bir görüşün 

benimsenmesidir258. 

Gerçi tamamlayıcı yorumda başvurulan araçlar kesin bir tercih konusu 

olamaz, ama öncelik farazi ortak iradeye verilmelidir. Farazi ortak irade kavramı 

gerçekle ilgisi olmayan, normatif bir kıstasa dayanır. Gerçek irade ise araştırılamaz. 

Bu bakımdan, farazi ortak irade kavramı objektifleştirilmeye mahkûmdur. Burada 

yapılabilecek tek şey, mümkün mertebe sözleşenlerin somut özelliklerini, çıkar 

dengelerini ve somut olayın şartlarını göz önünde tutarak kavramı sözleşmenin 

özünden büsbütün koparmamaktır. Bundan ötürü de, burada sadece genel, soyut bir 

“dürüst kişi” akla getirilmemelidir. Bizim de katıldığımız görüşe göre, farazi ortak 

irade araştırılırken hem tarafların hem sözleşmenin şahsi özellikleri dikkate 

alınmalıdır. Hâkim “farazi ortak irade”yi esas alarak tamamlayıcı yorum getirirken 

herhangi iki dürüst kişi değil de sözleşmenin tarafları olan dürüst kişiler boşluk olan 

                                                 
258 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 79; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 241; 
Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 27; Ernst A. Kramer, Berner Kommentar 
zum Schweizerichen Privatrecht: Inhalt des Vertrages Artikel 19-22, Bd VI, 1. Abteilung, 2. 
Teilband, Unterteilband 1a, Bern, Stämpfli, 1991, OR Art.19-20 N. 366; Larenz / Wolf, AT, s. 567-
568; Sandrock, s. 87 vd. ; Huguenin, s. 45. 
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hususu düzenlemek isteselerdi nasıl bir düzenleme getirirlerdi diye düşünmelidir259. 

Bu sorunun cevabını ararken de o somut sözleşmenin bütün özelliklerini dikkate 

almalıdır.  

Merz “farazi ortak irade”ye dayanan tamamlayıcı yoruma “sübjektif metod”; 

işin niteliği, dürüstlük kuralı, teamüllere dayanan tamamlayıcı yoruma ise “objektif 

metod” ile tamamlama demektedir260.  Ancak, farazi ortak iradeye göre getirilen 

tamamlayıcı yorumda da hiç şüphesiz sözleşmenin amacı ile teamüller dikkate 

alınmalıdır. Zaten bütün bu araçlar farazi ortak iradenin tespit edilmesine hizmet 

eder. Tamamlayıcı yorum getiren hâkimin ele alması gereken “herhangi bir 

sözleşme” değil, “bahis konusu sözleşme”dir261. Bu açıdan hâkim bireyselleştirme 

yoluna gitmeli,  sözleşmenin somut özelliklerini, şartlarını ve taraflarını göz önünde 

tutmalıdır.   

Bununla birlikte, farazi ortak iradeye dayanan tamamlayıcı yorumun bazı 

sınırları vardır. Farazi ortak irade esas alınarak elde edilen sonuç dürüstlük kuralına 

aykırı ise MK m.2 gereğince böyle bir farazi ortak irade dikkate alınmamalıdır. Yine 

benzer bir şekilde sözleşme özgürlüğü ilkesinin sınırlarına uygun olarak BK m. 

19/20 ve MK m.23’e aykırı bir tamamlayıcı yorum getirilemez262. Öte yandan, 

hâkimin benimsediği çözüm de emredici hukuk kurallarına ters düşmemelidir263. Bu 

gibi durumlar özellikle taraflardan biri sosyal ve ekonomik yönden daha güçlü ve 

üstün ise söz konusu olur. Taraflardan birinin bu üstünlüğü kullanarak kanunun 

öngördüğü sınırlara aykırı düzenlemeler koydurabileceği anlaşılıyorsa tarafların 

farazi ortak iradesi dikkate alınmamalıdır264. Böyle bir sonuca varmak için genel 

                                                 
259 Larenz/ Wolf, AT, s. 567; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 38, 39; 
Ehricke, s. 685 vd.; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 240; Huguenin, s. 45; Lange/ Köhler, 
AT, s. 238; Akyol, Dürüstlük Kuralı, s. 42. 
260 Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 145. 
261 Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 138; Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 32; Sandrock, s. 102; 
Larenz/ Wolf, AT, s. 567. 
262 Merz, Vertrag, N. 187; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 254; Hager, s. 35; Jäggi/ Gauch, 
OR Art. 18 N. 538; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 47; Akyol, Dürüstlük 
Kuralı, s. 42. 
263 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 538. 
264 Sandrock, s. 91 vd. özellikle s. 94 ve s. 98. Sandrock hâkimin sözleşme boşluklarını hangi hallerde 
kanun koyucu gibi hareket ederek hangi hallerde ise tamamlayıcı yorum yaparak dolduracağı sorunu 
için somut olayın koşullarına bakmaktaydı. Bu yaklaşıma paralel olarak tamamlayıcı yorum yapmaya 
karar veren hâkim eğer mesele zayıf bir tarafın korunması gibi adalet içerikli bir konuda ise objektif 
araçlarla tamamlayıcı yorum yapmalı, öteki hallerde farazi ortak iradeye başvurmalıdır. Sandrock, s. 
93-95.        
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değerlendirmeden kaçınarak somut olayın şartlarına bakmak gerekir. Kiracı-kiraya 

veren yahut banka-bankadan kredi alan müşteri ilişkilerini ele alalım. Bu ilişkilerin 

somut sözleşmenin tarafları ele alınarak değerlendirilmesi gerekir265. Bu 

değerlendirme sonunda farazi ortak iradenin tamamlayıcı yorum açısından elverişli 

bir araç olarak görülemeyeceği anlaşılıyorsa hâkim objektif araçlara başvurmalıdır.    

Ancak, bazı hallerde elde edilen sonuç kanundaki sınırlamalara ve dürüstlük 

kuralına aykırı olmasa da o sözleşmenin tamamlanması açısından objektif yönden en 

adil çözüm olmayabilir266. Bu durumda, hâkim tespit ettiği, bu farazi ortak iradeye 

dayanan çözümü değil de objektif bir sonucu benimseyebilir mi? Bu soruya olumlu 

cevap verirsek sözleşme özgürlüğü ilkesine de aykırı bir görüş olur. Kanımızca bu 

durumda sözleşme özgürlüğü ilkesi ön plana alınmalıdır. Hâkimin tespit ettiği farazi 

ortak irade tamamlama açısından en adil çözümü sunmasa bile dürüstlük kuralına ve 

kanunun öteki sınırlamalarına aykırı olmadığı sürece tamamlamaya esas teşkil 

etmelidir. Tamamlayıcı yorum getiren hâkimin sözleşmeyi düzeltmek, onu söz 

konusu şartlar altında yürütülebilecek en adil sözleşme haline getirmek gibi bir 

hedefi olamaz. Tam tersine, hâkim sözleşmenin bağımsız yapısına saygı duyup 

sözleşme özgürlüğü ilkesini esas alarak tamamlayıcı yorumu getirmesi gerekir267. 

Farazi ortak iradenin tespit edilebildiği hallerde ancak tamamlayıcı yorum bu 

esasa dayanarak getirilebilir. Farazi ortak iradeyi tespit etmek mümkün olmazsa 

yahut araştırma sonunda birden farklı ihtimal ortaya çıkıyorsa hâkim boşluğu artık 

farazi ortak iradeye göre dolduramaz268. Farazi ortak iradenin tespit edilmesi için 

sözleşmede birtakım bağlantı noktalarının bulunması gereklidir. Her zaman olmasa 

da bazı sözleşmelerde böyle açık bağlantı noktaları tespit edilebilir. Böyle açık 

bağlantı noktaları özellikle sözleşme boşluğuna benzeyen bir soruna dair bir 

düzenleme sözleşmede yer aldığında olur. Bağlantı noktaları ile kastedilen şey 

                                                 
265 Sandrock, s. 98-99. Benzer bir durum genel işlem şartlarının kullanıldığı sözleşmelerde söz 
konusudur. Bu hallerde tamamlamanın nasıl yapılacağı için bkz. dördüncü bölüm III. 
266 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 78; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 240; Larenz 
/Wolf, AT, s. 567-568; Aynı anlamda Schwenzer, AT, N. 34.07; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ 
Busche, BGB § 157 N. 39, 40.  
267 Schwenzer, AT, N. 34.07; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 245; Piotet, “Le 
Complétement”, s. 383 vd.; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 77, 78; Larenz / Wolf, AT, s. 
567-568; Merz, Vertrag, N. 187; Hadžimanavić, s. 216; Yung, s. 48. 
268 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 241; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 79; Larenz/ 
Wolf, AT, s. 567-568. 
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tarafların iradesini ortaya koyan ipuçları ve dayanaklardır. Farazi ortak iradenin 

tespitinde açık dayanaklar sözleşmenin yazılı yahut sözlü içeriğinden, tarafların 

davranışlarından çıkar. Bu hallerde tarafların boşluk olan hususu düşünselerdi nasıl 

bir düzenleme getirecekleri sözleşmeden anlaşılabilir269. Bu araştırma yapılırken, 

aşağıda da açıklayacağımız gibi, sözleşmenin amacı ve işin mahiyeti çok önemlidir.   

İrade açıklamalarından farazi ortak iradeyi tespit edebileceğimiz yeterli 

bağlantı noktası yoksa yahut herhangi bir sebeple farazi ortak iradenin tamamlamada 

kullanılması sakıncalı ise bir sonraki aşamaya geçilmelidir. Ne var ki sonraki 

aşamanın ne olabileceği tartışma götürür. Savunulan bir görüşe göre, birden fazla 

farazi ortak irade ihtimali varsa hâkim ihtimaller içinde en uygun olanı seçmelidir. 

Bu ihtimaller hâkime sadece yol gösterir270. Hâkim, MK m. 4’ten kaynaklanan takdir 

yetkisini kullanmalıdır. Bu durumda en uygun çözüm hâkimin modo legislatoris, 

yani kanun koyucu gibi hareket etmesi ve sorunu genelleştirip hakkaniyete uygun bir 

hüküm getirmesidir271. Bu yaklaşımda,  tamamlayıcı yorumun sadece farazi ortak 

irade tespit edilebildiği sürece mümkün olabileceği kabul edilmiştir. Bu bağlamda 

farazi ortak iradenin ne şekilde oluştuğu yönünde birden fazla ihtimal belirdiğinde 

hâkim tamamlayıcı yorum getiremez272.  

Sözleşmenin tamamlanmasında ilk sırada “farazi ortak irade”ye göre 

tamamlayıcı yorum getirilmesini öneren bazı sübjektivistlere göre ise farazi ortak 

iradenin tespit edilememesi halinde hâkimin yedek kanun hükümlerine başvurulması 

gerekir. Buradan da bir sonuç elde edilemesi halinde, en son aşamada hâkim yine 

MK m.1’e başvurmalıdır273.   

Hâkimin farazi ortak iradeyi tespit edemediği durumda kanun koyucu gibi 

hareket ederek genel, soyut bir düzenleme ile boşluğu doldurması yönündeki görüşe 

katılmıyoruz. Görüşümüze göre hâkimin bir kere bireysel bir çözüme karar verip 

tamamlayıcı yoruma başvurduktan sonra tekrar MK m.1’e yönelmesinin hiçbir 

                                                 
269 Berner Komm. / Kramer, OR Art. 18 N. 222 ve N. 240; Piotet, “Le Complétement”, s. 383 vd.; 
Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 78; Ancak böyle açık bağlantı noktalarıyla çok sık 
karşılaşılmaz. Berner Komm. / Kramer, OR Art. 18 N. 241; Palandt/ Heinrichs, BGB § 157 N. 7 
270 Koller, AT, § 10 N. 15. 
271 Koller, AT, § 10 N. 23, N. 32. 
272 Münchener Komm. / Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 45 
273 Piotet, “Le Complétement”, s. 389 vd.; Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 138; Meier-Hayoz, 
“Gesetzlich nicht geregelte Verträge”, N. 1134, s. 7. 
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anlamı yoktur. Burada zaten tamamlayıcı yoruma karar verilmesinin nedeni boşluğun 

sık sık görülemeyecek, bireysel, özel bir hususta olmasındandır. Bu bakımdan da 

tamamlayıcı yorumun kendi araçları içinde çözüm aramak gerekir.  Gerçekten de 

herhangi bir sebeple farazi ortak iradeye başvurulamadığında hâkim adeta bir 

sözleşme mühendisi gibi hareket ederek  “işin mahiyeti”ne göre çözüm aramalıdır274. 

Bu noktada hâkimin yapması gereken tek şey adil, hukuka uygun bir çözüm getirerek 

boşluğu doldurmaktır. Bu açıdan hâkim MK m. 4’ün öngördüğü gibi, “hukuka ve 

hakkaniyete” göre karar vermelidir275. Hâkim bu noktada objektif bir şekilde hareket 

ederek somut sözleşmenin taraflarını değil de, rasgele dürüst, makul kişilerin söz 

konusu şartlar altında, işin mahiyetini de göz önünde tutarak nasıl bir düzenleme 

getireceğini araştırmalıdır276. Hâkim şüphesiz teamüllerden de faydalanabilir. Bu 

durumla daha çok şahsi özellik taşımayan sözleşmelerde karşılaşılır. Ancak, şahsi bir 

yönü bulunmayan sözleşmelerde dahi hâkim elinden geldiğince sözleşmenin yapısını 

ve amacını göz önüne almalıdır. Bu halde hâkim mantıklı, dürüst soyut kişileri 

düşünerek sözleşmenin yapısına uyan objektif bir çözümü benimsemelidir277. Bu son 

halde de görüldüğü gibi, boşluk bir çeşit farazi ortak iradeye göre doldurulmalıdır. 

Ancak, bu son halde farazi ortak irade kavramının objektif öğeleri ağır basar ve 

somut sözleşme taraflarından soyutlanmış bir biçimi söz konusu olur.  

Sonuç olarak, tamamlayıcı yorumda tek bir araçtan faydalanmak yerine, iki 

aşamalı bir görüş benimsenmelidir. Kabul ettiğimiz bu görüşe göre, önce farazi ortak 

irade araştırılmalıdır. Bu halde hâkim sözleşmenin amacını ve özelliklerini dikkate 

alarak somut sözleşmenin taraflarının dürüstlük kuralı ve teamüllere de uygun olarak 

boşluk olan konuyu daha önce düşünmüş olsalardı nasıl bir düzenleme 

getireceklerini araştırmalıdır. Fakat bazı durumlarda sözleşmede farazi ortak iradeyi 

tespit etmeye yarayan açık bağlantı noktaları yeterince bulunmayabilir. Bu durumda 

                                                 
274 Aynı görüş için bkz. Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 241; Basler Komm./ Wiegand, OR 
Art. 18 N. 84; Larenz/ Wolf, AT, s. 567-568. 
275Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 241. 
276 Larenz/ Wolf, AT, s. 567-568; Huguenin, s. 45; Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 84; 
Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük” , s. 27.  
277 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 79; Aynı anlamda Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 
N. 241. 
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hâkim sözleşmenin kendisinden yola çıkıp işin mahiyetini göz önünde tutarak 

boşluğu en mantıklı, objektif ve adil bir biçimde doldurmalıdır278.  

Farazi ortak irade ise, doktrindeki baskın görüşe göre, sözleşmenin kurulduğu 

zamana giderek o zamanki şartlara göre araştırılmalıdır. Çünkü tarafların arasındaki 

menfaat durumunu en iyi sözleşmenin kurulduğu an yansıtır. Sözleşmenin 

kurulmasında en etkili olan o zamanki hal ve şartlardır. Hâkim sözleşmenin 

kurulduğu safhaya geri giderek taraflar boşluk olan hususu bilselerdi nasıl bir 

düzenleme getireceklerini araştırmalıdır279. Boşluk sözleşmenin başında belli 

olmayan bir hususta ise taraflar boşluk olan meseleyi ihtimal olarak düşünselerdi 

nasıl bir hüküm koyarlardı şeklinde tayin edilmelidir280. 

 

D. Teamüllerin Tamamlayıcı Yorumdaki İşlevi  
 

Teamüllerin, örf ve âdet hukuku kurallarının aksine, sözleşmenin 

tamamlanmasında doğrudan doğruya işlevleri yoktur. Teamüller tamamlayıcı 

yorumda farazi ortak iradenin tespit edilmesine yardımcı olur. Taraflar dürüst kişiler 

olarak herhangi bir sözleşmede boşluk olan hususu düşünmüş olsalardı ne şekilde 

karar verirlerdi sorusunun cevabını ararken teamüllerin önemli bir rolü vardır. 

Tamamlayıcı yorum getiren hâkim teamülleri uygulamak zorunda olmamakla birlikte 

onları görmezden de gelmemelidir281. Farazi ortak irade tespit edilemez ve objektif 

araçların ağır bastığı bir tamamlayıcı yorum getirmek gerekirse, teamüller yine önem 

kazanabilir.   

Hâkimin örf, âdet ve teamüllerden faydalanabilmesi için bunların tarafların 

kararlaştırdıkları sözleşmenin içeriğine uygun olması gerekir. Teamüller sözleşmenin 

bireysel yapısına uygun düşerse, sözleşme boşluğunun doldurulmasında 

                                                 
278 Basler Komm./ Wiegand, OR Art. 18 N. 79; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 241; 
Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 26; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 19-20 
N. 366; Larenz / Wolf, AT, s. 567-568; Huguenin, s. 45.  
279 Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 34; Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 
34; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 132; Palandt/ Heinrichs, BGB § 157 N. 7; Veysel Başpınar, Borç 
Sözleşmelerinin Kısmî Butlanı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Türkiye İş 
Bankası Vakfı, Hukuk Fakültesi 1998, s. 101; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 498; Schönenberger/ 
Jäggi, OR Art. 2 N. 51. 
280 Oğuzman/Öz, dn. 506, s. 154. 
281 Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 44. 
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uygulanabilir. Tarafların sözleşmenin kuruluşu sırasında bu kuralları bilip 

bilmemelerinin ise hiçbir önemi yoktur282. 

Örf, âdet ve teamüllerin uygulanabilmelerinin bir başka şartı da emredici 

hukuk kurallarına ve özellikle ahlaka aykırı olmamalarıdır. Tek taraflı, sözleşmenin 

öteki tarafının çıkarlarını hiçbir şekilde gözetmeyen teamüller ise dikkate alınmaz. 

Bu durumla genel işlem şartlarından kaynaklanan teamüllerde rastlanabilir283.  

Dürüstlük kuralına aykırı olan teamüller de dikkate alınmaz284.  Örf, âdet ve 

teamüller ile yedek kanun hükümleri birbirine zıt ise, kanunda açıkça örf ve âdet 

kuralı atıf yoluyla saklı tutulmadığı sürece, yedek hükümler tercih edilir. Ancak,  

taraflar bir teamülü sözleşmelerinin bir parçası haline getirmişlerse, örneğin ona 

atıfta bulunmuşlarsa, bu durumda artık yedek hukuk kurallarına bakılmaz285.   

Boşluğun doldurulduğu süreçteki değil, sözleşme kurulduğu zaman geçerli 

teamüller dikkate alınmalıdır. Sözleşme kurulduktan sonra yeni teamüller çıkmışsa 

bunlar dikkate alınmaz286. Ayrı bölgelerde yaşayan kimseler sözleşmişler, bu 

bölgelerde de birbirinden farklı teamüller uygulanmakta ise, hangi teamülün geçerli 

olacağı meselesi karşımıza çıkar. TTK m.2/f.2/c.2’e göre “İlgililer, aynı bölgede 

bulunmadıkları takdirde, kanun yahut mukavelede aksine hüküm olmadıkça, ifa 

yerindeki ticari örf ve âdet tatbik olunur.” Demek ki,  BK m.73’e göre belirlenecek 

ifa yerindeki teamüller dikkate alınmalıdır. TTK’daki bu hükmün adi işlerde de 

uygulanmasında sakınca yoktur. 

 

  

                                                 
282 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 524; Kaplan, s. 102; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 244; 
Koller, AT, § 10 N. 34. 
283 Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 143; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 525; Kaplan, s. 102; 
Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 244. 
284 Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 42.  
285 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 525; BGE 47 II 165; Kaplan, s. 102; Berner Komm./  Kramer, OR. 
Art. 18 N. 243.  
286 Sonnenberger, s.  204; Sandrock, s. 126; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 
N. 22; öte yandan Alman hukukunda ise icabı yapanın bölgesindeki teamüllere öncelik verilir. 
Muhataba yabancı olan bu teamüller eğer onun aleyhine ise dikkate alınmaz. Söz konusu teamül 
icapçının aleyhine ise icapçı bu teamüle itiraz edemez. Tarafların teamülü bilip bilmemesi ise 
herhangi bir rol oynamaz. Sonnenberger, s. 189 ve 199; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, 
BGB § 157 N. 23. 
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E.  Tamamlayıcı Yorumun Sınırları 

1. Tarafların İradesi Hilafına Tamamlayıcı Yorum  
 

Tarafların iradesi hilafına tamamlayıcı yorum getirilemez. Hâkim kendince 

mantık yürütmeden, doğrudan doğruya tarafların iradelerini göz önünde 

bulundurarak, o iradeye uygun bir şekilde sözleşmeyi tamamlamalıdır287. Hâkimin 

sözleşmeyi tamamlaması, onun “haksız”, “kötü” bir sözleşmeyi düzeltmesi, onu 

“adil” bir sözleşmeye dönüştürmesi demek değildir. Hâkimin hissi bir davranışla 

tarafların koydukları hükümlerin getirdiği düzeni beğenmeyip bu hükümleri daha 

adil, daha akıllıca düzenlemelerle tamamlaması söz konusu olamaz. Tam tersine, 

hâkim mümkün mertebe duygularına kapılmadan sözleşmeyi tamamlama görevini 

yerine getirmelidir288. Bu bakımdan, tamamlayıcı yorum getiren hâkim dürüstlük 

kuralını dayanarak sözleşmenin konusunu genişletemez, değiştirmez289. Sözleşmenin 

ahengini onu “düzeltmek” adına bozamaz290. Tamamlayıcı yorum bireysel 

sözleşmelerin içerik denetimine tabi tutulmasında bir araç olarak görülemez291. 

Tarafların bilinçli olarak öngörmedikleri bir düzenleme tamamlayıcı yorum yoluyla 

sözleşmenin içeriğine sokulmamalıdır292. Hâkim bundan dolayı, sözleşme boşluğunu 

doldururken tarafların getirdikleri düzenlemelerle bütün müzakere sürecini dikkate 

almalıdır. Hâkim bu incelemesi sonunda tarafların ortaya koydukları iradelere ve bu 

şekilde ortaya çıkan sözleşme dengesine uygun bir hüküm getirmek zorundadır. Bu 

yaklaşım genel olarak sözleşme özgürlüğü ilkesini korumayı hedef alır, çünkü 

tarafların serbestçe ortaya koydukları irade dikkate alınarak sözleşmenin 

                                                 
287 Basler Komm./ Bucher, OR Art. 2 N. 8. 
288 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 245; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 
157 N. 45, 46, 47; ; Palandt/ Heinrichs, BGB § 157 N. 8; Bischoff, s. 67; Flume, Das 
Rechtsgeschäft, s. 326; Schwenzer, AT, N. 34.07; Kaplan, s. 108-109; Merz, Vertrag, N. 187. 
289 Akyol, Dürüstlük Kuralı, s. 41,43; Bischoff, s. 67; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 326; ; Palandt/ 
Heinrichs, BGB § 157 N. 9; Berner Komm./ Kramer, Art. OR 18 N. 245; Münchener Komm./ 
Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 46, 47; Kaplan, s. 109;  Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 38; 
Ehricke, s. 689;  Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 126, 127. 
290 Bischoff, s. 67; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 326; Berner Komm./ Kramer, Art. OR 18 N. 245; 
Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 46, 47; Kaplan, s. 109;  Staudinger/ Roth, 
BGB § 157 N. 38; Ehricke, s. 689;  Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 126, 127.  
291 Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 37, 39. 
292 Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 45; Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 
38; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 253; Kaplan, s. 111-112; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 
125; Ehricke, s. 689. 
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tamamlanması gerektiğini öngörür293. Buna göre, hâkim tarafların reddettikleri 

düzenlemelerle sözleşmeyi tamamlayamaz. Örneğin taraflar bir yedek hukuk 

kuralının getirdiği çözümü reddetmişlerse hâkim tamamlamayıcı yorum yoluyla bu 

hükmün esas aldığı yahut ona çok benzeyen bir çözüm şekli benimsememelidir.  

 

2. Tamamlayıcı Yorumla Yan Borç Yaratılmasında Sınırlar 
 

Bir borç ilişkisinden asli borçların dışında yan borçlar da doğabilir294. Yan 

borçlar bazen kanunda belirtilmiş olabilir (örneğin, BK m. 168/f.2295), bazen de 

sözleşmeden yahut dürüstlük kuralından doğabilir.  Yan borçların önemli bir kısmı 

koruma amaçlı borçlardır. Ne kanundan ne de sözleşmeden çıkan yan borçların 

tamamlayıcı yorum kurumu yardımıyla ihdas edildiği görülmüştür296. Burada 

özellikle farazi ortak iradeye ve dürüstlük kuralına dayanarak yan borçların doğduğu 

kabul edilmektedir297. 

Hâkim böyle yan borçlar yaratırken son derece dikkatli davranmalıdır. 

Tamamlayıcı yorum ve farazi ortak irade kurumları kötüye kullanılmamalıdır. 

Sözleşmenin kurulması sırasında taraflardan biri karşı tarafa bir borç yüklemek, 

kendine bir alacak hakkı sağlamak istemiş ama bunu başaramamış olabilir. Hâkim 

                                                 
293 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 253; Kaplan, s. 112; Ehricke, s. 689; Palandt/ Heinrichs, 
BGB § 157 N. 8-9. 
294 Bir görüşe göre, sözleşmede borca aykırılıktan dolayı taraflardan birinin yakınları zarar görürse, bu 
kimsenin sözleşmenin korumasından faydalanıp faydalanamayacağı sorusu hâkimin kendi koyduğu 
bir hükümle tamamlaması gereken bir meseledir. Larenz tarafından savunulmuş bu görüş uzun bir 
süre Alman hukukunda üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşmenin hukuki dayanağı olarak BGB § 
157’den çıkan tamamlayıcı yorumun görülmesine sebep olmuştur. Karl Larenz, “Entscheidungen-
Zivilrecht: BGH (Anmerkung: Larenz)”, NJW 9,  1956, s. 1193; Aynı yönde Henning Dahm, Die 
dogmatischen Grundlagen und tatbestandlichen Voraussetzungen des Vertrages mit 
Schutzwirkung für Dritte, Köln, Müler Botermann Verlag, 1988, s. 75 vd.; Ancak doktrinde bu 
görüş haklı olarak eleştirilmiştir. Yöneltilen en temel eleştiri ise bu hallerde bir sözleşme boşluğunun 
bulunmadığı, bu yüzden de tamamlayıcı yoruma başvurmanın isabetli olmadığıdır. Gerçekten de 
sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişilerin hukuki durumları hakkında sözleşmede bir düzenleme 
yer alması beklenemez. Bu açıdan sözleşmede bu konuda bir düzenlemenin bulunmaması bir eksiklik, 
boşluk olarak görülemez. Gernhuber, s. 265. Bir başka eleştirel yaklaşım için bkz. Jäggi/ Gauch, OR 
Art. 18 N. 537.   
295 BK m. 168/f.2’e göre “Temlik eden kimse, temellük edene alacak senedini teslim ve mevcut esbabı 
sübutiyeyi ve haklarını izhar için lüzumlu olan malûmatı ita ile mükelleftir.”  
296 Koller, AT, § 10 N. 37; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 251; Flume, Das Rechtsgeschäft, 
s. 329. 
297 Koller, AT, § 10 N. 37; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 251; Erman, Medeni Hukuk 
Dersleri, s. 103; Akyol, Dürüstlük Kuralı, s. 45; Larenz, Schuldrecht, s. 139.  
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sözleşmenin kurulması aşamasında bunu başaramamış bir kimseye, sonradan 

sözleşmenin tamamlanması adına, alacak hakkı sağlayamamalıdır. Bu sözleşmedeki 

borç-alacak dağılımının, yani sözleşme dengesinin bir tarafın lehinde değiştirilmesi 

anlamına gelir298. Anlaşmanın bitiminde rekabet yasağının öngörülmediği bir eser 

sözleşmesi düşünelim; hâkim burada sözleşmeyi tamamlarken, işin niteliğinden aksi 

anlaşılmadıkça yeni bir yükümlülük ihdas edememelidir299.   

Ne var ki böyle bir çözüm her durumda kabul edilemez. Boşluğun sağlıklı bir 

şekilde doldurulabilmesi için hâkimin bir yan borç yaratması gerekli de olabilir. Ayrı 

şehirlerde yaşayan doktorların muayenehanelerini değiş tokuş edip bir süre sonra 

doktorlardan birinin eski şehrine dönmek istediği mahkeme kararını hatırlayalım. Bu 

kararda mahkeme doktorların iki üç yıl gibi bir süre için eski şehirlerine dönme 

yasağı olduğuna karar vermiş, gerekçesini ise sözleşmenin amacına dayandırmıştı. 

Gerçekten de, herhangi bir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın doktorlar eski şehirlerine 

dönebilselerdi böyle bir sözleşmenin hiçbir anlamı kalmazdı. Bir görüşe göre, 

tamamlama yoluyla yan borçlar ihdas edilmesi ancak hâkimin MK m.1’e göre kanun 

koyucu gibi hareket ettiği hallerde mazur görülebilir. Hâkim sözleşme boşluğunu 

doldurabilmek için kanun koyucu gibi hareket etmesi gerekiyorsa, yan borç 

yaratabilir300. 

Sözleşmede öngörülen yan borçlardan faydalanarak kıyas yoluyla yeni 

borçlar yaratılması halinde de son derece titiz olmak gerekir.  Sözleşmede sadece çok 

açık ipuçları, kesin dayanaklar olması durumunda hâkim kıyas yoluyla yan borç 

ihdas edebilir. Şöyle bir sözleşme hükmü ele alalım: Bir taşınmaz ikinci bir satımla 

üçüncü bir kişiye satılırsa, ilk satıcı ilk müşteriden bu satım bedelinden (ikinci 

satımdan) belli bir pay alacaktır301. Ancak, satım yerine bir üst hakkı kurulması 

durumunda acaba söz konusu yan borç kıyas yoluyla uygulanabilecek midir? Bu 

soruya bu sonucun kabul edilmesine yetecek dayanak bulunmadığı sürece olumsuz 

cevap vermek gerekir. Bu tür hallerde sözleşmede bir boşluk bulunmadığına hâkim 

                                                 
298 Kramer, OR Art. 18 N. 251; Kaplan, s. 111. 
299 BGE 93 II 272 -275. 
300 Koller, AT, § 10 N. 37. 
301 BGE 82 II 378. 
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karar vermelidir302. Zira bu gibi hallerde sözleşmenin konusunun tamamlayıcı yorum 

kurumunun kurallarına aykırı bir biçimde genişletilmesi söz konusudur. Bu 

bakımdan yan borçlar yaratılması ancak tamamlama amacıyla sınırlı olarak ve 

dürüstlük kuralına uygun olduğu hallerde benimsenebilir. 

 

II. SÖZLEŞMENİN “İŞİN MAHİYETİ”NE GÖRE 
TAMAMLANMASI 

 
A. Genel Olarak 

 
BK m.2/f.2’de sözleşmenin işin mahiyetine göre tamamlanmasından 

bahsedilmiştir. Bu madde tamamlamaya dair özel bir düzenlemedir Örneğin 

tarafların hiç düşünmedikleri bir konuda doğan boşluğun doldurulması söz konusu 

olduğunda bu hükme başvurulmaz. Bu hüküm ilkin saklı tutulan noktalarda 

uygulama alanı bulur303. “İşin mahiyeti” kavramı saklı tutulan noktalarda öncelikli 

bir tamamlama aracı olmakla birlikte, hem farazi ortak irade tespit edilirken, hem de 

farazi ortak iradenin tespit edilemediği yahut da farazi ortak iradeye başvurulamadığı 

durumlarda önemli bir görev üstlenir. Bu bakımdan da “işin mahiyeti” sadece saklı 

tutulan noktalar bakımından değil, genel tamamlama sorunu açısından son derece 

önemlidir. “İşin mahiyeti”ne göre nasıl bir tamamlamaya ihtiyaç duyulacağından 

bahsetmeden önce bu kavramla yakından ilgili BK m.2’de düzenlenmiş bulunan 

“saklı tutma” kavramına değinmekte fayda vardır.  

 

B.  Saklı Tutma Kavramı 

1.  Genel Olarak 
 

BK m.2/f.1’de304 ikinci derecedeki noktaların saklı tutulmasından değil,  

ikinci derecedeki noktaların sükûtla geçilmesinden bahsedilmektedir. Fakat 
                                                 
302 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 251; Kaplan, s. 111; Aynı anlamda Ehricke, s. 688-689; 
Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 42. 
303 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 27; Keller, Der Vorbehalt s. 153; Jäggi/ Gauch, OR Art. 
18 N. 499; Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 51. 
304 “İki taraf akdin esaslı noktalarında uyuşurlar ise ikinci derecedeki noktalar sükûtla geçilmiş olsa 
bile akde mün’akit olmuş nazarıyla bakılır. 
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doktrinde de belirtildiği gibi, bu bir çeviri hatasından başka bir şey değildir,  madde 

metninin İsviçre’de305 olduğu gibi anlaşılması gerekir. Yukarıda da açıklandığı gibi, 

ikinci derecedeki noktalar sözleşmenin kurulmasında rol oynamaz, bunlar hakkında 

konuşulup uyuşulması şart değildir. Önemli olan, esaslı noktalarda uyuşma 

olmasıdır. Dolayısıyla, bu noktalardan hiç bahsedilmemesinin, kanundaki deyimle 

sükûtla geçilmesinin sözleşmenin kurulmasını engellemeyeceği açıktır. Kaldı ki 

ikinci derecedeki noktalar objektif esaslı noktalar gibi sözleşmenin tipinden 

anlaşılabilen noktalar da değildir. İfaya yahut sonuçlarına dair birçok noktaya ikinci 

derecede nokta gözüyle bakılabilir. Bütün bu noktaların her birinin ayrı bir 

düzenleme konusu olamayacağı apaçık ortadadır. Gerçekten de bu fıkrada aslında 

kastedilen durum ikinci derecedeki noktalardan bahsedilip uyuşmanın sağlanamadığı 

ve düzenlenmenin geleceğe bırakıldığı haldir. Bu durum hakkında, Borçlar 

Kanunu’nun kaynağı olan İsviçre BK’nin m. 2/ f.1’indeki saklı tutma (Vorbehalt) 

ifadesi kullanılmıştır. Aşağıdaki açıklamalarımız bu kavram ışığında şekillenmiştir.  

Sözleşme görüşmeleri sırasında taraflar birçok noktadan bahsedebilirler. 

Bunlar, çoğu zaman, hiç olmazsa taraflardan birinin düzenlenmesi gerektiğine 

inandığı hususları akla getiren noktalardır306. Bu noktalar üzerinde bir uyuşma 

meydana gelebilir. Uyuşmanın meydana gelmesi demek bu noktaya ilişkin kural 

yahut kurallar konması demektir. Ama bir de sınırlı uyuşmalar vardır. Sınırlı uyuşma 

ele aldıkları bazı konularda uyuşma olmadığı zaman olur. Sınırlı uyuşmanın bir 

örneğini BK m.2/f.1’de görürüz;  işte bunlar saklı tutulan noktalardır.  Saklı tutma 

tarafların bir konu üzerinde uyuşamamaları ama bu konunun düzenlemesini ileriye 

bıraktıkları zaman söz konusu olur307. Dolayısıyla kural olarak, saklı tutmanın 

gerçekleşmesi için tarafların bir nokta üzerinde konuşup uyuşamamaları gerekir. 

 

 

                                                 
305 BK m.2’nin mehaz İsv. Borçlar Kanunu’ndaki (OR) karşılığı olan OR m.2 şu şekildedir: “Taraflar 
akdin bütün esaslı noktalarında uyuşurlarsa, yan noktaların saklı tutulmasının sözleşmenin 
bağlayıcılığını engellemediği kabul edilir. Saklı tutulan noktalarda anlaşma olmazsa, hâkim bu 
noktalarda işin mahiyetine göre karar verir”. Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 4. 
306 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 11. 
307 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 18; Keller/ Schöbi, s. 56; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 
N. 4; Oğuzman/ Öz, s. 64; Eren, s. 214 ve s. 435; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 15; Basler 
Komm./ Bucher, OR Art. 2 N. 4; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 116 vd.  
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2. Saklı Tutmanın Şartları 
 

Saklı tutmanın gerçekleşmesi için iki unsurun bir arada olması gereklidir. 

İlkin, söz konusu noktadan konuşulmuş ama üzerinde uyuşulamamış olmalıdır308. 

Burada söz konusu edilen noktalar, kural olarak, ikinci derecede noktalardır. 

Hakkında konuşulduğu için de sübjektif ikinci derecede noktalardır.  

Objektif esaslı noktalarda, baskın görüşe göre, sözleşme tamamlanamaz, 

çünkü bu noktalarda uyuşma olmadığı hallerde sözleşme kurulmamış kabul edilir. 

Ancak, yukarı da açıklandığı gibi, doktrinde yeni bir görüş bazı istisnai hallerde 

objektif esaslı noktalarda da boşluğun doldurulabileceğini kabul etmektedir309. Bu 

bağlamda bazı hallerde objektif esaslı noktaların bile saklı tutulabileceği ileri 

sürülmektedir. Örneğin bir eser sözleşmesini ele alalım; taraflar söz konusu işin 

ücretini kararlaştırmasalar ve bu hususun düzenlenmesini ileri bıraksalar bile 

bağlanma iradesi anlaşıldığı sürece sözleşmenin tamamlanabileceği kabul edilir. İş 

görme borcunun ivazlı olduğu hususunda irade uyuşmasının bulunduğu anlaşılırsa, 

işin bedeli hususunun saklı tutulduğu kabul edilir. Bu durumda BK m. 2/f.1’deki 

karine uygulanır ve bedel konusundaki anlaşmanın ileri bırakılması sözleşmenin 

kurulmasını engellemez. Bu durumda taraflar daha sonra ücret konusunda 

anlaşamazlarsa, hâkim BK m.2/f.2’e göre sözleşmedeki boşluğu dolduracaktır. Bu da 

genellikle BK m.366’daki esaslara göre olur. Bu durum daha başka saklı tutma 

hallerinden farklıdır, çünkü kural olarak saklı tutulan unsurlar sözleşmenin sübjektif 

olarak ikinci derecedeki unsurlarıdır. Oysa burada sözleşmenin objektif esaslı bir 

unsurunun saklı tutulması, objektif esaslı unsurun sübjektif ikinci derecede bir nokta 

haline getirilmesi söz konusudur310. Ne var ki, yukarıda da belirttiğimiz gibi bu görüş 

ancak tarafların ifa sürecini başlatmaları gibi sonraki davranışlarından bağlanma 

iradesi gösterdikleri anlaşılıyorsa kabul edilebilir. Bu durumda tarafların davranışları 

                                                 
308 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 15; Becker, Art. 2 N. 7; Keller, Der Vorbehalt, s. 25 vd. 
Eren, s. 214; Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 20. 
309 BGE 93 II 185 [188]. Bu kararda sözleşmenin esaslı noktasının saklı tutulmasını mahkeme kabul 
ediyor. Böylece hâkim objektif esaslı noktada tamamlama yapıyor. Görüşün eleştirisi için bkz. Berner 
Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 26; Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 18 N. 540; Bu konuda daha fazla 
bilgi için bkz. birinci bölüm II/A/3/a. 
310 Peter Gauch, Der Werkvertrag, 3. Auflage, Zürich, Schulthess, s. 190; Gauch/ Schluep/ Schmid/ 
Rey, AT, Bd. I, N. 338a. Akyol’a göre de istisnai bazı hallerde objektif esaslı noktalarda saklı tutma 
yapılabilir. Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 114-115. 
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yorumlanarak bağlanma iradesi araştırılmalıdır. Çünkü objektif esaslı noktanın saklı 

tutulması ve düzenlenmesinin ileriye bırakılması sözleşmenin kurulmasının 

ertelenmesi anlamına da gelebilir311. Öte yandan semen gibi bir unsurun 

düzenlenmesinin ileriye bırakılması sözleşmenin kurulması ile ifanın yapıldığı 

zaman arasında uzun bir süre olduğu durumlarda da haklı görülmektedir312.   

Saklı tutmanın ikinci unsuru,  tarafların tartıştıkları bir noktanın ileride 

yeniden görüşüleceği yönündeki, yani bizzat saklı tutmaya yönelik bir anlaşmadır. 

Taraflar konuşup uzlaşma sağlayamadıkları bu noktayı görüşmeye devam etmek 

istemelidirler. Bundan ötürü de saklı tuttukları noktalar üzerindeki uzlaşmayı 

geleceğe bırakmaktadırlar; ama saklı tutulan noktaları açıkça adlandırmalarına lüzum 

yoktur, örneğin tarafların “sonradan daha ayrıntılı bir düzenleme getirilecektir” diye 

anlaşmaları yeterlidir313. Bir noktanın saklı tutulması için bu konuda bir anlaşmanın 

varlığı gereklidir, ama bu nokta üzerinde her zaman açık bir anlaşma olması 

gerekmez, bu örtülü bir anlaşma da olabilir314. Bazen taraflar bir nokta üzerinde 

uyuşamayıp sorunun çözümünü erteleme yönünde herhangi bir beyanda bulunmamış 

olmalarına rağmen, bu noktanın ileride yeniden ele alınmasını isteyip istememeleri 

halin ve şartların değerlendirilmesinden anlaşılabilir; taraflar arasında örtülü bir saklı 

tutma anlaşma da söz konu olabilir. Bu gibi hallerde de bir saklı tutma tasarrufu 

bulunduğunun kabul edilmesi gerekir. Ancak böyle örtülü bir uyuşma dahi yoksa, bir 

saklı tutma halinden bahsedilemez. Böyle bir durumda taraflar söz konusu noktayı 

müzakere edip de uyuşamamış iseler bile saklı tutmuş olmazlar. Bu durum da 

önemini, aşağıda ele alacağımız gibi, sözleşmenin tamamlanmasında gösterecektir. 

                                                 
311 Bkz. birinci bölüm II/A/3/a. 
312 Atiyah/ Smith, s. 46; Hillas & Co. v. Arcos Ltd. kararında İngiliz mahkemeleri objektif esaslı bir 
noktanın tamamlanıp tamamlanamayacağını tartışmış ve sözleşme hukukunun temel ilkelerine zarar 
vermeden tamamlanabileceğine karar vermiştir. Bu karara göre, hukukun taraflar arasında yürütülen 
pazarlık sürecine müdahele ederek bu sürece zarar vermemesi, sözleşme özgürlüğü ilkesine saygı 
duyulması gerektiği ileri sürülmüştür. Öte yandan özellikle ticaret hayatında dışardan bakıldığında 
eksik gözüken sözleşmeler aslında kendi içlerinde ciddi bir bütünsellik taşıyabilirler. Atiyah/ Smith, s. 
46-47.     
313 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 20; Keller, Der Vorbehalt, s. 4; Berner Komm./ Kramer, OR 
Art. 2 N. 16; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 115-116.  
314 Saklı tutma anlaşmasının örtülü olarak yapılacağı yönünde Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 
15; Keller, Der Vorbehalt, s. 113 vd.; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 115; Akyol’a 
göre taraflar ikinci derecedeki bir nokta üzerinde tartışıp uyaşamazlar, ancak buna rağmen 
sözleşmenin kurulmasına karar verirlerse burada da örtülü bir saklı tutma anlaşması vardır. 
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Bazı hallerde taraflar bir nokta üzerinde tartışmadan da söz konusu noktayı 

seçip bu noktayı ilerde düzenleyeceğiz diye anlaşabilirler, yani bir nokta üzerinde 

tartışıp da uyuşamama hali her zaman şart değildir.315. Örneğin tarafların önceden 

hiçbir şekilde görüşmeden teslim masraflarını kimin üstleneceğini sonra 

düzenleyelim diye kararlaştırmaları yeterlidir. Esas sözleşme belli bir şekle tabi olsa 

da saklı tutma belli bir şekle tabi değildir316.  

Saklı tutmanın söz konusu olduğu zaman kesitleri değişebilir. Tarafların söz 

konusu hususu, müzakerede uyuşulamamasından hemen sonra saklı tutmaya karar 

vermeleri mutlaka şart değildir. Taraflar sözleşme kurulduktan sonra da önceden 

üzerinde konuştukları ikinci derecedeki bir nokta üzerinde uyuşamadıklarını 

hatırlayabilirler. İşte bu safhada da o noktanın ileride yeniden ele alınmasını 

kararlaştırabilirler. Hatta önceden hiç konuşmadıkları bir noktayı bile saklı 

tutabilirler317.  

3. Saklı Tutmanın Hukuki Niteliği 
 

Saklı tutma kavramının hukuki niteliği tartışmalıdır. Tartışma konusu olan 

şey, bir noktanın saklı tutulmasının bir haktan vazgeçmek anlamına gelip 

gelmediğidir318. Gerçekten de, taraflar uyuşamadıkları noktaları bir kenara bırakıp bu 

noktalar olmaksızın sözleşmekle, saklı tuttukları noktaları düzenleme hakkından 

vazgeçmiş mi olurlar? Bu sonuca varmak zordur, zira taraflar zaten gerek kanunen, 

gerek kendileri için önemli olan noktalarda uyuşmuşlardır. Saklı tuttukları noktalar 

kendileri için ikinci derecede olan noktalardır. Bu hususlar sözleşmenin kurulmasını 

engelleyecek derecede önemli olmayan, anlaşamamalarına rağmen müzakereyi 

uzatmamak için açık bıraktıkları noktalardır. Taraflar o noktalar üzerinde anlaşmayı 

ertelemişler ama bu noktaları düzenleme hakkından vazgeçmemişlerdir. Bu hakları 

bakidir.  Zamanı gelince de o noktada uyuşamazlarsa nasıl bir yol tutulacağı BK m.2/ 

f.2’de düzenlenmiştir. Bu durumda hâkim sözleşmedeki boşluğu işin mahiyetine göre 

dolduracaktır.   

                                                 
315 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 21; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 115. 
316 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 21. 
317 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 21; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 115. 
318 Keller, Der Vorbehalt, s. 25. 
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    Burada akla gelebilecek sorunlardan ilki, taraflar belli bir noktayı saklı 

tutmaya karar vermişlerse, o noktayı daha çok önemseyen tarafın muhatabı 

karşısında daha elverişsiz bir duruma düşüp düşmeyeceğidir. Bir noktanın saklı 

tutulması başlıbaşına bir belirsizlik sebebi olabilir. Böyle bir noktanın saklı 

tutulmasıyla ortaya çıkacak bir belirsizlik o noktaya önem veren tarafın aleyhine 

sonuç verebilir mi diye düşünülebilir. Ama bu yersiz bir düşüncedir, çünkü o nokta 

gelecekte taraflarca düzenlenebilecek, taraflardan biri aleyhine sonuç verebilecek bir 

yorum söz konusu olmayacaktır319. 

Saklı tutma bir ön sözleşme midir? Ön sözleşme ileride bir sözleşmenin 

kurulmasını amaçlar. Ön sözleşmelerde asıl sözleşmenin esaslı içeriği ya bellidir ya 

da belirlenebilir niteliktedir320. Oysa saklı tutmada belirlenebilirlik unsuru eksiktir. 

Taraflar ele aldıkları noktada uyuşup belirsizliği belirli hale getiremedikleri için o 

hususun düzenlenmesini ertelemektedirler. İkinci bir fark da ön sözleşmede tarafların 

birbirlerini asıl sözleşmeye zorlama olanakları bulunmasıdır. Ön sözleşme esas 

sözleşmeyi kurma borcunu doğurur321. Ancak, saklı tutmada böyle bir durum yoktur. 

Gerçekten de bir nokta saklı tutulduğu zaman tarafların herhangi bir borç altına 

girdikleri söylenemez. Bir başka fark daha vardır. Ön sözleşmeye rağmen asıl 

sözleşme kurulmazsa, hâkim asıl sözleşmenin kurulmasına karar verirken ön 

sözleşmeyi dikkate alacak, sonradan kurulan asıl sözleşme temelini ön sözleşmeden 

aldığı halde, saklı tutulan noktalarda taraflar anlaşamazlarsa işin mahiyetine göre 

sözleşmeyi tamamlayacaktır322. 

O halde, saklı tutma sözleşmenin kurulmasının geciktirici bir şarta 

bağlanması mıdır diye sorulabilir. Saklı tutma ile sözleşmeyi geciktirici şarta bağlı 

olarak yapmak birbirinden ayrı kavramlardır. Bir sözleşme geciktirici şarta bağlı 

olarak yapıldığı zaman sözleşmenin hüküm ifade etmesi için şartın gerçekleşmesi 

gerekir. Her ne kadar şartın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belli olmadığı 

dönemde tarafların bazı yükümlülükleri olsa da, bu sözleşmeden doğan asıl borçlar 

henüz hüküm ifade etmez. Hâlbuki saklı tutmada sözleşmeden doğan asıl borçların 

hüküm ifade etmelerinin ikinci derecedeki noktalarda uyuşmanın sağlanması ile bir 
                                                 
319 Keller, Der Vorbehalt, s. 29 vd. 
320 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Doğan, s. 125 vd. 
321 Doğan, s. 169 vd.  
322 Keller, Der Vorbehalt, s. 35 vd.; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 118. 
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ilgisi yoktur. Hatta taraflar “İkinci derecedeki noktalarda ilerde anlaşmak üzere bu 

sözleşmeyi yapıyoruz” diye anlaşsalar bile bu ifadeleri her zaman yaptıkları 

sözleşmeyi geciktirici şarta bağladıkları anlamına gelmez323. Bu gibi durumlarda 

acaba taraflar sözleşmeyi yapıp uyuşamadıkları konuyu daha sonra çözmek üzere bir 

saklı tutma anlaşması mı yapmışlardır, yoksa anlaşamadıkları noktada daha sonra 

uyuşmak şartıyla mı sözleşmeyi yapmışlardır? Bu sorunun cevabı taraf iradelerinin 

yorumlanmasının sonucunda bulunabilir. 

Saklı tutma bir tahkim sözleşmesi midir diye de sorulabilir. Taraflar saklı 

tuttukları noktalarda daha sonra da anlaşamazlarsa nasıl hâkim işin mahiyetine göre 

sözleşmedeki boşluğu doldurursa,  taraflar arasında bir tahkim sözleşmesi söz konusu 

olduğu zaman da sorunu hakem çözer. İlk başta gözüken benzerliğe rağmen, iki 

durum birbirinden çok farklıdır. Taraflar bir noktayı saklı tutarken, ileride 

anlaşamamaları durumunda hâkim tarafından bu boşluğun doldurulma ihtimalini 

çoğu zaman bilmezler bile, bilseler bile bunun ne anlama geldiğini pek çok kimse 

anlayamaz. Anlasalar bile saklı tutulan noktaları tamamlama görevi doğrudan 

doğruya kanundan doğar. Oysa tahkim sözleşmesinde tarafların birbirleriyle yahut 

hakemle kurdukları özel hukuka dayalı bir sözleşmeyle hakeme sorunu çözme yetkisi 

vermesine karşılık, saklı tutmada hâkim sözleşmeyle kendisine verilen bir yetkiyle 

değil, görevi gereği sorunu çözer, çözerken de işin mahiyetine göre boşluğu 

doldurur. Halbuki tahkimde hakem tarafların kendi belirledikleri hükümleri 

uygulayabileceği gibi bütün yedek hukuk kurallarından da faydalanabilir324.  

Saklı tutma bağımsız bir sözleşme midir? Bilindiği gibi, sözleşme bir borç 

kaynağıdır. Saklı tutmada herhangi bir borcun doğmadığı görülmektedir. Zira borç 

alacaklıya talep hakkı, dava etme ve cebri icraya başvurma hakkı verir. Bir başka 

deyişle, borcun yerine getirilmemesi bir sorumluluk doğurur. Öte yandan, saklı 

tutma, saklı tutulan husustaki boşluğun doldurulması yahut sonraki görüşmelere 

katılma gibi borçlar doğurmaz. Aynı şekilde sözleşme görüşmelerine katılan tarafın 

katılmayanı zorlama, temerrüde düşürme yahut tazminat isteme hakkı da yoktur325. 

Hatta saklı tutmanın asıl sözleşmenin bütünleyici bir parçası olduğunu kabul etsek 
                                                 
323 Keller, Der Vorbehalt, s. 30; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 117 -118. 
324 Keller, Der Vorbehalt, s. 40 vd.; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 118. 
325 Keller, Der Vorbehalt, s. 42 vd.; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 118; Becker, OR 
Art. 2 N. 7. 
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bile, ikinci derecedeki noktaları düzenleme gibi bir borç doğmaz. Saklı tutmayı, 

ikinci derecedeki noktalarda uyuşmayı ileriye bırakıp esas sözleşmedeki uyuşma 

eksikliğini bu açıdan tamamlayan bir ek anlaşma olarak da düşünebiliriz. Ama 

buradaki anlaşmanın bir sözleşme değil, bir yan uyuşma olduğu kabul edilmelidir. 

Becker’in bu konudaki düşüncelerini aynen aktarıyoruz: 

“Saklı tutma bağımsız bir sözleşme değildir, hak ve yükümlülükler, özellikle 

sonraki görüşmeye katılma mecburiyeti doğurmaz. Bir taraf görüşmeye katılmazsa 

temerrüt hükmü uygulanmaz. Saklı tutma temel noktalardaki sözleşmenin 

bütünleyici parçasıdır. Fakat saklı tutma hakkında da bir uyuşma olmalıdır”326. 

 

C. “İşin Mahiyeti” ve Kavramın Tamamlamadaki Özellikleri 

1. Genel Olarak 
 

Taraflar belli bir noktayı saklı tuttukları halde o nokta üzerinde daha sonradan 

da uyuşamazlarsa, sözleşmede tarafların başlangıçtan beri bilinçli olarak bıraktıkları 

bir boşluk olduğu kabul edilebilir. Ama taraflardan biri saklı tutulan nokta yerine 

başka bir hüküm getirirse yahut bu konudaki âdetler uygulanıp öteki taraf buna karşı 

çıkmazsa yahut söz konusu nokta zaten kanundaki emredici kurallara tabiyse artık 

herhangi bir boşluktan bahsedilemez327.  

Saklı tutulan noktalardaki boşluğun doldurulamadığı hallerde, BK m.2/f.2’de 

bu noktaların işin mahiyetine göre tamamlanacağı belirtilmiştir. Buna göre, hâkim 

talep üzerine sözleşmedeki boşluğu tamamlayacaktır. Tamamlama talebi bazı 

hallerde bir boşluk doldurma sorunu, bazı hallerde de sözleşmenin bağlayıcılığı (yan 

noktalarda saklı tutmadan ötürü) çerçevesinde ortaya çıkacaktır. Bazı hallerde de 

sorun borcun hiç ya da gerektiği gibi ifa edilmemesi çerçevesinde hâkimin önüne 

gelecektir328. Birçok olayda da çeşitli hukuki sorunlar iç içe geçer. Tamamlama 

çözülmesi gereken sorunlardan sadece biridir.  

                                                 
326 Becker, OR Art. 2 N. 7; Aynı görüş için bkz. Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s.117 -
118; Keller, Der Vorbehalt, s. 25 vd.  
327 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 46. 
328 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 22. 
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Hâkim saklı tutulduğunu tespit ettiği noktalardaki boşlukları işin mahiyetine 

göre doldururken bireysel, şahsi ve somut bir çözüm getirir. Böylece hâkim kendi 

koyduğu bir kuralla tamamlayıcı yorum getirerek boşluğu tamamlamalıdır. Ancak 

BK m.2/f.2’nin özelliği hâkimin sözleşmeyi “farazi ortak irade”ye göre 

tamamlamamasındadır. Zira “Somut sözleşmenin dürüst tarafları boşluk olan 

hususun bilincinde olsalardı bu boşluğu nasıl tamamlarlardı?” sorusunun cevabını 

aramak taraflar arasındaki uyuşmazlığın apaçık ortada olduğu bir durumda (BK 

m.2/f.1) artık anlamsızdır. Dolayısıyla tamamlayıcı yorumda hâkimin en önemli ve 

öncelikli aracı olan farazi ortak irade BK m.2/f.2’deki saklı tutulan noktalardaki 

boşlukların tamamlanmasında dikkate alınmaz329. 

Öte yandan,  yine tamamlamada önemli bir araç olan yedek hukuk kurallarına 

da kural olarak başvurulmaz. Bu durumda tarafların belli bir noktadaki sorunu tekrar 

görüşmek için saklı tutmaları aynı konuda yedek hukuk kurallarının uygulanmasını 

istemedikleri sonucuna götürür330. Özellikle, tarafların örf ve âdet hukuku kuralını 

yahut yedek hukuk kurallarını bilmelerine rağmen bir noktayı saklı tutmaları 

kanundaki çözümden farklı bir şekilde boşluğu doldurmak istedikleri yönünde 

yorumlanır. Fakat bazı hallerde sözleşme o kadar “tipik” özellikler gösterir ki,  “işin 

mahiyeti” ile kanun hükümleri yahut örf ve âdet hukuku kuralı örtüşebilir. Örneğin 

taraflar mesafeli bir satım sözleşmesi yapmışlar ama nakil masraflarının kime ait 

olacağını kararlaştırmamışlar, bu ikinci derecedeki noktayı saklı tutmuşlardır. Bu 

durumda sözleşmedeki öbür şartların “tipik” olması, hiçbir bireysel özellik 

taşımaması durumunda hâkim BK m. 186/ f.1’e göre sözleşmeyi tamamlayıp nakil 

masraflarını alıcıya yükleyebilir. Aynı şekilde, işin mahiyeti elverirse örf ve âdet 

hukuku kuralına da başvurabilir. Hâkim değerlendirmesi sonunda “işin mahiyeti”ne 

en uygun olanın örf ve âdet hukukuyla tamamlama olduğu sonucuna varabilir331. Bu 

bakımdan, bir noktanın saklı tutulması yedek hukuk kurallarına yahut örf ve âdet 

hukukuna asla başvurulmayacağı anlamına gelmez.   

                                                 
329 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 23; Keller, Der Vorbehalt, s. 175; Oğuzman/ Öz, s. 155. 
330 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 23; Keller, Der Vorbehalt, s. 175; Schönenberger / Jäggi, 
OR Art. 2 N. 52; Oğuzman/ Öz, s. 154; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 77. 
331 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 52; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 25; Tekinay/ 
Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 76; Aynı anlamda Eren, s. 214.   
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Tarafların önce bir nokta üzerinde görüşüp sonradan özel bir düzenlemeden 

vazgeçtikleri hallerde de benzer bir durumla karşılaşılabilir. Bu durumun 

yorumlanmasıyla tarafların kanundan ayrılan özel bir düzenleme istemedikleri 

anlaşılıyorsa, doğrudan doğruya işin mahiyetine göre tamamlamaya girişmeye lüzum 

yoktur. Gerçekten de bazı hallerde taraflar kanunda bu yönde bir düzenleme 

olduğunu bilmedikleri için yahut başka sebeplerle belli bir noktayı müzakere 

edebilirler. Bu durumda genel sıra takip edilmeli, yani önce yedek hukuk kurallarına 

başvurulmalıdır332. 

 Hâkim bireysel,  şahsi bir tamamlama ile sözleşmenin amacına, bütünlüğüne 

uygun bir çözüm üretmek zorundadır. Yapılan tamamlama aynı zamanda da 

objektiftir, zira tarafların gerçek iradelerine yahut farazi ortak iradelerine 

bakmaksızın somut şartlar altında rasgele dürüst ve makul kişilerin beklentileri 

yönünde bir tamamlama yapılır333. “İşin mahiyetine” göre uygulanan tamamlama  

“hukuka, hakkaniyete göre tamamlama” olarak da nitelendirmiştir334. Yani söz 

konusu durumda hâkim objektif olarak boşluğu en adil biçimde doldurur. Yine de 

hâkim mutlaka tarafların getirdikleri düzenlemeleri de dikkate alarak sözleşmeyi 

tamamlamalıdır. Böylece hâkimin tamamladığı hükümle tarafların koydukları 

hükümler ahenkli bir bütün teşkil eder. Bunun için de hâkim taraflar arasındaki 

menfaat durumlarına, menfaat dengelerine bakmalıdır335. Ama tarafların menfaat 

durumlarının yanı sıra, belli bir sözleşme hükmü koyarken güttükleri ortak amaca da 

bakılmalıdır. Sözleşmenin yapıldığı zamandan beri ilişkide oluşan değişiklikler de 

göz önüne alınmalı, bütün bu hususlar hesaba katılarak sözleşme tamamlanmalıdır. 

İşin mahiyetine göre tamamlama yoluna giden hâkim somut sözleşmenin bütün 

özelliklerini ve şahsi yapısını dikkate almalıdır336. Başka bir anlatımla işin 

                                                 
332 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 16; Koller, AT, § 10 N. 18; Bu durumda kanundaki yedek 
hukuk kurallarının sözleşme boşluğunu tamamlamada sadece yardımcı bir işlevi bulunduğu kabul 
edilmektedir. BGE 107 II 411. 
333 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 24; Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 145; 
Schönenberger /Jäggi, OR Art. 2 N. 51; Eren, s. 214;  
334 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 51; Keller, Der Vorbehalt, s. 147 vd. özellikle s. 173; Eren, s. 
214; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 499; Schluep, SPR, s. 783; BGE 84 II 632; BGE 100 II 331; BGE 
88 II 508; BGE II 508; BGE 48 II 257. 
335 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 51; Basler Komm./ Bucher, OR Art. 2 N. 16. 
336 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 2 N. 51; Benzer şekilde Keller, Der Vorbehalt, s. 173 vd. özellikle 
s. 186-187; Akyol, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 120; Basler Komm./  Wiegand, OR Art. 
18 N. 80; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 499; BGE 72 II 37; aynı anlamda Sandrock, s. 126-127.   
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mahiyetine göre tamamlama yoluna giden hâkim resmin tümüne bakarak objektif ve 

adil bir çözüm getirmelidir.    

Hâkim BK m.2/ f.2 uyarınca saklı tutulan noktalarda boşlukları doldururken 

tarafların sözleşme görüşmeleri sırasında uyuşamadıkları hususları dikkate almalı,  

yani hâkim tarafların önceden reddettiği çözümü benimsememelidir. Kısacası,  

hâkimin getireceği çözüm tarafların iradelerine aykırı olmamalıdır337.  

 

2. BK m.2/f.2’nin Uygulama Alanı 
 

BK m.2/ f.2 saklı tutulan noktaların tamamlanmasında uygulanır. Bir görüşe 

göre boşluğu işin mahiyetine göre doldurabilmek için mutlaka o noktanın saklı 

tutulması yönünde bir anlaşma olması gerekir. Dolayısıyla belli bir noktada tarafların 

uyuşamamış olması yetmez, o noktanın ileride tekrar görüşüleceğine dair bir anlaşma 

da olmalıdır338. Bu görüşten yana olanlara göre sözleşmenin tarafları belli bir konuda 

uyuşamamış ama aynı noktada saklı tutma yoluna da gitmemişlerse, hâkim önce 

yedek hukuk kurallarına başvurmalı, buradan bir sonuç elde edemezse örf ve âdet 

hukukuna gitmelidir. Nihayet son aşamada hâkim MK m.1/f.1/c.2’e göre kanun 

koyucu gibi hareket ederek boşluğu doldurmalıdır339.  

Bu ihtimalde taraflar aslında ikinci derecede bir noktada uyuşamamakla 

birlikte bu noktanın ileride görüşülmesine dair bir saklı tutma anlaşması 

yapmamışlardır. Bizim de katıldığımız görüşe göre, saklı tutma anlaşması olmasa da 

hâkim boşluğu BK m. 2/f.2’e göre doldurmalıdır. Çünkü tarafların bir noktayı seçip 

bu nokta üzerinde özellikle konuştukları halde uyuşamamaları o noktanın ayrıca 

düzenlenmesini istediklerinin bir göstergesidir. Bu durumda tarafların yedek hukuk 

kurallarının öngördüğünden farklı bir çözümü istedikleri kabul edilmelidir. Zaten  

BK m.2/f.2’nin altında yatan hukuki düşünce de budur340. Öte yandan uygulamada 

saklı tutma anlaşmasının nadiren yapıldığı da görülmektedir. Bu açıdan burada 

                                                 
337 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 253. 
338 Eren, s. 435; Keller/Schöbi, s. 138-139; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 11; Aynı anlamda 
Oğuzman/ Öz, s. 154. 
339 Eren, s. 435; Keller/ Schöbi, s. 138; Oğuzman/ Öz, s. 154. 
340 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 27; Koller, AT, § 10 N. 19. Ayrıca karinenin kıyasen 
uygulandığı haller için bkz. birinci bölüm II/A/2. 
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vardığımız çözüm biçimi uygulamadaki gerçeklere de daha uygundur. Ne var ki, 

belli bir nokta saklı tutulmuş olmadığı halde boşluğun işin mahiyetine göre 

doldurulmasının kabul edilmesi için tarafların o noktayı mutlaka müzakere etmiş 

ama uyuşamamış olması gerekir. Herhangi bir şekilde sözleşme müzakerelerine 

taşınıp, sadece bahsedilip, sonradan ihmal edilen yahut unutulan noktalar, bir başka 

deyişle müzakere edilmemiş, tartışılmamış noktalar ilk sırada işin mahiyetine göre 

tamamlanamamalıdır. Bu noktalar somut olayın koşullarından aksi anlaşılmadığı 

sürece öncelikli olarak yedek hukuk kuralları ile doldurulmalıdır341.   

Öte yandan BK m.2/ f.1’de yer alan sözleşmenin kurulduğu karinesinin kıyas 

yoluyla uygulandığı başka hallerde de sözleşmenin işin mahiyetine göre 

tamamlanabileceği kabul edilmektedir. Bir başka deyişle icabı değiştiren yahut 

tamamlayan kabullerde, gizli-kısmi uyuşmazlıkta da boşlukların işin mahiyetine göre 

tamamlanabileceği kabul edilmektedir. Bu hallerde taraflar arasında bazen açık 

bazen ise örtülü bir uyuşmazlık vardır. Burada da söz konusu husus üzerinde 

uyuşmazlık olması tarafların kanundaki düzenden ayrılmak istediklerini gösterir342. 

Bununla birlikte, karinenin kıyas yoluyla uygulandığı bir başka hal olan genel 

işlem şartlarında uyuşulamaması durumunda bu çözümü kabul etmek yerinde olmaz. 

Genel işlem şartları sözleşmenin sübjektif esaslı noktası değilse ve taraflar objektif 

esaslı noktalarda uyuşurlarsa sözleşme kurulmuş kabul edilir. Ancak uyuşulamayan 

noktalarda bir boşluk doğar. Aynı şekilde yürürlük denetimi sonunda çatışan genel 

işlem şartlarının sözleşmenin içeriğinde yer almadığı ortaya çıkarsa yine bir 

sözleşme boşluğu vardır. Ama bu gibi durumlarda boşluğun BK m.2/f.2’e göre değil, 

genel tamamlama kurallarına göre, yani yedek hukuk kurallarına öncelik tanınarak 

doldurulması gerekir343. Bu hallerde yedek hukuk kurallarının genel, adil, taraflar 

arasındaki çıkar dengesine uygun çözümleri tercih edilmelidir. Öte yandan genel 

                                                 
341 Bazen taraflardan biri, bir nokta üzerinde gerçekten müzakere etmek istemeksizin o noktayı 
sözleşme görüşmelerine taşıyabilirler. Bu noktalar ciddiye alınmayan, üzerinde tartışılmayan 
noktalardır. Sadece karşı taraftan ödün koparmak için müzakere sürecine getirilmiştir.  
Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 17 N. 10; Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. ikinci bölüm I/A. 
342 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 2 N. 27; Koller, AT, § 10 N. 19; Aksi yönde bir görüşe göre bu 
hallerde hâkim boşluğu tamamlamak için yedek hukuk kurallarına başvurmalıdır. Eren, s. 229. 
343 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 160; Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 121.Bu konu 
aşağıda ayrıca ele alınacaktır. Bkz. dördüncü bölüm III.  
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işlem şartlarının kullanıldığı sözleşmelerin, bireysel sözleşmelerden farklı olarak ele 

alınması daha adil çözümler sunar.   

Karinenin çökertilemediği hallerde sözleşme söz konusu noktanın saklı 

tutulduğu varsayımı ile meydana gelir, aksi ispatlanıncaya kadar da bu biçimde 

geçerli olduğu kabul edilir. Bazen karine tarafların gerçek iradelerini yansıttığı halde 

bazen de bu karine çürütülemediği için sözleşme söz konusu yan nokta saklı 

tutularak kurulmuş olabilir. Hâkim sözleşmeyi tamamlarken bu durumu da dikkate 

almalı, boşluğu BK m.2/f.2’e göre, yani işin mahiyetine göre doldurmalıdır344.  

Örneğin üzerinde tartışılan bir nokta taraflardan biri için condictio sine qua non 

olmasına rağmen bunu karşı tarafça anlaşılacak biçimde ortaya koyamamış olabilir. 

Bu durumda sözleşmenin kurulduğu karinesi çökertilemediği için sözleşme kurulmuş 

sayılır. Ancak, hâkim bu noktadaki boşluğu doldururken bu durumu dikkate almalı, 

boşluğu işin mahiyetine göre doldurmalıdır.  

Farazi ortak iradeyi tespit etmek mümkün olmazsa hâkimin objektif bir 

yöntemle boşluğu doldurması gerekir. Bu halde de hâkim boşluğu işin mahiyetini 

göz önünde tutarak objektif ve adil bir biçimde doldurmalıdır. 

Bazı özel durumlarda objektif esaslı noktaların da tamamlanabileceği kabul 

edilmektedir. Böyle noktalara “hâkimce tamamlanabilir objektif esaslı noktaları” 

denilmektedir. İşte eğer hâkim boşluğun tamamlanabileceğine karar verirse önce 

kanuna bakar. Eğer kanunda ihtiyacı karşılayacak bir hüküm bulunuyorsa hâkim bu 

hükmü uygulamak zorundadır. Satım sözleşmesinde BK m. 182, BK m. 209, hizmet 

sözleşmesinde BK m. 323, vekâlet sözleşmesinde BK m.386, eser sözleşmesinde BK 

m. 366 bu nitelikte hükümlerdir. Ancak böyle bir hüküm bulunmayabilir yahut somut 

olay açısından tamamlamada elverişli bir araç olmayabilir345. Böyle bir durumda 

hâkim yine işin mahiyetine göre bu boşluğu doldurmalıdır. Bu durumda hâkim somut 

sözleşmenin koşullarını da değerlendirerek en adil bir şekilde sözleşmeyi 

tamamlamalıdır. Kanunda objektif esaslı noktaların tamamlanmasına ilişkin 

hükümler incelendiğinde genelde rayiç, bedel, değer üzerinden sözleşmenin 

kurulduğunun kabul edildiği görülmektedir. İşte somut olayda da hâkim böyle değer 

kıstasları esas alarak ve işin mahiyetini göz önünde tutarak tamamlama yapmalıdır. 

                                                 
344 Keller/  Schöbi, s. 56. 
345 Bu konuda bkz. birinci bölüm II/A/3/a. 
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Örneğin, satım sözleşmesinde cari fiyatın olmadığı yahut cari fiyatın uygulanmasının 

isabetli olmadığı hallerde satılana benzer bir eşyanın cari fayatının esas alınması 

gerektiği önerilmektedir346. Benzer bir sonuç salt yorum uyuşmazlığı teorisi 

açısından da geçerlidir. Taraflar önce sübjektif esaslı bir nokta haline getirdikleri 

özünde ikinci derecede bir hususun esaslı olmasından sonra vazgeçebilirler. İşte bu 

gibi durumlarda uyuşmazlık sözleşmenin kurulduğu yönünde değil de sadece söz 

konusu noktanın içeriği üzerinde ise hâkim işin mahiyetine göre tamamlama 

yapmalıdır.  

3. Sözleşmenin Amacı ve İçeriği 
 

İşin mahiyeti tespit etmeye çalışılırken sözleşmenin amacı ve içeriği önemli 

bir rol oynar347. Sözleşmenin amacı tamamlama işleminin en yaygın araçlarından 

biridir348. Sözleşmenin amacı aynı zamanda farazi ortak iradenin tespitinde de işe 

yarar. Hâkimin farazi ortak iradeyi tespit edemediği hallerde de işin mahiyetine ve 

sözleşmenin amacına göre tamamlayıcı yorum getirilir.  

Sözleşmenin amacı ile kastedilen şey tarafların güttüğü amaçtır. Sözleşmenin 

amacı kavramı bir de onu meydana getiren tarafların iradesinden bağımsız, genel 

olarak ele alınmaktadır349. Bir örnek verelim; diyelim ki, (A) arabasını satmak, (B) 

                                                 
346 Herzog, N. 249. Benzer bir durum kira sözleşmesinde kira artış miktarı belirlenirken rayiç 
açısından da söz konusudur. 18.11.1964 T. ve E. 2, K. 4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı (RG. 
27.11.1964, s. 11867) uyarınca rayiç tespit edilirken başvurulacak olan emsaller, kiralanan yerle tam 
bir benzerlik içinde olmak zorunda değildir. Dava konusu taşınmazın civarındaki yahut daha uzak 
semtlerdeki dava konusu taşınmaza çok benzeyen taşınmazlar dikkate alınarak ve kıyaslamalar 
yapılarak rayicin belirleneceği esası kabul edilmiştir. (YHGK’nun 27.04. 1968 T. ve E. 1967-4-287, 
K. 289 sayılı kararı için RKD 1968, sayı 9-10, s. 177-180). Öte yandan rayici tespit etmek mümkün 
olmazsa ekonomi esasları ve hak ve nesafet esasları uyarınca belirlenecek bir kira parsının esas 
alınacağı kabul edilmiştir. Bu yönde kararlar için bkz. YHGK., 7.12.1977 T. ve E. 1976/3-3604 K. 
1977/ 901 sayılı karar (Yasa Huk. Der., 1978/1, s. 1055 vd.); Yarg. 3. HD., 7.3.1985 T. ve E. 
1985/1313 K. 1985/ 1526 ( YKD. 1985, s. 799-801).              
347 Pilz, s. 64. 
348 Oertmann, s. 208-215. 
349 Pilz, s. 64 -65; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 371 ve 373; Kaplan, s. 52-53. Yargıtay kararlarında da 
tamamlamanın sözleşmenin amacına uygun olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bir kararda şöyle 
denmektedir: “Bir sözleşme ile yükümlenilen borcun niteliği ve kapsamı o sözleşmenin 
kurulmasındaki asıl amaca göre değerlendirilir. Borçlu, sözleşme ile yerine getirilmesi amaçlanan 
borcu yerine getirirken o sözleşmeden alacaklının beklediği amacın sağlanmasını gerçekleştirmelidir. 
Aksi halde borç yerine getirilmiş sayılmaz.” Yarg. 4. HD., 14.1.1977 T. E. 265, K. 330. Turgut Uygur, 
Açıklamalı –İçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Birinci Cilt, Ankara, 
Seçkin, 2003, s. 543; Aynı yönde bir başka karar için bkz. Yarg. 4 HD., 22.5.1973 T., E. 13622, K. 
6569, Uygur, Birinci Cilt, s. 542-543.  
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de bu arabayı satın almak istiyor, bu halde tarafların amacı ile soyut olarak ele 

aldığımız satım sözleşmesinin genel amacı örtüşmektedir. Çünkü satımın amacı 

belirli bir semen karşılığında bir kimsenin şeyi satın almasının sağlanmasıdır. Bu 

basit örnekte tarafların amacı ile sözleşmenin amacı aynıdır. Ama bu her zaman 

böyle olmayabilir. Bazı hallerde sözleşmenin genel amacı ile tarafların amacı 

birbirinden farklıdır. Ayrıca, birçok sözleşmede tarafların amaçları da aynı yönde 

değildir. Örneğin iktisadi tarafı ağır basan sözleşmelerde tarafların istekleri aynı 

yönde olmayabilir. Bir tarafın daha çok kazanması için öteki tarafın daha az kâr 

etmesi gerekiyor olabilir. Bu bakımdan, sözleşmenin genel amacı ile tarafların amacı 

her zaman aynı yönde olmayabilir350.  

Sözleşmenin amacı kavramı aslında iki anlamda kullanılmaktadır. Dar 

anlamıyla, sözleşmenin amacı, tarafların amacını ifade eder; buna karşılık kavram 

geniş anlamda kullanıldığı zaman o sözleşme tipinin teamüller çerçevesinde genel 

amacı anlaşılır. Bazı hallerde irade beyanlarının ardındaki ortak irade anlaşılabilir. 

Bu durumda sözleşmenin amacı, karşılıklı irade beyanlarının yorumlanmasıyla 

ortaya çıkar. Bu durumda sözleşmenin amacı, karşılıklı irade beyanlarının, bir başka 

deyişle sözleşmenin hükümleri yahut tarafların davranışlarının yorumlanmasıyla 

ortaya çıkar. Ortak irade açıklamaları yoksa sözleşmenin amacını iradeden 

çıkaramayız. Bu durumda sözleşmenin amacını objektif olarak tespit etmek zorunda 

kalırız351.  

Kimi durumlarda da sadece taraflardan biri iradesini ortaya koymuş olabilir. 

Bu iradenin karşı tarafça anlaşılacak biçimde ortaya konmuş olması lazımdır. Söz 

konusu irade, dürüstlük kuralına göre değerlendirilerek sözleşmenin bir parçası 

olarak ele alınmalıdır. Bu bakımdan sadece tarafların anlaşılabilen ortak amaçları 

değil, bir tarafça ortaya konulup karşı tarafça anlaşılan yahut dürüstlük kuralına göre 

anlaşılması gereken amaçlar da dikkate alınmalıdır352. Hatta bir tarafça ortaya konup 

karşı tarafça anlaşıldığı takdirde, dürüstlük kuralına göre sözleşmeyi yapması 

                                                 
350 Pilz, s. 64 -65; Aynı durum kitlelere hitap eden sözleşmeler açısından da geçerlidir. Elektrik yahut 
havagazı nakline ilişkin sözleşmeler gibi. Bu hallerde de sözleşmenin genel amacı ile tarafların amacı 
örtüşmeyebilir. Aynı anlamda Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 373; Kaplan, s. 53. 
351 Pilz, s. 65 -66; Lehmann, AT, s. 276. 
352 Pilz, 64 vd.; Bucher, AT, s. 178; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 375; Kaplan, s. 53.  
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beklenmeyen amaçların bile dikkate alınması gerektiği ileri sürülmüştür353. Ancak 

tarafların dışa vurmadıkları sadece içlerinden geçirdikleri amaçları dikkate 

alınmaz354.  

Öte yandan,  sözleşmenin amacı tespit edilirken tarafların amacından başka 

menfaat durumları da tespit edilmelidir. Menfaat durumları ile kastedilen şey 

sözleşmeyi kuran tarafların iradelerini açıkladıkları sırada güttükleri gerçek yahut 

muhtemel saikler ile beklentileridir355. Menfaat durumları sözleşmenin kuruluşu 

sırasında tarafların iradelerinin oluşumunu etkileyen bütün şartları ve durumları 

kapsar. Menfaat durumlarının tespiti hem sübjektif hem de objektif bir 

değerlendirmeyi gerektirir. Bir yandan tarafların kişisel, özel beklentileri; öte yandan 

kişisel menfaatlerinin dışında genel menfaatler (sözleşmenin kâr sağlama amacına 

yönelik olması gibi iktisadi menfaatler)  söz konusudur356. 

Tarafların amacı anlaşılabiliyorsa, bu, sözleşmenin amacı olarak esas 

alınmalıdır. Somut sözleşme çok “tipik” ve genel özellikler taşıyabilir. Hatta söz 

konusu sözleşmenin bütün genel özelliklerini de yansıtabilir. Ama tam tersine, o 

sözleşmenin genel özelliklerinden de ayrılabilir. Sözleşmenin genel özellikleri ve 

teamülleri her zaman tarafların amacından yola çıkarak tespit edilen sözleşmenin 

amacıyla örtüşmeyebilir. Kısacası, sözleşmenin genel amacı ile tarafların amacı 

birbirinden farklı olabilir357. Bu durumda öncelik verilmesi gereken, tarafların ortaya 

koydukları amaçlarıdır.  

Sözleşmenin amacının geniş ve dar anlamının yanı sıra bir de yan anlamı 

vardır. Sözleşmenin amacının yan anlamı ise, sözleşmenin genel anlamının dışında 

belirli hükümlerine dayanan kısmi amacıdır. Örneğin satış bedelinin akreditif ile 

ödeneceğine dair bir anlaşma aynı anda teslimin ve ödemenin yapılması için 

konmuştur. Böylece satıcının kendisini güvence altına alması hedeflenmiştir. Alt 

kirayı yasaklayan bir hüküm söz konusu ise, bu da, kiralananın kiracıdan başka 

                                                 
353 Bucher, AT, s. 178. 
354 Bucher, AT, s. 178; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 375; Kaplan, s. 53. 
355 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 1 N. 271. 
356 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 382-383; Kaplan, s. 55;  
357 Pilz, s. 69 -70. 
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birine, bir üçüncü kişiye teslim edilip onun tarafından kullanılmaması için 

getirilmiştir358.  

Bazen de tarafların amacının tespit edilmesi mümkün olmayabilir. Tarafların 

amacını tespit etmek mümkün değilse, o zaman sözleşmenin teamüller 

çerçevesindeki genel amacına bakılmalıdır. Burada hiç şüphesiz dürüstlük kuralının 

da önemli bir etkisi bulunmaktadır359. Ne var ki, birçok sözleşmede iktisadi amaç ön 

plandadır, yani tarafların amaçları kazanç elde etmektir. Bu açıdan,  hâkimin 

sözleşmenin iktisadi boyutunu da gözden uzak tutmaması gerekir360. Kısacası, 

sözleşmenin amacı önce dar anlamıyla araştırılmalı, buradan sonuç elde edilemezse 

geniş anlamıyla sözleşmenin amacına bakılmalıdır. Aslında burada sözleşmenin 

tamamlanması bakımından geçerli genel bir ilkenin uygulanması söz konusudur. 

Buna göre mümkün mertebe somut ve bireysel özellikler araştırılır. Buradan sonuç 

elde edilemezse mesele genelleştirilir, ona benzer durumlar düşünülerek çözüm 

aranır. 

BK m.111/ f.2’de361 sözleşmenin amacından söz etmemekle birlikte tarafların 

niyetinden bahsedilmiştir. Bu da bize “tarafların niyeti” kavramının kanunda da yer 

aldığını, dolayısıyla dikkate alınması gerektiğini gösterir. Doktrinde ve mahkeme 

kararlarında sözleşmenin amacı yerine, içeriği, hukuki amacı, bütününün içeriği ve 

amacı gibi terimlerin de kullanıldığı görülür,  ama bunların hepsi de aynı anlama 

gelmektedir362.    

Sözleşmenin amacı tespit edilirken sözleşmenin içeriği dikkate alınmalıdır. 

“Sözleşmenin içeriği” bazı hallerde sözleşmenin esası, anlamı olarak da kullanılan,  

sözleşmenin hükümlerini ifade eden bir terimdir. Sözleşmenin yazılı yahut sözlü 

hükümlerinin dışında taraf iradelerini anlamaya yarayabilecek her nokta sözleşmenin 

içeriği kapsamında dikkate alınmalıdır363. Bazı hallerde sözleşmenin amacı da 

sözleşme metninde yer alabilir364. Gerçekten, sözleşmenin içeriğinin iyi 

                                                 
358 Kaplan, s. 53-54; Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 376, 377. 
359 Pilz, s. 70. 
360 Pilz, s. 65. 
361 BK. m. 111/f.2 “ Üçüncü şahıs yahut o borçta üçüncü şahsa halef olanlar dahi, iki tarafın niyetine 
göre yahut örf ve âdete tevafuk ettiği takdirde, borcun ifasını şahsen talep edebilirler.” 
362 Pilz, s. 66. 
363 Bucher, AT, s. 177. 
364 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 378; Kaplan, s. 54. 
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yorumlanması sonucu tarafların istediklerini bazı hallerde de hiç değilse neyi 

istemediklerini anlayabiliriz. Nasıl kanun hükümlerinin anlamı araştırılırken 

kullanılan kelime ve terimlerin hem düz hem de zıt anlamlarından faydalanılırsa aynı 

kurallar sözleşme hükümlerinin anlamı tespit edilirken de söz konusu olmalıdır. 

Sözleşme hükümlerinin anlamı tespit edilirken elbette mantık ve dilbilgisi kuralları 

da göz ardı edilmemelidir. 

Sözleşmenin anlamı ve içeriği araştırılırken sözleşmenin tamamının 

yorumlanması gerekir. Sözleşmenin bütününe uygun düşmeyen, taraf iradelerine 

uymayan bir sözleşme anlamı ise düşünülemez. Tamamladığımız boşluk sözleşmenin 

dokusuna, özüne uygun olmalıdır. Bu da sözleşmenin esasının iyi yorumlanmasıyla 

mümkün olur. Boşluk bir tek meselede bile olsa sözleşmenin tamamı, varsa ekleri de 

ele alınarak özü ortaya çıkarılmalıdır. Ayrıca sözleşmenin müzakereleri süresince 

taraflar arasında yapılan konuşmalar, yazışmalar mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Özellikle hâkimin sözleşmenin başında taraflar bu hususu düşünmüş olsalardı ne 

şekilde karar verirlerdi sorusu araştırırken yani farazi ortak iradeyi tespit ederken 

müzakere sürecinin tamamının göz önünde tutulmasının önemi daha da çarpıcı bir 

biçimde ortaya çıkar365. Sözleşmenin anlamı tespit edilirken sözleşmenin hangi 

şartlarda gerçekleştiği, özellikle belirli sözleşme hükümlerinin hangi şartlar altında 

düzenlendiği hususunun da ortaya konması gerekir366.  

Son olarak, hâkimin tamamlayıcı yorumla getirdiği hükmün yedek kanun 

hükümlerinden yahut tarafların sözleşme ile belirledikleri hükümlerden farkı 

olmadığını belirtmekte fayda vardır. Bu hükümler de sözleşmenin bir parçası haline 

gelirler. Bu durumun doğal sonucu hâkimin sözleşmenin tamamlanması yolu ile 

yarattığı bir yan borcun ihlal edilmesi halinde de borca aykırılık hükümleri 

uygulanmalıdır. Ayrıca bu ihlalden kaynaklanan tazminat taleplerinin de asıl borcun 

tabi olduğu zamanaşımı süresine tabi olması gerekir367. 

 

 

 

                                                 
365 Pilz, s. 72 -74; Oertmann, s. 159; Larenz, Die Methode, s. 102 vd.  
366 Oertmann, s. 197 vd. 
367 Koller, AT, § 10 N. 27. 
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III. ARA DEĞERLENDİRME 
 

 Tartışmalar tamamlamanın araçları ve yönteminde olduğu gibi tamamlayıcı 

yorumun araçları açısından da sürmektedir. Bazı görüşlerde farazi ortak iradeye 

öncelik verilirken, bazılarında objektif araçlara göre tamamlayıcı yorum getirilmesi 

gerektiği inancı dile getirilmektedir. Bizim görüşümüze göre, hâkim tamamlayıcı 

yorum getirirken farazi ortak iradeye öncelik vermelidir. Hâkim sözleşmede bu 

yöndeki bağlantı noktalarını araştırmalı, sözleşmenin amacını, esasını da dikkate 

alarak tamamlayıcı yorum getirmelidir. Tamamlayıcı yorumun özü farazi ortak irade 

olduğu için hâkim tarafların iradesine en yakın ve uygun sonuçlara varmaya 

çalışmalıdır. 

Ancak varılan sonuç dürüstlük kuralına, kişilik haklarına yahut emredici 

hukuk kurallarına aykırı olamaz. Böyle bir sonuç çıkıyorsa farazi ortak iradeye 

başvurulmamalıdır. Öte yandan bazı hallerde farazi ortak iradeyi tespit etmek 

mümkün olmayabilir, çünkü bu araştırma için sözleşmede yeterli bağlantı noktası 

bulunmayabilir. Bu durumlarda hâkim objektif bir yöntemle tamamlayıcı yorum 

getirmeli, işin mahiyetini ve teamülleri de göz önüne alarak sorunu en adil biçimde 

çözmelidir. Bu açıdan işin mahiyeti kavramı sadece saklı tutulan noktaların 

tamamlanmasında değil farazi ortak iradenin tespit edilmesinde ve farazi ortak 

iradenin tespit edilemediği hallerde de uygulama alanı bulur. Bu açıdan bu kavram 

tamamlama açısından çok önemlidir.   

Sözleşmenin işin mahiyetine göre tamamlanması ile kastedilen şey ise 

sözleşmenin somut şartlar göz önünde tutularak en adil biçimde tamamlanmasıdır. 

Bu durumda hâkim artık rasgele adil, mantıklı kişilerin somut şartlarda nasıl bir 

düzenleme getireceklerine bakar. Bu açıdan tamamlayıcı yorumun araçları açısından 

iki aşamalı bir yaklaşım tercih edilmelidir.    

 



 182

Dördüncü Bölüm 

HÂKİMİN SÖZLEŞMEYİ TAMAMLAMASI SIRASINDA 

KARŞILAŞACAĞI BAZI ÖZEL HALLER 
 

 

I. GENEL OLARAK 
 

Sözleşmeyi tamamlayan hâkimi bazı özel haller bekleyebilir. Bu çerçevede 

kısmi butlan halinde sözleşmede doğan boşlukların, genel işlem şartlarının içerik ve 

yürürlük denetimi sonucunda oluşan boşlukların, atipik sözleşmelerin tamamlanması 

sorunlarına değinilecektir. Bütün bu hallerde tamamlama açısından tutulan yol her 

halin özel yönlerinden ötürü bazı farklılıklar gösterir. Sorunun önemli bir boyutu 

tamamlayıcı yorum kurumu açısındandır. Tamamlayıcı yorumun özü farazi ortak 

irade olduğu halde, bazı durumlarda farazi ortak iradenin araştırılması adaletsiz 

sonuçlar verebilir. Bu durumla özellikle genel işlem şartlarının söz konusu olduğu 

hallerde karşılaşılır. Bu bölümün odak noktası özel durumların tamamlama sorununa 

getirdiği farklılıklardır.   

Şekle tabi sözleşmelerde tamamlama sorunu açısından süren tartışmalara da 

burada değinmek yerinde olacaktır. Son olarak özellikle Alman hukukunda tartışmalı 

bir mesele olan tamamlayıcı yorumun bir temel hatası sayılıp sayılamayacağı sorunu 

irdelenecektir. 

 

II. KISMİ BUTLAN HALİNDE SÖZLEŞME BOŞLUĞUNUN 
TAMAMLANMASI 

 

BK m. 20/f.2’e göre, sözleşmenin içeriğinin bir kısmının imkânsızlık, ahlaka 

yahut hukuka aykırılık gibi sebeplerle sakat olduğu halde sadece bu kısmın batıl 

sayılması ve tarafların farazi ortak iradesi de dikkate alınarak sözleşmenin geri kalan 

kısmının geçerli olarak kabul edilip sözleşmenin ayakta tutulmasına kısmi butlan 
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denir1. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, kısmi butlanın objektif ve sübjektif şartları 

bulunmaktadır2. Objektif şartlar ile kastedilen şey sözleşmenin bir kısmının sakat 

olmasıdır. Bu sakatlık imkânsızlık, ahlaka yahut hukuka aykırılık olabilir. Bir başka 

objektif şart ise bir kısmı sakat olan sözleşmenin “bölünebilir” olmasıdır. Sübjektif 

şartlara gelince, tarafların farazi ortak iradesi sözleşmenin ayakta tutulması yönünde 

olmalıdır3.  

Bu şartlara ek olarak tarafların “butlan anlaşması” yapmamış olması da 

gereklidir. Butlan anlaşmasının amacı sözleşmenin bir kısmının batıl olması halinde 

bu durumun sözleşmenin öbür kısımlarına etkisini düzenlemektir. Taraflar butlan 

anlaşması ile sadece sakat kısmın batıl olmasını kararlaştırabilecekleri gibi, bütün 

sözleşmenin batıl olmasına da hükmedebilirler. İşte eğer bir butlan anlaşması 

yapılmış ise BK m. 20/ f.2’nin uygulanması söz konusu olmaz4. 

Kısmi butlan durumunda çeşitli ihtimaller akla gelebilir. Bu ihtimallerden ilki 

sözleşmenin sadece bir kısmının batıl sayılıp geri kalan kısmının geçerli kabul 

edilmesiyle söz konusu olur. Buna “basit kısmi butlan” denir5. İkinci ihtimalde 

sözleşmenin bir kısmındaki butlan sözleşmenin tamamına yayılır ve bütün sözleşme 

hükümsüz kalır. Buna “genişletilmiş kısmi butlan” denir. Sözleşmenin sakat olan 

kısmının yerine ikame bir kuralın (Ersatzregel) getirilmesine ve sözleşmenin bu 

şekilde ayakta tutulmasına ise “değiştirilmiş kısmi butlan” (modifizierte 

Teilnichtigkeit) denilmektedir6. Son olarak en yüksek haddi aşan sözleşmelerde 

kanunda öngörülen en yüksek hadde indirilerek kısmen batıl sözleşme 

kurtarılmaktadır7.   

                                                 
1 Başpınar, s. 29; Roland Hürlimann, Teilnichtigkeit von Schuldverträgen nach Art. 20 Abs. 2 OR, 
Freiburg, Universitätsverlag Schweiz, 1984, s. 4-5; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 379; 
Oğuzman/ Öz, s. 141-142. 
2 Başpınar, s. 51 vd. 
3 Başpınar, s. 54 vd. 
4 Başpınar, s. 77 vd. 
5 Başpınar, s. 149 vd.; Hürlimann, s. 74. 
6 Başpınar, s. 152 vd.; Hürlimann, s. 74 vd. BK m. 20/f.2 ilk bakışta sadece basit butlan ve tam butlan 
hallerini düzenlemiş gözükse de değiştirilmiş kısmî butlanın da BK m.20/f.2/c.1’de hiç değilse örtülü 
olarak yer aldığı kabul edilmektedir. Özellikle de boşluğun emredici yahut yedek bir kanun hükmü ile 
tamamlandığı hallerde bu sonuca çok doğal bir biçimde varılmaktadır. BK m. 20/f.2/c.1’e göre 
“Akdin muhtevi olduğu şartlardan bir kısmının butlanı akdi iptal etmeyip yalnız şart lağvolur” 
demekte, bu hüküm açıkça ifade etmese bile böyle bir yorumu da kapsadığı kabul edilmektedir. 
Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük” s. 25 vd. ve s. 26. 
7 TTK m. 1466’a göre en yüksek haddi aşan sözleşmeler,  en yüksek had üzerinden yapılmış kabul 
edilir. Bu gibi hallerde kararlaştırılan en yüksek had uygulanmadığı takdirde sözleşmenin 
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Bizim konumuz açısından değiştirilmiş kısmi butlan önem taşımaktadır. 

Doktrinde yer alan tartışmalarda, kısmi butlan durumunda batıl kısmın sözleşmeden 

çıkarılmasıyla sözleşmede herhangi boşluk doğup doğmadığı sorunu üzerinde 

durulmaktadır. Elbette bu sorun sözleşmenin sadece sakat olan kısmı yerine başka bir 

kural getirilmesi gereken hallerde tartışma konusu olabilir. Bir görüşe göre, 

sözleşmenin bir kısmının hükümsüz olması ile bu tez çerçevesindeki anlamıyla 

sözleşme boşluğu yoktur. Kısmi butlan bakımından doğan bu sorunlar tamamlama 

sorunu çerçevesine girmez. Kısmi butlan durumunda sorun BK m. 19/20 kapsamında 

çözülmelidir8. Bu görüşün karşısında yer alan görüşe göre, değiştirilmiş kısmi butlan 

halinde sözleşmenin bir kısmının batıl olmasıyla birlikte sözleşmede bir boşluk 

olduğu kabul edilmelidir. Bu görüşe göre, belli bir boşluğun taraflar o konu üzerinde 

hiç düşünmedikleri için oluşması ile sözleşmenin herhangi bir hükmünün batıl 

olması yüzünden oluşması arasında temelde hiçbir fark yoktur. Her iki durumda da 

bir boşluk söz konusudur9.  

Görüşümüze göre de bu ayrım yapaydır. Her iki durumda da bir sözleşme 

boşluğu oluşmuştur. Elbette tarafların belli bir hükmü hiç düzenlememeleri ile 

düzenlenmiş hükmün batıl olması aynı şey değildir. Ancak, hiç değilse bazı 

durumlarda, boşluğun butlan hükmün sözleşmeden atılmasıyla oluşmadığı anlamı da 

çıkarılmamalıdır. Bu bakımdan da değiştirilmiş kısmi butlan durumunda hükümsüz 

                                                                                                                                          
yapılmayacağı ileri sürülemez. Yani BK m. 20/f.2 uygulanmaz. Doktrinde bir görüşe göre, TTK m. 
1466’da yer alan hüküm kanundan doğan bir tahvildir. Zira alacaklı olan taraf, bu sözleşmenin en 
yüksek hadde indirileceğini bilseydi bu sözleşmeyi yapmayacağını ileri sürerek, sözleşmenin tam 
butlanını iddia edemez. Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 792, dn. 32. Aksi görüş ise burada bir 
değiştirilmiş kısmi butlan söz konusu olduğunu ileri sürmektedir. Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi 
Hükümsüzlük”, s. 32; Başpınar, s. 168. Bu görüşe göre, kanuni haddi aşan anlaşmanın bir bütün 
olarak batıl olduğu kabul edilmekte; sakat kısmın yerini ikame anlaşma almaktadır. İkame anlaşma 
sakat kısmın yerine geçen yeni bir anlaşmadır. Bu da kanundaki en yüksek haddir. Böylece sözleşme 
bu yeni hükümle geçerli hale gelmektedir. Burada da tarafların, sözleşmenin en yüksek haddi aştığını 
bilselerdi, onu en yüksek had üzerinden yapacakları kabul edilmektedir. Başpınar, s. 169-170; 
Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 32; Bu konuda bkz. Yarg. 1. HD. , 6.3.2002, 
10578/2892 (YKD 2003/3, 350). 
8 Aynı görüş için bkz. Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 488; Kaplan, s. 91; Pilz, s. 29; Berner Komm./ 
Kramer, OR Art. 18 N. 214 ve N. 65; Piotet, “Le Complétement”, s. 368 vd. ;  Sonnenberger, s. 159; 
Ehricke, s. 677. 
9 Atamer, “Sözleşme Boşlukları”, s. 176; Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 27; 
Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 32; Soergel/ Wolf, BGB § 157 N. 123; 
Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 18;  Keller/ Schöbi, s. 136.  
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kalan kısımda  “sözleşme boşluğu” oluştuğu hususunun kabul edilmesi gerekir10. 

Elbette kısmi butlan sorunu önce BK m. 19/20 çerçevesinde çözülmelidir. Nitekim,  

bu hallerde boşluğun doldurulması açısından bazı farklılıkların gözetilmesini de 

gerekecektir.  Bunlara da yeri geldikçe değinilecektir.    

Hem genel tamamlama sorunu, hem de kısmi butlan halinde doğan 

boşlukların tamamlanması açısından akla gelecek ilk araç kanun hükümleridir. 

Ancak, kısmi butlan halinde gerek emredici, gerekse yedek hukuk kurallarının 

uygulanmasında genel anlamda tamamlama sorunu çerçevesinde tartışma konusu 

olmayan hususlar da tartışmanın çerçevesine girmektedir. Tartışılan noktalardan biri,  

taraflardan biri butlan hükmü bilseydi söz konusu emredici yahut yedek kanun 

hükmünün uygulanması yerine sözleşmeyi kurmayacağını ileri sürüp 

süremeyeceğidir. Bu sorunla ilgili tartışmalara kısaca değinmeden önce bir hususu 

belirtmek gerekir. Yukarıda açıkladığımız gibi, genel anlamda tamamlama sorunu 

bakımından böyle bir iddia ile ne emredici ne de yedek hukuk kuralının uygulanması 

önlenebilir. Çünkü hâkim MK m. 1 gereğince kanun hükmünü re’sen uygular. Sorun 

bir emredici hukuk kuralıyla tamamlanıyorsa, böyle bir durumda aslında boşluk 

bulunmadığı kabul edilmekteydi. Yedek hükümlerin kanunda bulunmasına rağmen 

uygulanmadığı haller ise sınırlıydı. Ancak somut olayın şartları ve işin niteliği 

elveriyorsa, hâkim yedek hukuk kurallarından ayrılabiliyordu. Bu bakımdan da bu 

tartışma sadece kısmi butlan kurumu açısından önem taşımaktadır. 

Bu konuda doktrinde iki farklı görüş ileri sürülmüştür. Bu görüşlerden 

birincisine göre tarafların böyle bir iddiası dikkate alınamaz. Zira geçersiz hüküm hiç 

kararlaştırılmamış olsaydı nasıl olsa söz konusu emredici yahut yedek kanun hükmü 

uygulanacaktı11. Ayrıca bu sonucun tarafların o sakat kısım olmadan sözleşmeyi 

devam ettirmeleri amacına uygun olduğu da kabul edilebilir. Bir başka görüşe göre 

de, tarafların bir hususu hiç düzenlememeleri ile belli bir düzenleme getirmekle 

                                                 
10 Atamer, “Sözleşme Boşlukları”, s. 176; Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 27; 
Hürlimann, s. 76; Münchener Komm./ Mayer-Maly/ Busche, BGB § 157 N. 32; Soergel/ Wolf, BGB 
§ 157 N. 123; Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 18. Hatta aşağıda tekrar ele alınacağı gibi, genel 
işlem şartlarının içerik denetimi sonucunda batıl oldukları yahut yürürlük denetimi sonucu 
sözleşmenin parçası haline gelmedikleri anlaşılan hallerde de bir boşluk oluştuğu kabul edilmelidir.  
11 Hürlimann, s. 83-86; Peter Gauch, “ ‘Modifizierte’ Teilnichtigkeit, Anmerkung zu BGE 107 II 
216ff.”, Recht 1983, s. 95 vd., s. 98 vd.; Başpınar, s. 155 vd.; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. 
I, N. 712. 
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birlikte getirdikleri hükmün batıl olması aynı şey değildir. İkinci halde batıl bir 

düzenleme bile olsa taraflar somut bir tavır ortaya koymuşlardır. Bu bakımdan, 

tarafların getirdikleri düzenlemenin hükümsüz olduğu anlaşılınca,  bu düzenlemenin 

yerine kanun hükmünü uygulamaktansa taraflara aynı sözleşmeyi hiç 

kurmayacaklarını ileri sürme hakkı tanınmalıdır12.  

Bir başka görüşe göre, bu konuda emredici kurallar ile yedek hukuk kuralları 

arasında bir ayrım gözetmek gereklidir13. Emredici bir kanun hükmü varsa, bu 

durumda böyle bir iddia dikkate alınmamalıdır. Çünkü aksini savunup sözleşmenin 

tamamının hükümsüz sayılmasını kabul etmek, hükmün koruma amacına aykırılık 

teşkil eder. Böylece bu hüküm ile korunan taraf sözleşmenin ayakta tutulması ile elde 

edeceği korunmadan mahrum bırakılmış olur. Bu bakımdan değiştirilmiş kısmi 

butlan durumunda boşluğu dolduracak bir emredici hukuk kuralı olduğu zaman bu 

hüküm uygulanmalı, yani BK m.20/f.2/c.2’e gidilememelidir14. Oysa boşluğu 

dolduracak hüküm bir yedek hukuk kuralı ise, sözleşmenin bütün özellikleri, yapısı 

göz önünde tutulduğunda da tarafların kanundaki yedek hükmün hiçbir şekilde 

uygulanmasını istemedikleri sonucu çıkıyorsa, o zaman BK m.20/f.2/c.2 uygulanıp 

sözleşmenin tamamının batıl sayılmasına karar verilebilir15.  

Buna göre, batıl kısmın sözleşmeden çıkması ile doğan boşluk, önce emredici 

hukuk kurallarıyla; emredici hukuk kuralı bulunmaması halinde, tarafların bu 

hükmün uygulanmasını istemedikleri sonucu çıkmadıkça, yedek hukuk kurallarıyla 

doldurulmalıdır. Ama kimi durumlarda kanunda bir yedek hukuk kuralı olmasına 

rağmen bu hükümler sözleşmeyi tamamlamaya elverişli olmayabilir. Nasıl ki genel 

tamamlama sorunu çerçevesinde sözleşmede boşluk bulunduğu kimi hallerde 

kanunda bir yedek hukuk kuralı olsa da sözleşmenin yapısı ve gösterdiği bireysel 

özellikler kanun hükmünün uygulanmasına imkân vermiyorsa, buna benzer şekilde 

değiştirilmiş kısmi butlan halinde de yedek hukuk kurallarının uygulanması bazı 

hallerde elverişli olmayabilir. Bunun sebebi de sözleşmenin içeriği ile yedek kanun 

hükmünün bağdaşmamasıdır. Bu durumda yedek kanun hükmünün uygulanması söz 

                                                 
12 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 19-20 N. 355. 
13 Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 30. 
14 Gauch, “Modifizierte Teilnichtigkeit”, s. 99; Hürlimann, s. 86; Oğuzman/ Öz, s. 142; Sorumsuzluk 
anlaşması açısından bkz. Akman, s. 109; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 710. 
15 Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 30. 
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konusu olamaz. Hâkim tarafların farazi ortak iradesine göre bir çözüm üretmek 

zorunda kalır16.  

Kanunda yedek hukuk kuralı bulunmaması, bulunsa da boşluğu doldurmaya 

elverişli olmaması hallerinde hâkim farazi ortak iradeden de faydalanarak doğan 

boşluğu kendi koyduğu bir kuralla doldurmak zorundadır. Buna “farazi olarak 

istenen ikame hükümle değiştirilmiş kısmi butlan” (modifizierte Teilnichtigkeit mit 

hypothetischer gewollten Ersatzregel) denir17. Aslında bu durumda da hâkim bir çeşit 

tamamlayıcı yorum getirir18. “Tamamlayıcı yorum” ifadesinin bu durum için de 

bazen kullanıldığı görülmektedir. Hâkimin tamamlayıcı yorum getirirken farazi ortak 

iradeden mi, yoksa objektif araçlardan mı faydalanılacağı hususu ise tartışmalıdır. Bu 

tartışmaya yukarıda da değinilmişti19. Aynı tartışma kısmi butlan bağlamında da 

sürmektedir. Tartışmaya kısmi butlan bağlamında da kısaca değinmek gerekir. 

Doktrinde objektif bir metoda dayanan bir görüş sözleşmenin bütün şartlarını 

ve işin mahiyetini göz önünde tutarak MK m. 2’de bahsi geçen dürüstlük kuralına 

uygun bir değerlendirmeyi öngörmektedir20. Bu durumda, hükümsüzlük bilinseydi 

herhangi iki dürüst, makul kişi söz konusu şartlar altında nasıl bir düzenleme 

getitirlerdi hususu araştırılır. Taraflar somut sözleşmenin tarafları olarak değil de 

                                                 
16 Aslında böyle bir çözüm BK m.20/f.2’de öngörülmemiş olmakla beraber,  hükmün kısmen geçersiz 
bir sözleşmeyi dahi olabildiğince ayakta tutma amacına uygun olduğu kabul edilmektedir. Hürlimann, 
s. 75-76. Bir başka yöntem de, kanuni en yüksek haddi aşan sözleşmelerin en yüksek hadde 
indirilmesidir. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz, Başpınar, s. 165 vd. ; Hürlimann, s. 81 vd.  
17 Hürlimann, s. 75; Başpınar, s. 161. Bu konuda İsviçre Federal Mahkemesinin 14.07.1981 tarihli şu 
kararı örnek olarak verilebilir: Ağaç işleme makineleri üreten bir İtalyan firması İsviçre’de bir başka 
firmaya tek satıcılık yetkisi vermiştir. Tek satıcı bu makineleri eski doğu bloğu ülkelerine satacaktır. 
Sözleşme iki yıl için yapılmış ve taraflara iki yıllık sürenin sona ermesinden itibaren altı aylık ihbar 
süresine uymak koşuluyla fesih imkânı tanınmaktadır. Ancak sözleşmede tek satıcının yoğun çaba 
harcayarak üretici firmanın fesih hakkını engelleyebilmesi söz konusuydu. Böylece sözleşmenin 
sonsuza dek bağlayıcı olması tehlikesi yaratılmıştı. Bu durumda, üretici firmanın fesih hakkını 
kaldıran hükmün batıl sayılması gerekiyordu. Federal Mahkeme bununla da yetinmemiş; bu hükmün 
hükümsüz kalmasından sonra tarafların farazi ortak iradesini tespit ederek “söz konusu fesih 
hükmünün sakat olduğunu taraflar bilseydi, sözleşmeyi sekiz yıl için yaparlardı” sonucuna varmıştır. 
Mahkeme bu sekiz yıllık süreyi hesaplarken tek satıcının piyasada tanınabilmesi ve işlerini 
düzeltebilmesi için üç yıla, yatırımlarını amorti edebilmesi için ise beş yıla ihtiyacı olduğu esasından 
hareket etmiştir. BGE 107 II 216;  Federal Mahkeme bir başka kararında ise sözleşmenin yirmi yıl 
için yapıldığı sonucuna varmıştır. Bu kararda da mahkeme tarafların farazi ortak iradesine 
dayanmıştır. BGE 114 II 159. 
18 Sandrock, s. 109; Koller, AT, § 13 N. 148. Yazara göre tamamlamanın esasları bakımından geçerli 
kurallar değiştirilmiş kısmi butlan bakımından da aynı şekilde geçerlidir. Ayrıca bkz. Koller, AT, § 13 
N. 92.  
19 Üçüncü Bölüm I/B. 
20 Hürlimann, s. 61; Başpınar, s. 96 vd.; Gauch, “Modifizierte Teilnichtigkeit”, s. 96; Aynı anlamda 
Sandrock, s. 110.  
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rasgele makul, dürüst kişiler olarak ele alınır. Bir başka deyişle, objektif bir farazi 

ortak iradeye başvurulmaktadır. Böylece hâkim tamamlayıcı yorumu tarafların 

gerçek beklentilerinden ve amaçlarından soyutlamakta, dürüstlük kuralı çerçevesinde 

tarafların en adil düzenlemeyi nasıl getireceği araştırmaktadır. Objektif bir metodla 

tamamlayıcı yorum getirildiği zaman tarafların koydukları hükümlerle hâkimin 

getirdiği hüküm arasında bir ahenksizlik olması ihtimali çok yüksektir.  

Buna karşılık, farazi ortak iradeye göre tamamlayıcı yorum getirildiği zaman, 

herhangi iki dürüst kişi değil, sözleşmenin tarafları butlan hükmü bilselerdi dürüst 

kişiler olarak nasıl bir düzenleme getirecekleri hususu araştırılır. Farazi ortak irade 

araştırılırken ise işin mahiyetinden ve sözleşmenin amacından faydalanılmalıdır.  

Burada da tıpkı yukarıda açıkladığımız gibi sözleşmede farazi ortak iradeyi bulmaya 

yarayabilecek bağlantı noktaları aranır; bunun için de sözleşme müzakerelerine 

dönülüp tarafların karşılıklı irade beyanları ve davranışları yorumlanır. Hatta batıl 

olan kısım bile tarafların farazi ortak iradesi açısından yol gösterici olabilir21. 

Böylece sözleşmenin tamamıyla ahenkli bir düzenleme getirilmiş olur. Ancak 

buradan sonuç çıkmazsa, dürüstlük kuralına başvurularak ve işin mahiyetini de göz 

önünde tutularak herhangi iki makul, dürüst kişinin nasıl bir düzenleme getireceği 

hususu araştırılmalıdır22. Doktrinde iki aşamalı inceleme görüşü olarak 

nitelendirilen23 bu yaklaşım bizim düşüncemize göre de hâkimin esas alması gereken 

bir değerlendirme biçimi olmalıdır.  

Tarafların farazi ortak iradesine göre tespit edilen hükmün batıl hükmün 

yerine geçebilmesi için tarafların hükümsüzlüğü bilmiş olsalardı sözleşmeyi bir 

ikame hükümle kuracakları sonucuna varılabilmelidir. Tarafların farazi ortak iradesi 

bu yönde olmadıkça sözleşme bulunan ikame hükümle geçerli olamaz. Hâkim burada 

tarafların farazi ortak iradesine göre sözleşmenin ikame hükümle devamını isteyip 

istemediklerini araştırmakla görevlidir24. Tarafların farazi ortak iradesi sözleşmenin 

bulunan ikame hükümle devam etmemesi yönünde ise sözleşmenin tamamının butlan 

                                                 
21 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 19-20, N. 365. 
22 Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 27; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 19-20 
N. 366; Berner Komm./  Kramer, OR Art. 18 N. 241; Medicus, AT,  s. 194. 
23 Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 27. 
24 Hürlimann, s. 76.  
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sayılması bahis konusu olur. Bu değerlendirme tamamıyla kısmi butlana has bir 

değerlendirmedir.  

Hiç şüphesiz, sakat kısmın yerine, hem farazi ortak iradeye dayanan bir 

hükmün, hem de bir yedek kanun hükmünün konabilmesi için tarafların butlan 

anlaşmasına varmamış olması gerekir. Çünkü butlan anlaşmasına varılmışsa, 

sözleşmenin kaderini bu anlaşma belirleyecektir. Bu durumda ne bir yedek kanun 

hükmünün, ne hâkimin farazi ortak iradeye dayanarak getirdiği hükmün uygulanması 

söz konusu olur25.   

Son olarak, doktrinde kısmi butlan ve tamamlayıcı yorum ile tahvilin arasında 

paralellik kuran bir görüşe değinmek gerekir. Bu görüşe göre, kısmi butlan halinde 

sözleşmenin ayakta tutulması için çeşitli yöntemlerden faydalanılması ile sözleşmede 

bir boşluk bulunması halinde tamamlayıcı yorum getirilmesi özünde aynı şeydir,  her 

iki halde de tahvil vardır26. Tahvilde batıl olan bir sözleşme geçerli olan bir başka 

sözleşmeye dönüştürülerek ayakta tutulmaktadır. Kısmi butlan durumunda 

sözleşmenin kurtarılması için çeşitli yollar denenebilir. Bazı hallerde sadece batıl 

kısım sözleşmeden atılır, bazen de sözleşmeden çıkartılan hükmün yerine başka bir 

hüküm getirmek gerekir. Bu durumda hâkim, şartları varsa, tamamlayıcı yorum 

getirebileceği gibi, kanunda belirtilen bir azami haddin aşılması ile oluşan bir butlan 

hali varsa bu aşılan kısmı azami hadde indirerek sözleşmenin tamamının geçersiz 

kalmasını önleyebilir. İşte bu görüşe göre, kısmi butlan halinde hâkim aslında tahvil 

yapar, sözleşmeyi tamamıyla batıl olmaktan kurtarır. Öte yandan, tamamlayıcı 

yorumunun da aslında açmaza girmiş bir sözleşmenin önünü açmaya hizmet ettiği 

ileri sürülmüştür. Bunun için de hâkim boşluğu kendi koyduğu bir kuralla doldurur.  

Bu görüştekiler her iki halin de aynı amaca hizmet ettiğini söylerler. Onlara göre, bu 

üç hukuki kurumun da ortak paydası farazi ortak irade kavramıdır. Bir sözleşmenin 

kısmen yahut tamamen batıl olduğu halde ayakta tutulmasının nedeni tarafların farazi 

ortak iradesinin bu yönde bulunduğunun kabul edilmesidir. Aynı şekilde, 

tamamlayıcı yorumun da esası tarafların farazi ortak iradesidir. 

 

                                                 
25 Başpınar, s. 162. 
26 Hager, s. 155 vd.; Martin Binder, Zur Konversion von Rechtsgeschäften, Braumüller, 1982, s. 70 
vd.; Christoph Krampe, Die Konversion des Rechtgeschäfts, Klostermann, 1980, s. 280 vd.   
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Bu görüşün genel olarak ele alınırsa haklı tarafları yok değildir27. Ancak derin 

yapısına inilirse üç kurum da birbirinden ciddi farklılıklar gösterir. Kısmi butlan 

durumunda sözleşmenin bir yahut birkaç hükmü batılken, tahvilin söz konusu olduğu 

hallere sözleşme tamamıyla butlandır. Tamamıyla batıl olan bir sözleşme tahvil 

yoluyla, niteliği değiştirilip başka bir işlem sayılarak kurtarılır28. Oysa kısmi 

butlanda sözleşmenin esas kimliği ve niteliği değiştirilmez; bir başka deyişle, kısmi 

butlanda sözleşmenin batıl kısımları atılıp sözleşme olduğu gibi bırakılır29. 

Tamamlayıcı yoruma gelindiğinde ise, bu kurumun amacı hükümsüz bir 

sözleşmeyi kurtarmak değildir30. Tamamlayıcı yorumun işlevi, tarafların çeşitli 

sebeplerle unuttukları, ihmal ettikleri yahut daha sonra düzenlenmek üzere 

erteledikleri bazı hususların hâkim tarafından tamamlanmasıdır. Hâkimin sözleşme 

boşluklarını doldurması elbette bir tıkanıklığı gidermek içindir, ama bu tahvil 

değildir. Üstelik tahvilde farazi ortak iradeye düşen görev de tamamlayıcı 

yorumdakinden farklıdır. Tahvilde tarafların sözleşmenin batıl olduğunu bilmeleri 

halinde tahvil yoluyla geçerli olacak bir başka sözleşmeyi yapacakları kabul 

edilebilmelidir31. Öte yandan,  tahvilin farazi iradeden başka şartları da vardır,  bu 

şartlar ne kısmi butlanda ne de tamamlayıcı yorumda vardır. Bu gerekçelerle bu 

görüşe katılmıyoruz. 

 

                                                 
27 Kısmi butlan ve tahvilin yan yana ve bir arada bulunmasına da bir engel yoktur. Örneğin kısmen 
batıl bir sözleşmede, batıl hükümler BK m.20/f.2 uyarınca sözleşmeden çıkarılacağı yerde, 
sözleşmenin tahville başka bir hukuki işleme çevrilerek ayakta tutulmasına bir engel yoktur. Benzer 
şekilde, tamamen batıl bir sözleşmenin yalnız bir kısmının çevrilerek ayakta tutulması, geri kalan 
kısmının ise BK m 20/f.2 kapsamında batıl sayılıp sözleşmeden çıkarılması da mümkündür. Kaneti, s. 
19.  
28 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 19-20 N. 384; Kaneti, s. 18; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, 
s. 110; Oğuzman/ Öz, s. 138-139; Binder, s. 66; Başpınar, s. 168; Doktrinde baskın olarak kabul 
edilen görüşe göre, yorum ve tahvil birbirinden farklı kurumlardır. Yorum, tarafların yaptığı 
sözleşmenin anlam ve içeriğinin tespit edilmesi için yapılır. Oysa tahvilde yapılan işlemin anlam ve 
içeriği belli olup, işlemin içeriği ve sonuçları batıldır. Aslında yorum sonucunda işlemin batıl olduğu 
anlaşıldıktan sonra tahvil söz konusu olur. Bu bakımdan sıra itibariyle bakıldığında yorum tahvilden 
önce gelir. Doktrindeki yerleşik görüş böyle iken, son dönemlerde tahvilin, hukuki işlemlerin 
yorumlanmasının özel bir biçimi olduğu ileri sürülmüştür. Bu görüş için bkz. Krampe, s. 280 vd.          
29 Kaneti, s. 18; Başpınar, s. 168; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 19-20 N. 384; Binder, s. 66; 
Hüseyin Hatemi, Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, İstanbul, Sulhi Garan 
Matbaası, 1976, s. 215. 
30 Kaneti, s. 25; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 269; Binder, s. 49 vd. ve 70. 
31 Kaneti, s. 151 vd. 
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III. GENEL İŞLEM ŞARTLARINDAN DOĞAN 
BOŞLUKLARIN TAMAMLANMASI  

 

Tamamlama konusu genel işlem şartları bağlamında ele alındığında, iki temel 

sorunla karşılaşılır. Birincisi, genel işlem şartlarının yürürlük denetimi sonunda 

sözleşme içeriğine dahil olmadığı ortaya çıkarsa sözleşmenin geri kalanının 

akıbetinin ne olacağı sorunudur32. Genel işlem şartları, işletmenin gereği gibi atıfta 

bulunmaması, müşteriye bunları öğrenme imkânı vermemesi yahut şaşırtıcı hükümler 

taşıması gibi nedenlerle, bütünüyle yahut bazı hükümleriyle sözleşmenin içeriğine 

dahil olmayabilir. Buna benzer bir sorun, genel işlem şartlarının çelişmesi halinde de 

karşımıza çıkar33. Bu hallerde BK m.20/f.2 kapsamında kısmi butlan sorunu değil, 

taraflarından birinin sözleşmede yer almasını istediği hususların bir kısmına yahut 

tamamına sözleşmenin içeriğinde yer verilmemiş olması sorunu vardır. Taraflar 

objektif esaslı noktalarda anlaşmışlarsa sözleşme kurulmuştur ama eksiktir, yani 

sözleşmede boşluk vardır.  

İkinci sorun, sözleşmenin bir parçası olan genel işlem şartlarından birinin 

yahut bazılarının içerik denetimi sonunda batıl olduğu ortaya çıkarsa sözleşmenin 

geri kalanının ne olacağı sorunudur34. Bu durumda kısmi butlanın objektif şartı 

gerçekleşmiş olur. Fakat sübjektif şart bakımından akla şu soru gelebilir: Genel işlem 

şartlarına dayanan taraf bu hükümler olmasaydı sözleşmeyi hiç kurmayacağını ileri 

sürebilir mi? Bu soruyu olumsuz yönde cevaplandırmak gerekir. Çünkü iddiasını 

ispatlaması halinde, sözleşmenin tamamının batıl sayılması yolu açılırsa, müşteri 

bakımından son derece elverişsiz bir durum ortaya çıkar. Bu yüzden, kanuni sınırları 

aşan genel işlem şartlarına dayanan işletmeye sözleşmeyi tümüyle batıl sayma 

                                                 
32 Yürürlük denetimi ile ilgili olarak bkz. Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 81 vd. 
33 Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 120; Lange/ Köhler, AT, s. 289; Berner Komm./ Kramer, OR 
Art. 1 N. 160; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 676; Ayrıca bkz. birinci bölüm II/A/2/c/(4). 
34 Rainer Mockenhaupt, Ergänzende Vertragsauslegung bei unwirksamen AGB-Klauseln am 
Beispiel der Tagespreisklausel in Kaufverträgen über fabrikneue Personenkraftwagen, Frankfurt 
am Main, Verlag Peter Lang 1987, s. 157 vd.; Harry Schmidt, Vertragsfolgen der 
Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Heidelberg, 
Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft, 1986, s. 156 vd.; Hermann-Josef Bunte, “Ergänzende 
Vertragsauslegung bei Unwirksamkeit von AGB-Klauseln”, NJW 1984, s. 1145 vd.; Peter Ulmer, 
“Teilunwirksamkeit von teilweise unangemessenen AGB-Klauseln? Zum Verhältnis von 
geltungserhaltender Reduktion und ergänzender Vertragsauslegung”, NJW 1981, s. 2025 vd.   
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imkânı verilerek genel işlem şartlarının içerik denetimi ile hedeflenen, müşterinin, 

yani sözleşmenin zayıf tarafının korunması amacı zedelenebilir35.   

Alman Genel İşlem Şartları Kanunu § 6’ya göre, genel işlem şartları batıl olsa 

da sözleşmenin geri kalan kısmı ayakta kalır. Böylece BGB § 139’a bir istisna 

getirilmiş olur. Bu hükme göre, bir hukuki muamelenin bir kısmı batıl ise, batıl kısım 

olmaksızın da sözleşmenin kurulacağı anlaşılmadığı sürece bütün hukuki muamele 

batıldır36. Yukarıda değindiğimiz gibi, Türk ve İsviçre hukuklarında da emredici 

hukuk kurallarına aykırılık yüzünden oluşan kısmi butlan durumunda BK 

m.20/f.2/c.2’nin uygulanmayacağı kabul edilmiştir37. Bu gibi hallerde de tarafların 

farazi ortak iradelerine dayanarak, sözleşmenin tamamının batıl sayılmasını kabul 

etmek emredici hukuk kuralları ile sağlanmak istenen koruma amacına aykırı düşer.   

Benzer bir durum genel işlem şartları bakımından da geçerlidir. Sözleşmede yer alan 

genel işlem şartlarının bir kısmının batıl olması halinde tarafların bu hüküm 

olmasaydı sözleşmeyi hiç kurmayacakları gerekçesiyle sözleşmenin tamamının batıl 

sayılması görüşünü kabul etmemek gerekir38. Bu bakımdan,  tarafların bu yöndeki 

farazi ortak iradeleri dikkate alınmamalıdır. Zaten bu farazi ortak irade aslında 

taraflardan sadece birinin,  yani genel işlem şartlarını kullanan işletmenin iradesidir.  

Bununla birlikte, genel işlem şartlarının hükümsüz sayıldığı her halde 

sözleşme boşluğundan bahsedilemeyeceğini belirtmekte fayda vardır. Örneğin, genel 

işlem şartlarında hiçbir sebep göstermeden sözleşmeden dönülebileceğine dair bir 

hüküm bulunması halinde, bu hükmün batıl sayılmasıyla boşluk doğmaz39. Buna 

karşılık, BGH 7.10.1981 tarihli kararında40 genel işlem şartlarındaki satıcının 

                                                 
35 Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 224; Rona Serozan, Sözleşmeden Dönme, gözden geçirilmiş 2. 
Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 197 vd. özellikle s. 201. 
36 Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 225; Harry Schmidt, Ulmer/ Brandner/ Hensen, AGB- Gesetz, 
Kommentar zum Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, von 
Peter Ulmer, Hans Erich Brandner, Horst-Dieter Hensen, Harry Schmidt, 8. Auflage, Köln, 1997, 
AGBG § 6 N. 1.  
37 Oğuzman/ Öz, s. 142; Kocayusufpaşaoğlu, “Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 30; Sorumsuzluk 
anlaşması açısından bkz. Akman, s. 109; Başpınar, s. 155; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, 
N. 712.  
38 Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 223 vd.; Genel işlem şartlarında kısmi hükümsüzlük halinde 
sözleşmenin geri kalanının ayakta tutulması yönünde Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 165; 
Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 23 N. 20; Atilla Altop, Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, 
Ankara, 1990, s. 137. 
39 Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 227. 
40 NJW 1982, s. 331; Benzer yönde bir başka karar ise BGH’nın 1.2.1984 tarihli bir kararıdır. NJW 
1984, s. 1177 -1180. 
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ihtiyarına kalan teslim tarihindeki fiyatın geçerli olacağına dair genel işlem şartının 

batıl olduğuna ve bu durumda oluşan boşluğun tamamlanması gerektiğine karar 

vermiştir. Bu karara göre müşterinin 1977 yılında sipariş ettiği araba 1980’de teslim 

edilmiştir. Müşteri siparişin verildiği 1977 yılında geçerli olan fiyatı ödemek, satıcı 

firma ise teslim tarihinde 1980 yılındaki fiyata arabayı satmak istemekte, bunun için 

de genel işlem şartlarına dayanmaktaydı. Mahkeme genel işlem şartlarında yer alan 

söz konusu hükmün batıl olduğuna ve bu durumun bir boşlukğa yol açtığına karar 

vermiştir. Şu halde sözleşmenin bir parçası haline gelen genel işlem şartlarının batıl 

olması durumunda da bir tamamlama sorunu olabilmesi için önce sözleşmede bir 

boşluğun oluşması gerekir41. 

Bu bilgiler ışığında, gerek genel işlem şartlarının butlan sayılması ile gerekse 

genel işlem şartlarının yürürlük denetimi sonunda sözleşmenin içeriğine girmediği 

tespit edilen hükümlerin yarattığı boşlukların tamamlama sorunu çerçevesindeki yeri 

belirlenmelidir. Bu gibi hallerde de sözleşmenin tamamlanması yönünde neler 

yapılabilir? Tutulacak yolun hukuki gerekçesi nedir ve bu işte hangi araçlardan 

faydalanılabilir? Tamamlayıcı yorum özellikle bu gibi hallerde oluşan boşluklarda da 

uygulama alanı bulabilir mi?  

Alman Genel İşlem Şartları Kanunu § 6 Alman hukukçuları bakımından 

önemli bir dayanaktır. Bu hükme göre, sözleşme içeriği olmayan yahut geçersiz 

sayılan hükümlerin yerine kanun hükümleri geçecektir. Aslında Alman Genel İşlem 

Şartları Kanunu § 6’da hâkimin tamamlayıcı yorum getirebileceğine dair açık bir 

düzenleme yoktur. Bununla birlikte, tamamlamaya elverişli kanun hükümleri 

olmadığı zaman hâkim kendi koyduğu bir kuralla boşluğu doldurması gereği zayıf 

tarafın, yani tüketicinin yahut müşterinin korunması gereği ile de açıklanmaktadır42.  

Doktrinde kabul edildiği gibi, ortaya çıkan boşlukların doldurulması 

gereğinin genel işlem şartlarının yürürlük ve içerik denetiminin gerekçesi olan 

etkenlerle çok sıkı bir bağı vardır. Yürürlük denetimi sonunda, işletmenin dayattığı 

ama müşteriye yeterince bilgi verilmediği yahut şaşırtıcı olduğu için sözleşmenin bir 

parçası haline gelememiş hükümlerin ortaya çıkardığı boşluğun doldurulması 

müşterinin mağdur edilmemesi bakımından çok önemlidir. İçerik denetimi sonunda,    

                                                 
41 Schmidt, s. 189 vd. 
42 Schmidt, AGBG §6 N. 34. 
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dürüstlük kuralına, emredici hukuk kurallarına, ahlaka ve kamu düzenine aykırı olan 

yahut müşteriyi ölçüsüz biçimde mağdur eden hükümlerin elenmesi ile oluşan 

boşluğun doldurulması durumu ise bozulan sözleşme dengesinin bir ölçüde yeniden 

kurulmasına yarar. Böylece yürürlük denetimi ile içerik denetimi bir anlamda asıl 

hedefine ulaşmakta, adalet yerini bulmaktadır. Hâkim hukuka aykırı hükümleri 

sözleşmeden çıkaracak, gerekirse yerlerine adil olanlarını getirecek ve sözleşme 

adaletini sağlayacaktır43. Türk hukukunda ise böyle bir düzenleme olmamakla 

birlikte, genel işlem şartlarının yürürlük ve içerik denetiminin amacına ulaşması için 

tamamlama imkânının kabul edilmesi zorunludur44.  

Genel tamamlama sorunu çerçevesinde de incelediğimiz gibi boşluğun 

tamamlanmasında ilk sırada yer alan araç kanun hükümleridir45. Emredici kanun 

hükümlerinin bulunması halinde, bu hükümler doğrudan doğruya devreye girer. 

Emredici hukuk kuralları herhangi bir biçimde tartışma konusu edilmeden 

uygulanacağı için, esasen bu gibi hallerde boşluk bulunmadığı da kabul edilir. Yedek 

hukuk kuralları bakımından ise bir ayrım gözetilmesi gerekir. Yedek hukuk kuralı 

ancak boşluğu doldurmaya elverişli bir kanun hükmünün bulunması halinde 

tamamlamada bir araç olarak kullanılabilir. Güçlü konumdaki işletmenin dayandığı 

genel işlem şartlarında yer alan ve batıl olan hükümlerle bozulan sözleşme dengesi 

soyut, genel, taraflar arasındaki dengeyi gözeten yedek kanun hükümleriyle yeniden 

kurulabilir. Sadece sözleşmenin içeriği ve öbür hükümleriyle bağdaşan yedek kanun 

hükümleri tamamlamada kullanılabilir. Sözleşmenin bireysel yapısı, taşıdığı 

özellikler bazı hallerde kanundaki genel ve “tipik” durumlar için öngörülmüş yedek 

                                                 
43 Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 227-228; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I N. 703.  
44 Oysa BK m. 20/f.2’de sadece iki alternatif öngörülmüştür: Sözleşme ya tamamen hükümsüz olur ya 
da batıl kısım olmaksızın sözleşme geri kalan kısmıyla geçerli kalır. Ancak doktrinde yukarıda da 
açıkladığımız “değiştirilmiş kısmi butlan” görüşü çerçevesinde oluşan boşluğun tamamlanması da 
kabul edilmekte ve BK m 20 /f.2’nin buna engel olmadığı savunulmaktadır. Kocayusufpaşaoğlu 
“Değişik Kısmi Hükümsüzlük”, s. 26; Başpınar, s. 161 vd.; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I 
N. 703; Ancak doktrinde bir görüşe göre, oluşan boşluğun tamamlanmasının gerekliliği “değiştirilmiş 
kısmi butlan” kurumuyla açıklamak isabetli değildir. Hâkimin burada sözleşmeye müdahalesi söz 
konusudur. Hâkimin müdahalesinin amacı da genel işlem şartlarıyla bozulan sözleşme adaletini 
yeniden tesis etmektir. Bu bağlamda da gerekiyorsa hâkim sözleşmeye tamamlayıcı bir hüküm 
getirerek bozulan sözleşme dengesini düzeltmelidir. Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 227-228 ve s. 
233.    
45 Aynı esaslar genel işlem şartların çatışması halinde oluşan boşluklarda da geçerlidir. Lange/ Köhler, 
AT, s. 289; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 1 N. 160; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 676; Atamer, 
Genel İşlem Şartları, s. 116 ve s. 228-229; Bu çerçevedeki kararlar için bkz. BGHZ 61 282-288= 
NJW 1973, s. 2106; WM 1974, s. 832. 
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hukuk kurallarının uygulanmasına imkân vermeyebilir. Bu hallerde yedek kanun 

hükmü uygulanmamalıdır46.  

Bazı hallede genel işlem şartlarında söz konusu hükmün batıl sayılması 

halinde doğacak boşluğun ne şekilde doldurulacağına dair bir düzenleme yer alabilir. 

Bu durumda hüküm tarafların menfaat dengelerine uygunsa tamamlamada esas 

alınmalı; müşterinin mağduriyetini azaltan bir alternatif hüküm, varsa bile, dikkate 

alınmamalıdır. Bu son halde hâkim boşluğu doldurmak için elindeki öteki imkânlara 

bakmalır47, yani önce kanun hükümlerine başvurmalıdır.  

Şunu belirtmek gerekir ki, yürürlük denetimi sonucu sözleşmenin içeriğinde 

bulunmadığı anlaşılan genel işlem şartları BK m.2/ f.2 kapsamında saklı tutulmuş 

noktalar değildir. Bu hususlar tarafların müzakere edip uzlaşamamaları yüzünden 

düzenlenmelerini ileriye bıraktıkları kabul edilemez. Bu hallerde önce kanundaki 

yedek hukuk kurallarına başvurulmalıdır48. Bu açıklamalarımız genel tamamlama 

ilkelerine de uygundur.  

Kanunda tamamlama işleminde kullanılabilecek hiçbir hüküm yahut elverişli 

bir yedek hüküm olmadığı hallerde hâkimin tamamlayıcı yorum getirip 

getiremeyeceği tartışılmıştır. Alman Federal Mahkemesi kararları genel olarak 

incelendiğinde genel işlem şartlarının yürürlük ve içerik denetiminden doğan 

boşlukların tamamlayıcı yorumla doldurulabileceği görülmektedir49. Yukarıda da 

açıkladığımız gibi yürürlük ve içerik denetiminin amacına ulaşması ve bozulan 

sözleşme adaletinin yeniden yerini bulması için gerekirse hâkimin bir hüküm 

yaratatıp boşluğu bu şekilde doldurulabileceği kabul edilmektedir. Mahkeme 

                                                 
46 Bunte, s. 1147; Mockenhaupt, s. 160 vd. ; Schmidt, AGBG § 6 N. 26 vd. ve N. 35.  
47 Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 231; Schmidt, AGBG § 6 N. 39. 
48 Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 121; Schwenzer, AT, N. 45.15.  
49 BGH 7.10.1981 tarihli kararında boşluğu kabul ettikten sonra boşluğun tamamlayıcı yorumla 
doldurulacağına hükmetmiştir. NJW 1982, s. 331; Benzer yönde bir başka karar ise BGH’nın 1.2.1984 
tarihli bir kararıdır. NJW 1984, s. 1177 -1180; Schmidt, s. 175; Schmidt, AGBG § 6 N. 33 vd. ; Oysa 
en yüksek haddi yahut bir makamın belirlediği en yüksek fiyatı aşan hükümlere aykırılık halinde 
kanuni hadde indirme (geltungserhaltende Reduktion), bireysel sözleşmelerde kabul edilirken genel 
işlem şartlarının yer aldığı sözleşmelerde kabul edilmemektedir. Zira söz konusu hüküm kanuni en 
yüksek hadde indirilse bile işletmenin lehine bir çözüm çıkması engellenmiş olmaz. Hatta işletme 
kanuni haddi aşan hükmü koymakta da bir sakınca görmeyecektir, çünkü dava açılan hallerde kendisi 
için yine elverişli bir had üzerinden hüküm değiştirilecektir. Ulmer, s. 2028; Atamer, Genel İşlem 
Şartları, s. 229 vd. ; Schwenzer, AT, N. 46.09; Hürlimann, s. 82-83. Bu tip hallerde önerilen hükmün 
tamamen batıl sayılıp, sonradan hâkimin, gerekli görmesi halinde, boşluğu iki tarafın menfaatine 
uygun bir biçimde tamamlamasıdır. Bu durumda hâkim en yüksek kanuni haddin altında da bir değer 
üzerinden boşluğu tamamlayabilecektir. Ulmer, s. 2029; Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 233.  
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kararlarında tamamlayıcı yorumun genel olarak uygulanabileceği kabul edilmekle 

birlikte, bu uygulamanın sınırları ve esaslarına değinilmemiştir50. Ne var ki, kimi 

yazarlar hâkimin genel işlem şartlarından doğan boşlukları doldurması için kanun 

koyucu gibi hareket etmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Bu görüşe göre, yedek 

hukuk kuralının bulunmaması durumunda hâkim sorunu genelleştirip birçok olayda 

uygulanabilecek bir çözüm üretmelidir51.  

Bu görüş kısmen haklı sayılabilir. Sorun genelleştirilmeye elverişli ise hâkim 

birçok durumda uygulanabilecek bir hüküm getirmelidir. Nitekim genel işlem 

şartlarıyla düzenlenen birçok husus genelleştirmeye elverişlidir. Fakat bazı hallerde 

sözleşmenin kurulduğu şartların, özellikle sözleşmenin bireysel kısmında yer alan 

bazı düzenlemelerin dikkate alınması somut bir durumda adaletin sağlanmasına daha 

iyi hizmet edebilir. Bu hallerde hâkim tamamlayıcı yorum getirmelidir.  

Tamamlayıcı yorumun kabul edilmesi hâkime tamamlama açısından daha geniş 

imkânlar sağlayacaktır52. 

Böylece tamamlayıcı yorumun, genel işlem şartlarının içerik ve yürürlük 

denetimi ile oluşan boşlukların doldurulmasında da uygulanabileceğini tespit etmiş 

bulunuyoruz. Daha önce gördüğümüz gibi, tamamlayıcı yorumda sözleşme 

taraflarının farazi ortak iradelerinden faydalanılır. Hâkim, sözleşmenin tarafları 

dürüst kişiler olarak nasıl bir düzenleme getirirlerdi esasından hareket ederek bir 

kural koyar. Bu araştırmayı sürdürürken de hâkim mümkün mertebe herhangi iki 

dürüst kişiyi değil de sözleşmenin somut taraflarını göz önünde tutarak hareket 

etmelidir. Böylece hâkim tarafların iradesine en uygun çözümü araştırır. Genel 

tamamlama sorunu çerçevesinde geçerli olan bu çözüm, kısmi butlan durumunda 

oluşan sözleşme boşluklarının doldurulmasında da geçerlidir. Bu halde batıl bile olsa 

tarafların iradesini yansıtan bir düzenleme vardır. Hâkim batıl olan çözüme yakın 

olan ancak hukuki sınırlar içinde geçerli olan bir kural getirerek boşluğu 

doldurmalıdır.    

Bununla birlikte, bireysel sözleşmelerdeki tamamlayıcı yorumun yöntemi 

açısından öngördüğümüz bu sonuçlar genel işlem şartları kullanılan sözleşmelerdeki 

                                                 
50 Bunte, s. 1148-1149; Schmidt, s. 176 -177. 
51 Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 48; Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 230. 
52 Schmidt, s. 172 vd. ; Ulmer, s. 2030; Bunte, s. 1148.  
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boşluklarda uygulanacak tamamlayıcı yorum açısından geçerli olamaz53. Bireysel 

sözleşmelerde getirilen tamamlayıcı yorumun somut sözleşme taraflarının farazi 

ortak iradesine dayandırılmasının sebebi, bu hallerde sözleşme özgürlüğünün her iki 

taraf için de sağlanmış olmasıdır. Oysa genel işlem şartları söz konusu olduğunda, 

sözleşme özgürlüğünün sağlandığını kabul etmek çok güçtür. Birçok durumda,  

müşteri sözleşmenin kurulabilmesi için haksız genel işlem şartlarını kabul etmek 

zorunda bırakılır54. Bu bakımdan, genel işlem şartlarının kullanıldığı sözleşmelerde 

somut sözleşmenin tarafları bu hususu düzenleselerdi nasıl bir hüküm getirirlerdi 

sorusunu sormanın anlamı yoktur. Böyle bir soru sorulmasına imkân verilecek olursa 

sadece sözleşmede baskın durumda olan işletmenin iradesine uygun bir sonuç çıkar. 

Müşteri genel işlem şartlarının bir kısmı butlan olan hallerde de hukuki sınırlar 

içinde geçerli olan ama batıl hükme en yakın sonucu benimsemek zorunda değildir.  

İşte bu esaslardan hareketle, genel işlem şartları kullanılan sözleşmelerde, 

farazi ortak iradeden bahsetmeden dürüstlük kuralı çerçevesinde en makul, en adil 

çözümün elde edilmesi için tamamlayıcı yorum getirilmelidir. Bu somut sözleşmenin 

tarafları nasıl bir düzenleme getirirlerdi diye değil, bu gibi bir boşluk en adil biçimde 

nasıl doldurulabilir diye düşünülmelidir. Bu süreçte hâkim hiç şüphesiz işin 

mahiyetine bakmalı, tarafların menfaatlerini de göz önünde tutarak hakkaniyete en 

uygun çözümü getirmelidir55. Hâkim müşteriyi korumalı ama hiçbir zaman 

müşterinin elde edemeyeceği menfaatleri sağlayarak serbest piyasada bulamayacağı 

şartları sunmamalıdır. İşletmenin menfaatlerini ön plana çıkaran bir çözüm yolu da 

bulmamalı56,  tarafların menfaatlerini en adil bir biçimde yansıtan, dengeli bir çözüm 

getirmelidir. Hâkim hiç şüphesiz sözleşmenin bireysel kısmını da göz önüne 

almalıdır, bu hükümlerde genel işlem şartlarındaki bazı adaletsizlikleri dengeleyen 

düzenlemeler de yer alabilir. Kısacası, hâkim bütün hükümleri değerlendirerek 

tamamlayıcı yorum getirmelidir.  

 

                                                 
53 Bunte, s. 1148-1150. Yazara göre farazi ortak irade esas alınarak tamamlayıcı yorum yapılırsa 
hâkimin elde ettiği tamamlama hükmü bakımından da içerik denetimine ihtiyaç duyulabilir. 
Mockenhaupt, s. 163 vd. ve s. 192 vd.    
54 Aynı yönde Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 229. 
55 Schmidt, s. 180 -181; Bunte, s. 1149-1150; Ulmer, s. 2030 -2031; Schmidt, AGBG § 6 N. 37a. 
56 Herbert Roth, Vertragsänderung bei fehlgeschlagener Verwendung von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, Tübingen, 1994, s. 58. 
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Genel işlem şartlarının batıl sayılabilmesi için hâkimin bir kıstası esas alması 

gerekir. Taraflar arasındaki hak ve borç dağılımının en uygun ne şekilde 

olabileceğine dair bir model belirlenir; somut sözleşmede bu modelden sapma olup 

olmadığına bakılır. Bu model, yani denetim kıstası benimsenirken de mevcut hukuki 

düzenlemeler, sözleşmenin özünden kaynaklanan en uygun hak ve borç dağılımı da 

esas alınır57.  İşte bu denetim kıstasının ve ondan sapmanın tespit edilebilmesi için 

hâkimin gösterdiği faaliyet boşluğun doldurulması sürecinde de yol gösterici 

olabilir58. 

 

IV. ATİPİK SÖZLEŞMELERİN TAMAMLANMASI 
 

Bazı sözleşmeler ya Borçlar Kanunu’nun Özel Borç İlişkileri bölümünde 

yahut özel bir kanunla düzenlenmiştir. Bunlara tipik yahut isimli sözleşme 

(Nominatverträge) denir59. Buna karşılık, ne Borçlar Kanunu’nun Özel Borç İlişkileri 

bölümünde, ne de özel bir kanunla düzenlenmiş olan sözleşmeler atipik, isimsiz 

sözleşmelerdir (Innominatverträge)60. Aslında ticaret hayatında bu sözleşmelerin 

birer ismi (franchaise, gezi sözleşmesi, tek satıcılık sözleşmesi gibi) de vardır. Bazı 

hallerde sözleşmeler kanunda doğrudan doğruya yahut dolaylı olarak 

adlandırıldıkları halde mevzuatta ayrı bir sözleşme olarak düzenlenmemiştir. 

Örneğin, irtifak sözleşmesi ( MK m. 781) gibi. İşte bu sözleşmeler de kanunda ayrı 

kurallarla düzenlenmediği için isimsiz sözleşme olarak kabul edilir61.     

                                                 
57 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 203 vd. 
58 Atamer, Genel İşlem Şartları, s. 231. 
59 Schluep, SPR, s. 720 vd.; Tekinay/ Akman /Burcuoğlu/ Altop, s. 56; Oğuzman/Öz, s. 42.   
60 Schluep, SPR, s. 770 vd.; Şener Akyol, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 1984, s. 4; Hüseyin Hatemi/ Rona Serozan/ Abdülkadir Arpacı, Borçlar Hukuku Özel 
Bölüm, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1992, 35 vd.; Yavuz, s. 19 vd.; Serozan, Borçlar Hukuku Özel 
Bölüm, s. 53 vd. 
61 Schluep, SPR, s. 770-771. Tipik sözleşmelerden bahsedebilmek için sözleşmenin essentialia 
negotiisinin kanun tarafından düzenlenmesi gereklidir. Bu kavram da yukarıda açıklandığı gibi 
sözleşmenin objektif esaslı noktalarını ifade eder. Essentialia negotii tipik sözleşmeler için kanuni 
tanımlardan çıkmaktadır. Somut sözleşmedeki objektif esaslı unsurlar ile kanundaki tanımdan çıkan 
objektif esaslı unsurlar birbirine uyuyorsa tipik bir sözleşme vardır. Öte yandan, naturalia ve 
accidentalia kavramlarının sözleşmenin tipik olup olmadığının belirlenmesinde herhangi bir rolü 
yoktur.   
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Kanunda düzenlenen sözleşmeler ticari ve ekonomik hayattaki gelişmeler 

karşısında yetersiz kalmıştır62. Toplumsal hayattaki ihtiyaçları karşılayabilmek için 

yeni sözleşmeler ortaya çıkmıştır. Böylece ticari hayatın gerekleri kanundaki 

düzenlenmiş sözleşmelerin yanında kanunda düzenlenmemiş sözleşmelerin de 

varlığını zorunlu kılmıştır63. Borçlar hukukuna hâkim olan sözleşme özgürlüğü 

ilkesinin önemli bir görünümü “tip” özgürlüğüdür. Taraflar sadece sözleşmenin 

içeriği ve şekli yönünden özgür değillerdir. Bunların yanında kanundaki sözleşme 

tiplerine bağlı kalmadan yeni sözleşmeler de yaratabilirler. Ancak, her özgürlüğün 

sınırları olduğu gibi sözleşme özgürlüğü ilkesinin de sınırları vardır. BK m.20/ f.1’e 

göre sözleşmelerin konusu kamu düzenine, kişilik haklarına ve ahlaka aykırı olamaz.  

Aynı şekilde, şekil özgürlüğü esas olsa da kanunda özel olarak belirtilen hallerde 

sözleşmenin geçerliliği şekle tabidir. Atipik sözleşmeler kanunda düzenlenmedikleri 

için onlara özgü sınırlamalar bulunmasa da bu sözleşmeler hukuka ve ahlaka aykırı 

olamayacakları gibi konuları da imkânsız olamaz64 (BK m.19, BK m. 20).       

Atipik sözleşmeler karşımıza karma, bileşik yahut kendine özgü yapısı olan 

sözleşmeler olarak çıkabilir. Karma sözleşmeler kanunun çeşitli sözleşme tipleri için 

öngördüğü unsurların kanunun öngörmediği biçimde bir araya gelmesi ile oluşur. 

Bileşik sözleşmeler ise karma sözleşmelerden farklı olarak bağımsızlarını koruyan 

fakat geçerlilikleri ve varlıkları birbirine bağlı olan sözleşmelerin bir araya gelmesi 

ile meydana gelir65. Kendine özgü yapısı olan sözleşmeler ise kısmen yahut tamamen 

kanunda düzenlenmemiş sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler hiçbir sözleşme tipinin 

                                                 
62 İus Civile’de sözleşme hukuku alanında numerus clausus ilkesi geçerli idi. Bir başka deyişle, belirli 
sözleşme tipleri dışında sözleşme yapılması söz konusu değildi. Daha sonradan Justinianus eski Roma 
hukukundaki tip zorunluluğu biraz yumuşatmıştır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Türkan Rado, 
Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, İstanbul, 1992, s. 157; Karma sözleşmelerin tarihsel 
gelişimi için bkz. Erden Kuntalp, Karışık Muhtevalı Akit, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Yayınları, 1971, s. 9 vd 
63 Schluep, SPR, s. 798-800 
64 Taraflar tipik sözleşmelere ait sınırlamalardan kurtulmak için isimsiz sözleşme yaratamazlar. 
Örneğin, şekle tabi tipik bir sözleşme yapmak yerine, şekil şartından kurtulmak için benzer amaçlı 
ancak şekle tabi olmayan atipik bir sözleşme yapamazlar. von Tuhr/ Peter, s. 254; Oktay, s. 270-271. 
65 Schluep, SPR, s. 772 vd.; Yavuz, s. 19 vd.; Oktay, s. 273-275; Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 
hukuki niteliği bağlamında atipik sözleşmelerin türlerinin karşılaştırılması için bkz. Hasan Erman, 
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, gözden geçirilmiş 2. basım, İstanbul, Der Yayınları, 2007, s. 
4 vd. 
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unsurlarını taşımaz66. Hangi çeşit atipik sözleşme olursa olsun, bu sözleşmelerin 

tamamlanması da tipik sözleşmelerin tamamlanmasına benzer67. Atipik sözleşmede 

boşluk bulunduğu tespit edilirse, Borçlar Kanunu’nun genel kısmında söz konusu 

sözleşme boşluğunu doldurabilecek hükümler olup olmadığına bakılır; bir başka 

deyişle, boşluğu tamamlamaya elverişli yedek hukuk kuralları araştırılır. Elbette bu 

hükümler atipik sözleşmelere itirazsız bir biçimde uygulanacak nitelikte olmalı, yani 

sözleşmenin bütünlüğü içinde öteki hükümlerle ahenk içinde bulunmalıdır68.  

Bir sözleşme kanunda düzenlenmişse bu sözleşmeye dair özel hükümler, 

genel kısımda yer alan kurallardan önce gelir. Ancak, ilgili konuda herhangi bir 

düzenleme yoksa genel hükümler uygulanabilir. Bu ilke atipik sözleşmelerde de bazı 

esaslar dikkate alınarak uygulama alanı bulur69. Ancak kendine özgü yapısı olan 

sözleşmeler kanunda hiç düzenlenmedikleri için özel hükümlerin uygulanması söz 

konusu olmaz. Kendine özgü yapısı olan sözleşmelerde sadece Borçlar Kanunu’nda 

yer alan genel hükümler uygulama alanı bulabilir. Bu bakımdan sadece karma ve 

bileşik sözleşmeler açısından özel hükümlerin (BK m. 184 vd.) uygulama alanı bulup 

bulamayacağı sorunu incelenmelidir. Karma sözleşmelerin hiç değilse bir unsuru 

kanunda düzenlenmiş; bileşik sözleşmelerde ise tipik sözleşmeler bağımsızlıklarını 

koruyarak yer almıştır. Tabii, kanundaki hükümlerin uygulanması karma 

sözleşmelerin kanundaki düzenlenmiş kısımları açısından söz konusu olabilir70.  

Kanun hükümleri atipik sözleşmelere doğrudan doğruya değil, kıyas yoluyla 

uygulanabilir. Örneğin, kat karşılığı inşaat sözleşmesini ele alalım, bu sözleşme eser 

ve satım sözleşmesinin unsurlarının bir araya gelmesi ile oluşmuştur71. Sözleşmenin, 

                                                 
66 Schluep, SPR, s. 776; Oktay, 275; Yavuz, 24 vd.; Serozan “kendine özgü sözleşme” yanında “atipik 
icatlar” ifadesini de kullanmaktadır. Hatemi/ Serozan/ Arpacı, s. 50; Serozan, Borçlar Hukuku Özel 
Bölüm, s. 73 vd.   
67 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N 547; Meier-Hayoz, “Gesetzlich nicht geregelte Verträge”, N. 1134, s. 
7; Oktay, s. 278 ve 291; Schluep, SPR, s. 780-781; Koller, AT, §  10 N. 39. 
68 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 256; Jäggi/ Gauch, OR. Art. 18 N. 547. 
69 Karma sözleşmeler açısından bkz. Kuntalp, s. 155-156.  
70 Karma sözleşmelere uygulanacak hükümler bakımından doktrinde dört görüş ileri sürülmektedir: 
Soğurma(imtisas) olarak anılan görüşe göre hangi tipe ait unsurlar daha ağır basıyorsa o tipe ait 
unsurlar uygulanır. Birleştirme görüşüne göre ise, karma sözleşmede her edime ait olduğu sözleşme 
tipine dair hükümlerin uygulanması savunulmaktadır. Üçüncü bir görüşe göre ise Borçlar Kanunu’nun 
genel kısımları uygulanmalıdır. Dördüncü ve bizim de katıldığımız görüşe göre ise atipik sözleşmelere 
kanun hükümleri ancak kıyasen uygulanabilir. Bu görüşlerle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Yavuz, s. 
23-24; Schluep, SPR, s. 801-803; Akyol, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, s. 10; Kuntalp, s. 
126 vd.; Tandoğan, C. I/1, s. 71-75; Hatemi/ Serozan/ Arpacı, s. 49-50.   
71 Erman, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, s. 4. 
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eser sözleşmesine dair bir unsurunda boşluk bulunursa kanundaki eser sözleşmesine 

dair hükümlere bakılması gerekir. Ama sözleşme boşluğunun bu şekilde 

doldurulabilmesi için sözleşmenin amacı, işin mahiyeti, tarafların menfaat dengeleri 

kanun hükümlerine uygun olmalıdır72. Federal Mahkeme tek satıcılık sözleşmesinin 

sona ermesinde, acentelik sözleşmesinin sona ermesine dair OR. m.546/1’in kıyas 

yoluyla uygulanmasını reddetmiştir73. Çünkü böyle bir uygulama “sözleşmenin 

amacı ile ortaya konan tarafların anlaşılabilen iradesine” uygun düşmemektedir.  

Sözleşmenin tamamlanması sorunu çerçevesinde yukarıda da açıkladığımız 

gibi, tipik sözleşmelerde kanunda boşluğu doldurabilecek bir hüküm olsa bile bazı 

hallerde bu hükme başvurulmayabilir. Bunun sebebi kanun hükümlerinin genel ve 

soyut yapılarının somut sözleşmenin şartlarına uymamasıdır. Gerçekten de 

sözleşmenin öylesine özellikli bir yapısı olabilir ki, soyut ve genel kanun 

hükümlerinin uygulanması adil olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu gibi hallerde 

sözleşmenin bireysel özelliklerinden dolayı yedek kanun hükümleri uygulanamaz. 

Tipik sözleşmeler açısından kabul ettiğimiz bu ilkeler karma ve bileşik sözleşmeler 

açısından evleviyetle kabul edilmelidir. Karma sözleşmelerin unsurları kanunda yer 

verilen çeşitli sözleşmelerde düzenlenmiş olsa bile bu unsurların bir araya gelişi 

kanunun öngörmediği bir tarzdadır. Bu açıdan karma sözleşmeler kanunun 

belirlediği tiplere aykırı bir nitelik taşıdığı için atipiktir. Öte yandan, bileşik 

sözleşmelerde her sözleşme bağımsızlığını koruyor durumda olsa da sözleşmelerin 

varlıkları ve geçerlilikleri birbirine bağlı olduğu için ortaya çıkan bileşim kanundaki 

tipik sözleşmelere nisbetle atipiktir. Bu bakımdan,  bu sözleşmelerin atipik yapıda 

olduğu dikkate alınarak boşlukları doldurulmalıdır. Kanun hükümleri ancak 

                                                 
72 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 256; Jäggi/ Gauch, OR. Art. 18 N. 547; Serozan, Borçlar 
Hukuku Özel Bölüm, s. 72; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1262; Kaplan, s. 113; 
Koller, AT, § 10 N. 42; Doktrinde sübjektivistlerin savunduğu görüşe göre ise öncelikle tamamlayıcı 
yorum yapılmalıdır. Bunun için de tarafların farazi ortak iradesi araştırılmalıdır. Eğer farazi ortak 
iradeyi tespit edecek bağlantı noktaları bulunamazsa, hâkim MK m. 1’e göre hareket etmelidir. Bu 
durumda hâkim sırayla yedek hukuk kurallarını, örf ve âdet hukukunu uygulamalı buradan da bir 
çözüm elde edemediği zaman ise kanun koyucu gibi hareket etmelidir. Piotet, “Le Complétement”, s. 
388-389.    
73 BGE 107 II 216, benzer yönde bir başka karar için bkz. BGE 107 II 441. Bu kararında da Federal 
Mahkeme somut olayın şartlarının ve taraf menfaatlerinin kanundaki hükümlerin uygulanmasına 
imkân vermediğine hükmetmiştir. 
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sözleşmenin yapısına uygun ve sözleşmenin tamamıyla ahenkli ise uygulama alanı 

bulmalıdır74.  

Bazı hallerde kanunda uygulanabilecek bir hüküm olmamasına rağmen bir örf 

ve âdet hukuku kuralı olabilir. Bu kural da sözleşmenin tamamıyla ahenkli olması 

şartıyla uygulama alanı bulur. Fakat böyle bir kural olmaması durumunda hâkimin 

bir hüküm koyarak boşluğu doldurması gereklidir. Burada tartışmalı olan konu 

hâkimin kural koyarken tamamlayıcı yorum mu getireceği,  yoksa kanun koyucu gibi 

mi hareket edeceğidir.    

Bu konudaki tartışmaya girmeden önce şunu belirtmekte fayda vardır: Atipik 

sözleşmelerin kanunda düzenlenmemiş olması bu alanda hiçbir kuralın gelişmediği 

anlamına gelmez. Tam tersine, atipik sözleşmeler uygulamanın gösterdiği 

ihtiyaçlarla ortaya çıkmış, uygulamalar içinde birçok hüküm gelişmiştir. Atipik 

sözleşmeler alanında, örf ve teamüllerin yanı sıra mahkeme içtihatları ile doktrinde 

ileri sürülen görüşler çözüm üretmede önemli bir rol oynar. Bu saydıklarımızdan 

başka iktisadi hayat kitlesel sözleşmelerde uygulanabilecek genel işlem şartlarının 

gelişmesine de imkân sağlamış olabilir75. Hiç şüphesiz, sözleşmenin tamamlanması 

sorunu ile karşılaşan hâkim bütün bu çözümleri dikkate almalıdır. Bu alanda oluşan 

teamüller bir örf ve âdet hukuku kuralı niteliğini kazanmışsa, hâkim bu kuralı zaten 

dikkate almak zorundadır. Ama hukuk kuralı niteliği kazanmamış teamüller ve daha 

başka yardımcı araçlar da hâkime yol gösterici olabilir. Uygulamanın geliştirdiği 

teamüller ve genel işlem şartları elbette mahkemelerin denetimine tabi olacaktır76.   

Kanunda olsun, örf ve âdet hukukunda olsun, uygulanabilecek bir hüküm 

bulunmadığı zaman, hâkim atipik sözleşmelere ilişkin bir sözleşme tipi hukukunun 

geliştiğini göz önünde tutmalıdır77. Bu bakımdan, yukarıda da açıkladığımız, atipik 

sözleşmelerin tamamlanmasında, bu sözleşmeler kanunda düzenlenmedikleri için, 

sadece tamamlayıcı yorumdan faydalanılabileceği görüşüne katılmadığımızı bir kere 

                                                 
74 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 18 N. 549; Meier-Hayoz, “Gesetzlich nicht geregelte Verträge”, N. 
1134, s. 8; Berner Komm./  Kramer, OR Art. 18 N. 256; Oktay, 291-292.  
75 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 257; Jäggi/ Gauch, OR. Art. 18 N. 550; Oktay, s. 293-294;   
Schluep, SPR, s. 800. 
76 Jäggi/ Gauch, OR Art. 18 N. 550; Schluep, SPR, s. 800; Sandrock, s. 53; Berner Komm./ Kramer, 
OR. Art. 18 N. 257; Oktay, s. 293. 
77 Oktay, s. 293; Jäggi/ Gauch, OR. Art. 18 N. 550; Schluep, SPR, s. 800; Berner Komm./ Kramer, 
OR. Art. 18 N. 257  
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daha belirtmek gerekir78. Hâkim burada da tipik sözleşmelere benzer bir araştırmaya 

girişmek zorundadır. Hâkim sözleşmedeki boşluğun niteliğine göre tamamlayıcı 

yorum mu getireceğine, yoksa kanun koyucu gibi hareket ederek mi boşluğu 

dolduracağına karar vermelidir. Atipik sözleşmede doğan boşluk sık sık 

görülebilecek bir mesele çerçevesinde ve genel nitelikte olan bir boşluk ise hâkim 

kanun koyucu gibi hareket etmeli, böyle hareket ederken de gelişmiş olan teamülleri, 

yerli ve yabancı doktrini dikkate almalıdır. Benzer olaylarla karşılaşan hâkim hiç 

şüphesiz daha önceki tecrübelerinden de faydalanabilir79. Burada hâkimin atipik 

sözleşmelere has bir tip hukuku yaratarak ona göre karar vermesinden de 

bahsedilebilir.  

Bununla birlikte, iktisadi hayatın getirdiği kurallar sözleşme boşluklarını 

doldurabilmek için her zaman yeterli olmayabilir. Bu durumda sözleşmeyi 

tamamlarken hâkim karşılaştığı atipik sözleşmenin genel yapısını ve özelliklerini 

tarafların menfaat dengesini ve borçlar hukukunun ilkelerini de göz önünde tutarak 

genel, soyut, objektif bir hüküm yaratmalı, sonra da bu hükmü somut olaya 

uygulamalıdır. 

Sorun özel ve şahsi bir biçim aldıkça hâkimin işi daha da zorlaşacaktır; bu 

durumda hâkim somut şartları değerlendirerek sözleşmeyi tamamlama yoluna 

gitmelidir80. Bu hallerde hâkim tamamlayıcı yorum getirmeli, somut sözleşmenin 

bireysel özelliklerini dikkate almalıdır. Tamamlayıcı yorum getiren hâkim önce 

tarafların farazi ortak iradesini araştırmalıdır.  Hâkim, bu somut sözleşmenin tarafları 

boşluğu sözleşmenin başında bilselerdi dürüst kişiler olarak nasıl bir düzenleme 

getirmeyi düşünürlerdi esasından hareket etmelidir. Böyle bir araştırmaya 

başlanabilmesi için tarafların farazi ortak iradelerini ortaya koyan bağlantı 

noktalarının sözleşmede yer alması gerekir. Boşluk bulunan soruna benzer 

konulardaki düzenlemeler farazi ortak iradenin araştırılmasında hâkime burada ışık 

tutar. Farazi ortak iradeyi bulmak mümkün olmazsa hâkim işin mahiyetinden 

faydalanarak herhangi iki dürüst kişinin nasıl bir düzenleme getireceğini bulmaya 

                                                 
78 İkinci bölüm II/G. 
79 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 257; Schluep, SPR, s. 796-797, s. 800; Oktay, s. 293;  
80 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 258; Hatemi/ Serozan/ Arpacı, s. 40-41; Oktay, 291. Aynı 
anlamda Serozan, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, s. 37.     
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çalışmalı, hiç şüphesiz teamüllere de başvurarak objektif bir yöntemle tamamlayıcı 

yorum getirmelidir. 

 

 

V. ŞEKLE TABİ SÖZLEŞMELERİN TAMAMLANMASI 
 

Bir irade beyanının sonuç doğurması belli bir şekle uyulmasına bağlı ise şekle 

tabi bir işlem söz konusudur81. Bir sözleşmeyi meydana getiren irade beyanları kural 

olarak belirli bir şekle tabi değildir. Sözleşme özgürlüğü ilkesinin önemli bir cephesi 

de şekil özgürlüğüdür. Nitekim BK m. 11/ f.1’de ifade edildiği gibi, “Akdin sıhhati, 

kanunda sarahat olmadıkça hiçbir şekle tabi değildir.”  Bu hükümden de anlaşıldığı 

gibi şekil özgürlüğü ilkesinin istisnaları da vardır. Kanun bazı sözleşmelerin geçerli 

olması için belirli bir şekilde kurulması şartını aramış olabilir. Bu hallerde sözleşme 

kanunun öngördüğü şekilde kurulmazsa geçersiz olur. BK m.11/ f.2’de belirtildiği 

üzere, “Kanunun emrettiği şeklin şümul ve tesiri derecesi hakkında başkaca bir 

hüküm tayin olunmamış ise akit, bu şekle riayet olunmadıkça sahih olmaz.”  

Geçerliliği şekle tabi olan bir sözleşme, kanunda öngörülen şekle uygun 

olmadığı için hükümsüzse, bu sözleşmenin tamamlanması söz konusu olamaz.  

Tamamlamanın birinci şartı, geçerli olarak kurulmuş bir sözleşmenin bulunmasıdır. 

Hâkim bu durumda hükümsüzlüğü re’sen yahut taraflardan birinin talebi üzerine 

dikkate alır, sözleşmeyi tamamlamaya girişmez. O halde şekle tabi bir sözleşme 

ancak kanunda öngörülen şekle uygun ise, tamamlanması söz konusu olabilir82. 

Doktrinde şekle tabi sözleşmelerin tamamlanması açısından tartışmalı olan, 

sözleşmede bulunan ve hâkimin sözleşmenin tamamlanmasında dikkate aldığı 

dayanak noktalarının da şekle tabi olup olmadığı meselesidir.  Bir görüşe göre, ancak 

söz konusu dayanaklar bakımından şekil şartları yerine getirilmişse, bu dayanaklar 

sözleşmenin tamamlanmasında dikkate alınabilir. Bir başka deyişle, şekle uygun 

içerikte bulunan taraf iradelerinden çıkan dayanaklar tamamlamada kullanılabilir. Bu 

                                                 
81 Schönenberger/ Jäggi, OR Art. 11 N. 4; Oğuzman/ Öz, s. 116; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, 
s. 100; Kocayusufpaşaoğlu, Fasiküller, § 25, N 1; Eren, s. 236. Adnan Tuğ, Türk Özel Hukukunda 
Şekil, İkinci Bası, Konya, Mimoza, 1994.     
82 Berner Komm./ Kramer, OR. Art. 18 N. 260; Jäggi/ Gauch, OR. Art. 18 N. 546; Gauch/ Schluep/ 
Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1278.  
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yazarlara göre, sözleşmenin şekle bağlı olmasının sonucu budur, zira şeklin en 

önemli işlevi hukuki işleme aleniyet getirerek tarafları korumaktır83.  Bir başka 

görüşe göre ise, kanunda yer alan şekle dair hükümler sözleşmenin kurulması ve 

değiştirilmesi açısından düzenlenmiştir. Tamamlanması bakımından hiçbir önem 

taşımaz. O halde, şeklen geçerli bir sözleşme varsa, hâkimin sözleşmeyi 

tamamlarken dikkate alacağı dayanaklar, şekle uygunluk göstermese bile, 

sözleşmenin tamamlanmasında esas alınabilir84.   

Kanaatimizce ikinci görüş üstün tutulmalıdır. Tarafların iradesini ortaya 

koyan dayanaklar özellikle tamamlayıcı yorum bakımından önem taşır. Tamamlayıcı 

yorumun sağlıklı bir biçimde oluşturulabilmesi için farazi ortak iradenin olabilecek 

en iyi biçimde tespit edilmesi gerekir. Bunun için de objektif ve sübjektif esaslı 

noktalar dışında, tarafların iradesini ortaya koyan her hususun göz öne alınması 

gerekir. Bu bakımdan şekle tabi bir sözleşme geçerli olarak kurulduğu sürece 

tarafların iradelerini ortaya koyabilecek her türlü dayanak, şeklin dışında bile olsa, 

tamamlamada esas alınmalıdır. Vardığımız bu sonuç bazı sözleşmeleri şekle tabi 

tutmanın amacı ile çelişmez.     

 

VI. TAMAMLAMA SORUNU İLE TEMEL HATASI 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Sözleşme boşluğu yedek hukuk kuralları ile doldurulduğu zaman, taraflar 

sözleşmenin hukuki sonuçlarında yanıldıklarını iddia ederek sözleşmeyi iptal 

edebilirler mi? Doktrinde kabul edildiği gibi, bu hallerde adi bir saik hatası 

bulunduğu için sözleşmenin iptali bahis konusu olamaz85.  

                                                 
83 Berner Komm./ Merz, ZGB Art. 2 N. 163; Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 260; Kaplan, s. 
112-113; Basler Komm./ Wiegand, OR. Art. 18 N. 88. Bu görüş esasını ölüme bağlı tasarrufların, 
özellikle vasiyetnamelerin yorumlanmasında ve tamamlanmasında kimi yazarlarca başvurulan “ima 
etme teorisi (Andeutungstheorie)”nden almaktadır. Bu teoriye göre, irade beyanları eksik bile olsa 
şekle uygun bir beyan içinde ima edilmiş olmalıdır. Kanımızca, vasiyetnamelerin tamamlanması ve 
yorumlanması için başvurulan bu teorinin borç sözleşmelerinde uygulanması isabetli değildir.       
84 Jäggi / Gauch, OR. Art. 18 N. 546; Gauch/ Schluep/ Schmid/ Rey, AT, Bd. I, N. 1278; Deschenaux, 
SPR, s. 173. BGE bir kararında açıkça bu görüşe katılmıştır.  Bu karara göre, şekle dair hükümler 
hâkimin tamamlama yetkisiyle ilgili değil, sözleşmenin içeriğinin düzenlenmesi ise ilgilidir. BGE 127 
III 531. Eren, s. 430-431. Yazar, yorum sorunu açısından aynı tartışmada ikinci görüşe katılmaktadır.  
85 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Güven Nazariyesi Karşısında Borç 
Sözleşmelerinde Hata Kavramı, s. 111.  
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Taraflardan birinin sözleşme boşluğunun tamamlayıcı yorum ile 

doldurulacağını bilmediğini, böyle bir hukuki sonucun doğacağını bilseydi, bu 

sözleşmeyi kurmayacağını ileri sürerek anlaşmayı temel hatasına dayanarak iptal 

ettirmesinin mümkün olup olmadığı ise tartışmalıdır. Doktrindeki baskın görüş 

bunun mümkün olamayacağı yönündedir86. Buna göre, birtakım hukuki sonuçların 

doğabilmesi için tarafların bunu bilmeleri gerekmez. Taraflar bir sözleşmenin esaslı 

unsurlarında anlaşıp sözleşmeyi kurduktan sonra, bilseler de bilmeseler de bazı 

hukuki sonuçlar meydana gelir. Sözleşmede boşluk olması, yani tarafların 

karşılaştıkları soruna aynı sözleşmede cevap bulamamaları halinde de oluşan boşluğu 

hâkim doldurmak zorunda kalır. Bu durum sözleşmede boşluk bulunmasının hukuki 

sonucudur; taraflar bilmese de doğar, dolayısıyla bir temel hatası olduğu ileri 

sürülemez.  

Ne var ki, bazı yazarlar ilke olarak tamamlayıcı yorumun temel hatası 

yüzünden iptal edilemeyeceğini kabul etmekle birlikte, bazı istisnai durumlarda iptal 

hakkının da tanınması gerektiği kanısındadırlar. Tamamlayıcı yorum farazi ortak 

iradeye dayandırılır. Farazi ortak iradenin araştırılması ise zor bir süreçtir. Hâkim her 

ne kadar farazi ortak iradeyi sözleşmenin dayanaklarına ve amacına göre tespit etse 

de, her zaman için çok sağlıklı bir tamamlayıcı yorum getiremeyebilir. Birçok hâkim 

farazi ortak irade adı altında aslında kendilerine en uygun gözüken çözümü tercih 

etmektedir. Tamamlama süreci sonunda taraflardan birinin hiç istemediği bir içerik 

ortaya çıkıyorsa, bu durumda iptal hakkının tanınması gerektiği görüşü 

savunulmaktadır87. 

Oysa Kramer’in çok isabetle belirttiği gibi,  tamamlayıcı yorumun sağlıklı 

olmaması sözleşmenin iptalini gerektirmez88. Bu durumda tamamlayıcı yorumun 

gözden geçirilmesi gerekir. Bunun için de yapılması gereken şey tarafların hak 

aramaya devam etmeleri, kararı temyiz etmeleridir. Kramer’e göre, sözleşmede 

benzer durumlara kıyasla uygulanabilecek dayanaklar varsa, dayanak teşkil eden bu 

hükümlerin mahiyeti konusunda hataya düşüldüğü ileri sürülebilir89. İşte bu halde, iş 

hayatındaki dürüstlük kurallarının da hata edilen hususun akdin geçerliliğini 
                                                 
86 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 264; Henckel, s. 125; Flume, Das Rechtsgeschäft, s. 466. 
87 Staudinger/ Roth, BGB § 157 N. 35; Oechsler, s. 260-261; Atamer, “Sözleşme Boşlukları”, s. 181.    
88 Berner Komm./ Kramer, OR. Art. 18 N. 265; Oertmann, s. 191 
89 Berner Komm./ Kramer, OR Art. 18 N. 264. 
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etkilemesini haklı göstermesi şartıyla bir temel hatasının oluştuğu kabul edilebilir. 

Böylece, temel hatasına dayanan taraf sözleşmenin kısmen yahut tamamen iptaliyle 

birlikte, istenmeyen bir içerikle bağlı kalmaktan da kurtulmuş olur.  

 

 

VII.  ARA DEĞERLENDİRME 
 

 
 Sözleşmenin tamamlanması sorununun farklı boyutları da olabilir. Bu 

bağlamda kısmi butlan halinde batıl kısmın sözleşmeden çıkarılmasıyla bazen bir 

boşluk doğabilir. Keza genel işlem şartlarının içerik ve yürürlük denetimi sonunda da 

kimi durumlarda boşluk doğabilir.  Atipik sözleşmelerin tamamlanması sorunu zaten 

sık sık karşılaşılabilecek bir meseledir.   

 Bütün bu hallerde sözleşmede boşluk doğmuşsa yahut doğduğu kabul 

edilirse, bir tamamlama işlemiyle karşı karşıya kalınmış demektir. Bu özel hallerde 

genel tamamlama kurallarından farklı esaslara ihtiyaç duyulabilir. Özellikle genel 

işlem şartlarında içerik ve yürürlük denetimi sonunda sözleşmede boşluk bulunduğu 

görülen hallerde de bir tamamlama sorunuyla karşılaşıldığı kabul edilebilir.  

Boşluğun doldurulması içerik ve yürürlük denetiminin amacına ulaşması için gerekli 

olabilir. Bu durumda boşluğu doldurmaya elverişli bir yedek hukuk kuralının 

bulunmadığı kimi hallerde tamamlayıcı yorum getirilebilir. Aslında genel işlem 

şartları genelleştirilmeye çok elverişli meseleleri düzenlediği için kanunda hüküm 

bulunmayan birçok halde hâkimin kanun koyucu gibi hareket ederek boşluğu 

doldurması gerekir. Bazı hallerde mesele ya genelleştirilmeye elverişli olmayabilir 

ya da sözleşmenin bireysel kısmının da dikkate alınması gerekebilir. İşte bu gibi 

hallerde tamamlayıcı yorum imkânı büsbütün reddedilmemeli ama tamamlayıcı 

yorumun sınırları da iyice belirlenmelidir. Tamamlayıcı yorum farazi ortak irade esas 

alınarak değil, taraflar arasındaki dengeyi objektif bir biçimde kurmak için 

getirilmelidir.  

  Atipik sözleşmelerin tamamlanması sorunu ile karşılaşan hâkimin bu 

sözleşmeler kanunda düzenlenmemiş olsa da bunlara özgü birçok kuralın ortaya 

çıktığını göz önünde tutması gerekir. Atipik sözleşmelere has bir “tip hukuku” 
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oluştuğundan bile bahsedilebilir. Bu çerçevede gelişen kurallar ve esaslar gözden 

kaçmamalıdır.   

Kısmi butlan halinde ise bir sözleşme boşluğu doğduğu kabul edilebiliyorsa, 

sözleşmenin sakat olan kısmı yerine yeni bir kuralın getirilmesi ve sözleşmenin bu 

şekilde ayakta tutulması gerekebilir. Değiştirilmiş kısmi butlan olarak bilinen bu 

halde de hâkim bir çeşit tamamlayıcı yorum getirir. Bu halde de farazi ortak irade 

araştırılırken hâkim batıl olan kısmı dikkate almalı, batıl olan çözüme en yakın ama 

kanuni sınırlar içinde kalan bir çözüm şekli benimsemelidir. Kısaca bu bölümde ele 

aldığımız hallerde tamamlama sorunu doğduğunda da bu kurumların özellikleri 

dikkate alınarak boşluklar doldurulmalıdır.  
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SONUÇ 
 

Sözleşmenin tamamlanması, yorumundan da uyarlanmasından da farklıdır. 

Sözleşmenin yorumlanmasında tarafların anlamı üzerinde uyuşamadıkları hükümler 

söz konusu iken sözleşmenin tamamlanmasında hiçbir hüküm söz konusu değildir. 

Sözleşmenin tamamlanması ile yorumlanması birbirinden farklı işlemler olmakla 

birlikte, yorum kurumu tamamlama sorunu açısından önemlidir. Sözleşmede boşluk 

bulunup bulunmadığı her şeyden önce bir yorum meselesidir. Sözleşmenin içeriği 

yorumlandığında cevabı aranan meseleye bir cevap bulunamadığında bir tamamlama 

sorunu vardır. Bu açıdan yorum, tamamlamadan önce gelir. Ayrıca, hâkim 

sözleşmeyi tamamlarken de, sözleşmenin yorumla tespit ettiği amacına uygun bir 

biçimde boşluğu doldurmalıdır.  

 

Sözleşmenin tamamlanması uyarlanmasından da farklıdır. Sözleşmenin 

uyarlanmasında şartların beklenmedik olaylarla değişmesi yüzünden edimler 

arasındaki dengenin aşırı derecede bozulması söz konusudur. Bu açıdan borcun ifa 

edilmesi dürüstlük kuralına göre beklenemez. Sözleşmenin uyarlanması gereken 

hallerde ise sözleşmede boşluk yoktur; herhangi bir tamamlama sorunu da bulunmaz. 

Hâkim sözleşmeyi değişen şartlara uyarlarken sözleşmede kararlaştırılmış hükümleri 

değiştirir yahut yürürlükten kaldırır. Oysa hâkim, sözleşme boşluğunu tamamlarken 

öbür hükümlerini değiştirmeden, tamamının yürürlüğünü ve uygulamasını 

etkilemeden hareket etmek zorundadır. Öte yandan tamamlayıcı yorumun en önemli 

aracı olan farazi ortak irade sözleşmenin uyarlanmasında kullanılamaz, çünkü 

tarafların öngöremedikleri bir durum söz konusu iken sözleşmede bu yönde bağlantı 

noktaları aramak isabetli olmaz.  

 

Sözleşmenin tamamlanması sorunu ile karşılaşan hâkim önce sözleşmenin 

tamamlanması şartlarının bulunup bulunmadığına bakması gerekir. Tamamlamanın 

iki şartı vardır. Bunlardan birincisi, sözleşmenin kurulmuş olmasıdır. Bir 

sözleşmenin kurulması için birbirine uygun ve karşılıklı irade beyanlarından başka 

sözleşmenin asgari içeriği üzerinde de uyuşmak gerekir. Asgari içerik ise tipik 

sözleşmelerde kanundan çıkar. Bunlar da genellikle objektif esaslı noktalardır. 
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Objektif esaslı noktalar belirli ya da belirlenebilir olmalıdır. Bazı akitlerde taraflarca 

kararlaştırılmayan nasıl belirleneceği kanunda öngörülmüş de olabilir. Atipik 

sözleşmelerde ise asgari içerik teamüllere ve halin icabına göre belirlenir. Fakat 

bunların dışında, taraflardan birince sözleşmenin kurulmasının şartı haline getirilen 

noktalarda da uyuşma sağlanamadığı sürece sözleşme kurulmuş kabul edilemez. 

Bunlar sübjektif esaslı noktalardır. Ancak, BK m.2’de kanuni bir karine düzenlendiği 

kabul edilir. Bu karinenin şartlarından faydalanmak için objektif esaslı noktalarda 

uyuşmak yeterlidir. Bir başka deyişle, sözleşmenin kurulduğunu iddia edenlerin 

objektif esaslı noktalarda uyuşulduğunu ispat etmeleri gerekir. Karineyi çökertmek 

için ise sözleşmenin kurulmadığını iddia eden tarafın kendisi için sübjektif esaslı bir 

noktada uyuşma sağlanamadığını ortaya koyması yeterlidir. Bunun için de 

sözleşmenin onsuz edilemez noktasında uyuşulamadığının ve bunun karşı tarafın 

anlayabileceği bir biçimde ortaya konduğunun ispat edilmesi gerekir. Sözleşmenin 

kurulduğu karinesine, icabı değiştiren kabullerde, gizli kısmi uyuşazlıklarda, bir de 

genel işlem şartlarında uyuşulamaması durumunda kıyas yoluyla başvurulur.   

 

Sözleşme kural olarak ikinci derecedeki noktalarda tamamlanır. Fakat bazı 

istisnai hallerde objektif esaslı noktalarda bile sözleşmenin tamamlanabileceği ileri 

sürülmektedir. Bunun için tarafların karakteristik edim üzerinde uyuşması, bir de 

bağlanma iradesinin kesin bir biçimde anlaşılır olması gerekir. Özellikle ifa 

aşamasına geçilmiş olması bağlanma iradesinin varlığını gösterebilir. Sözleşmenin 

kurulması sadece irade beyanlarının değiş tokuş edildiği an ile sınırlandırılmamalıdır. 

Sonraki davranışlar da bağlanma iradesinin varlığını gösterebilir. Bu gibi hallerde 

bile sözleşmenin kurulmadığı gerekçesiyle tamamlamayı reddetmek haksız sonuçlar 

doğurabilir.  Sürekli borç ilişkilerinde bu çözümü kabul etmek daha da önemlidir. 

BK m. 366, BK m. 188/f.3, BK m. 209 gibi hükümler bu yorumu destekler 

niteliktedir. Öte yandan, önce sübjektif esaslı nokta haline getirdikleri bir noktayı 

sonra tekrar ikinci derecede bir nokta haline de getirebilirler; bir başka deyişle, bir 

hususun esaslı nokta sayılmasından vazgeçebilirler. Salt yorum uyuşmazlığı teorisi 

diye anılan bu teori de, görüşümüze göre, sözleşme özgürlüğü ilkesi ile ilgilidir.          
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Sözleşmenin tamamlanmasının bir başka şartı, sözleşmede boşluk 

bulunmasıdır. Sözleşme boşluğu birçok sebebi olabilir. Taraflar bir hususu hiç 

düşünmemiş, hatta unutmuş olabilecekleri gibi görüştükleri bir hususun 

düzenlenmesinden vazgeçmiş de olabilirler. Taraflar hakkında konuşup tartıştıkları 

bir meselenin düzenlenmesini tekrar görüşmek üzere geleceğe bırakabilirler, yani 

saklı tutabilirler. Saklı tutmanın tercih edildiği hallerde boşluğun bilinçli olarak 

bırakıldığı kabul edilir. Ama tarafların akıllarına gelebilecek her meselede boşluk 

doğmaz. Bir sözleşme boşluğundan bahsedebilmek için sözleşmede düzenlenmesi 

gereken bir hususun düzenlenmemiş olması gerekir. Bunun için de sözleşmenin 

yorumlanmasına ihtiyaç vardır.  

 

Borçlar Kanunu’nunda genel bir tamamlama hükmü yoktur. Ne var ki, 

Borçlar Kanunu ile Medeni Kanun’a bakarak sözleşmenin tamamlanması sorunuyla 

karşılaşan hâkimin başvurabileceği bazı araçları tespit edebiliriz. Bu noktada, MK 

m.1’de sözü geçen kanun hükümleri, örf ve âdet hukuku kuralları akla gelebilir. 

Bunların da bulunmaması halinde, yine MK m.1’e göre hâkimin kanun koyucu gibi 

hareket etmesi akla gelebilir. Tamamlayıcı yorum açısından ise kanunda 

düzenlenmemiş olmakla birlikte bu kurumun varlığı doktrinde kabul edilmektedir. 

Zira sözleşmede boşluk bulunması sık sık karşılaşılabilecek bir meseledir. Bu 

boşlukların doldurulması MK’nin 1. maddesi gereğidir. Bu bakımdan, kanunda 

uygulanabilecek bir hüküm olmadığı zaman ve hâkimin kanun koyucu gibi hareket 

etmesinin şartlarının da oluşmadığı hallerde tamamlayıcı yorum getirilebileceğinin 

kabul edilmesi gerekir. Bu bakımdan, aslında kanunda genel bir tamamlama 

hükmünün yer almaması büyük bir eksiklik sayılmaz. Tamamlama meselesi 

açısından vardığımız bu sonuçlar BK m. 18’in genel bir yorum hükmü getirmediği 

düşünülürse yorum açısından da geçerlidir. Fakat BGB § 157’e benzer bir 

düzenlemeye Borçlar Kanunu’nda yer verilecek olsa, mahkemeler hem yorum hem 

de tamamlama konusunda daha bilinçli bir biçimde hareket edebilirler. Bu amaç 

doğrultusunda, “sözleşmeler hem teamüller, hem de dürüstlük kuralına göre 

yorumlanır ve tamamlanır” diyen yahut bu içerikteki bir hükmün kanunda yer alması 

birçok anlaşmazlığın yeni çözümlerle aşılmasına bizzat kanunda zemin 

hazırlayabilir.  
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Doktrinde sürüp giden tartışma sözleşme boşluğunun tamamlanmasında 

önceliğin yedek hukuk kurallarına mı, yoksa farazi ortak iradeye göre tamamlayıcı 

yoruma mı verileceği meselesi üzerindedir. Görüşümüze göre, tamamlamadaki 

yöntem somut olayın şartlarına göre belirlenmelidir. Bu bakımdan, ne farazi ortak 

iradeye ne de yedek hukuk kurallarına mutlak anlamda öncelik tanıyan görüşler 

kabul edilebilir. Bu araçları uzlaştıran, her ikisinin de bir arada yer alabileceği bir 

orta yolun bulunması gereklidir. Somut sözleşmenin şartları çok farklı, bireysel 

özellikler taşıyabilir. Bu durumlarda yedek hukuk kurallarının uygulanmasında ısrar 

etmek tarafların menfaatlerine aykırı sonuçlar getirip ciddi haksızlıklara yol açabilir.  

Bu gibi hallerde o somut olayın özelliklerine uygun bireysel, şahsi bir tamamlama 

gereklidir. Bir başka deyişle, hâkimin tamamlayıcı bir yorumla, yani kendi koyduğu 

bir hükümle boşluğu doldurmasına ihtiyaç vardır. Bu yaklaşımın özü sözleşme 

özgürlüğü ilkesidir 

 

Yedek hukuk kuralları “tipik” ve “genel” durumlar için öngörülmüştür, bu 

bakımdan somut olayda şartların yedek kanun hükmüne nazaran bireysel özellikler 

gösterdiği hallerde kanun hükmünün uygulanmaması gerektiğini kabul edilmelidir. 

Ama sözleşme kanunda öngörülen genel özellikleri taşıyan bir sözleşme ise, yedek 

hukuk kurallarından uzaklaşmak için herhangi bir sebep yoktur. Aslında sorun yedek 

hukuk kurallarının hukuki niteliğiyle de ilgilidir. Birçok yedek hukuk kuralı saf 

teknik düzenlemeler olarak görülebilir. İşin mahiyeti elveriyorsa, bu gibi kurallardan 

ayrılmakta hiçbir sakınca yoktur. Tarafların iradesinden de belli bir hükmün 

uygulanmasını istemedikleri sonucu çıkabilir. Tarafların iradesinden ve kanundan 

yedek hukuk kurallarının uygulanamayacağı sonucu çıkmıyorsa, kanunda boşluğu 

doldurmaya elverişli bir hüküm de var ise, hâkim, yedek hukuk kurallarını 

uygulamalı; elverişli bir hüküm yoksa ancak, tamamlayıcı yorum getirmelidir.    

 

Bazen de kanunda boşluğu dolduracak hiçbir hüküm bulunmayabilir. Bu 

durum sözleşmenin kanunda hiç düzenlenmemiş olmasından kaynaklanabileceği 

gibi, sözleşme kanunda düzenlenmiş olmakla birlikte boşluk olan meselede belli bir 

hüküm bulunmamasından da kaynaklanabilir. Bu durumda tartışma hâkimin 
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sözleşmeyi tamamlar gibi mi, yoksa kanunu tamamlar gibi mi hareket edeceği 

meselesidir. Bizim düşüncemize göre, yine işin mahiyetine ve sözleşmenin somut 

şartlarına göre bir ayrım gözetilmelidir. Boşluk genelleştirilmeye elverişli, sıkça 

rastlanabilecek bir meseleyle ilgili ise, hâkim kanun koyucu gibi hareket etmeli, ama 

sorun genelleştirilmeye elverişli değilse hâkim sadece önündeki boşluğu doldurmak 

için bir düzenleme getirmelidir. İşte bu son halde hâkim tamamlayıcı yorum 

getirmelidir. Kanunda hüküm olmasına rağmen sözleşmenin bireysel özelliklerinden 

ötürü bu hükmün uygulanması mümkün değilse hâkimin tamamlayıcı yorum 

getirmesi gerektiği açıktır. Zira bu halde mesele genelleştirilmeye elverişli değildir.     

 

Tamamlayıcı yorum getirilmesi gereken hallerde ise tamamlayıcı yorumun 

araçları bakımından süregelen bir tartışma vardır. Bu tartışma, tamamlayıcı yorumun 

işin mahiyeti, dürüstlük kuralı, teamüller gibi objektif araçlara mı, yoksa farazi ortak 

iradeye mi dayandırılacağı konusu üzerindedir. Görüşümüze göre burada önce farazi 

ortak irade araştırmalıdır. Hâkim mümkün mertebe önce sözleşmenin somut 

taraflarının dürüst kişiler olarak nasıl bir düzenleme getireceklerini bulmaya 

çalışmalıdır. Farazi ortak irade araştırılırken işin mahiyetinden ve teamüllerden de 

faydalanılır. Sözleşmede farazi ortak iradenin tespit edilebilmesi için açık bağlantı 

noktaları bulunabilir. Özellikle boşluk görülen meseleye benzer başka bir meselede 

düzenlemeler getirilmişse, böyle örneklerle karşılaşılır. Böyle açık bağlantı noktaları 

çok sık olmasa da bazı hallerde bulunabilir. Farazi ortak iradeyi bu şekilde tespit 

etmek mümkün olursa hâkim boşluğu böylece doldurmalıdır.  

    

Farazi ortak iradeyi bulmak yine de mümkün olmayabilir. Bu durumda hâkim 

objektif araçlarla tamamlayıcı yorum getirmelidir. Hâkim işin mahiyetine ve 

dürüstlük kuralına göre sözleşmeyi en adil bir biçimde tamamlamalıdır. Bu durumda 

da hâkim somut olayın şartlarını dikkate almalı, söz konusu şartlar altında en uygun 

çözümü üretmelidir. Hâkim bu durumda artık rasgele adil ve dürüst kişilerin nasıl bir 

düzenleme getireceklerini araştırır. Tamamlayıcı yorumun araçları bakımından da iki 

aşamalı bir görüş benimsenmelidir.  
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Tamamlayıcı yorum dürüstlük kuralına, emredici hukuk kurallarına, kişilik 

haklarına aykırı olamaz. Böyle bir farazi ortak tespit edilirse yine dikkate 

alınmamalıdır. Ne var ki, farazi ortak iradeye yönelik birden çok ihtimal olabilir. Bu 

durumda da farazi ortak irade yerine objektif araçlar ön plana çıkarılmalıdır. Bu 

araçların kullanımında kesin bir öncelik sırasından bahsedilemez. Hâkim takdir 

yetkisini kullanarak sözleşmeyi adil bir biçimde tamamlamaya çalışmalıdır. Objektif 

araçlarla tamamlayıcı yorum ön plana çıkarılsa bile hâkim tarafların getirdikleri 

düzenlemeleri, yani işin mahiyetini mutlaka göz önüde tutmalı, sözleşmenin 

bütünlüğüne uygun bir düzenleme getirmelidir.     

 

Hâkim elbette kendince mantık yürüterek değil, taraf iradelerini göz önünde 

bulundurarak onlara uygun bir tamamlayıcı yorum getirmelidir. Hâkimin boşlukları 

doldurması yetersiz yahut haksız bir sözleşmeyi düzeltmesi, onu tam anlamıyla adil 

bir hale getirmesi demek değildir. Tamamlayıcı yorum getiren hâkim sözleşmenin 

konusunu genişletemez, değiştiremez; sözleşmeyi düzeltmek, daha adil bir şekil 

vermek uğruna onun dokusunu bozamaz. Bu bakımdan sözleşme özgürlüğü ilkesini 

gözeterek tamamlayıcı yorum getirilmelidir. Özellikle boşluklar, tarafların bilinçli 

olarak öngörmedikleri düzenlemelere benzer hükümler getirilerek 

doldurulmamalıdır.  Hâkim bütün müzakere sürecini dikkate alarak ve sözleşmenin 

içeriğini inceleyerek onunla ahenkli bir biçimde boşluğu doldurmalıdır. Tarafların 

gerçek iradesine aykırı bir tamamlayıcı yorum kabul edilemez.        

 

İşin mahiyeti kavramı tamamlama açısından son derece önemlidir. Bu 

kavramın önemli bir işlevi farazi ortak irade araştırılırken görülür. Gerçekten farazi 

ortak irade tespit edilirken tarafların getirdiği düzenlemeler, sözleşmenin özellikleri 

dikkate alınır. Öte yandan, saklı tutulan noktalar da işin mahiyetine göre tamamlanır. 

Böyle noktalarda ilke olarak yedek hukuk kurallarına başvurulmaz. Ama somut 

olayın şartları elveriyorsa yedek hukuk kurallarından ayrılmak için sebep 

olmayabilir. Bir noktanın saklı tutulması için mutlaka saklı tutma anlaşmasına lüzum 

yoktur. Fakat o husus üzerinde konuşmak ve tartışmak gereklidir. Bir nokta üzerinde 

tartışılmış olması tarafların bu hususun ayrıca düzenlenmesini istediklerini gösterir. 

Bu açıdan sözleşmenin kurulduğu karinesinin kıyas yoluyla uygulandığı hallerde de 
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hâkim saklı tutma anlaşması olsun olmasın, boşluğu işin mahiyetine göre 

doldurmalıdır. Bununla birlikte, genel işlem şartları bakımından durum farklıdır. 

Genel işlem şartlarındaki uyuşmazlığa rağmen sözleşmenin kurulduğu hallerde 

boşluk önce yedek hukuk kurallarıyla doldurulmalıdır. 

  

Hâkim sözleşmenin tamamlanması sırasında bazı özel durumlarla 

karşılaşabilir. Hâkim bu karşılaştığı özel durumları da dikkate alarak boşlukları 

doldurmalıdır. Batıl sözleşmeler bakımından batıl kısmın sözleşmeden çıkmasıyla 

bazı hallerde boşluk doğduğu kabul edilebilir. Sözleşmenin sakat olan kısmı yerine 

yeni bir kuralın getirilip sözleşmenin bu şekilde ayakta tutulması halinde de bir çeşit 

tamamlama sorunu ortaya çıkar. Boşluğu dolduracak emredici hukuk kurallarıyla, 

böyle bir kural yoksa yedek hukuk kuralıyla boşluk doldurulur. Kanunda yedek 

hukuk kuralı bulunmaması, bulunsa bile boşluğu doldurmaya elverişli olmaması 

hallerinde hâkim farazi ortak iradeden de faydalanarak kendi koyduğu bir kuralla 

boşluğu doldurmak zorundadır. Burada da hâkim iki aşamalı bir görüş 

benimsemelidir. Önce farazi ortak irade araştırılmalıdır. Hükmün batıl olduğu 

bilinseydi somut tarafların dürüst kişiler olarak nasıl bir düzenleme getirecekleri 

araştırılmalı, buradan sonuç alınamazsa boşluklar objektif araçlarla doldurulmalıdır. 

Genel işlem şartlarının içerik ve yürürlük denetimi sonunda boşluk bulunduğu 

görülürse, kanun hükümleri devreye girer. Kanun hükümleri bulunmuyorsa yahut 

bulunsa bile tamamlamada elverişli bir araç olarak kullanılması mümkün değilse 

hâkim boşluğun niteliğine göre bir ayrım gözetmelidir Boşluk genelleştirilmeye 

elverişli bir meselede ise hâkim MK m.1’e göre boşluğu doldurmalı,  

genelleştirilmeye elverişli değilse tamamlayıcı yorum getirmelidir. Ama tamamlayıcı 

yorum getirirken farazi ortak iradeden değil de objektif araçlardan faydalanarak 

tamamlayıcı yorum getirmelidir.  

 

Kanundaki hükümler atipik sözleşmelerde ancak işin niteliği elveriyorsa 

kıyas yoluyla uygulanabilir. Yedek hükümleri uygulamak mümkün olmazsa hâkim 

atipik sözleşmeler alanında da birçok kuralın geliştiğini göz önünde tutmalıdır. 

Atipik sözleşmelerle ilgili birçok yerleşik uygulama bulunmaktadır. Bu durumda 

boşluk genelleştirilmeye elverişli bir meselede ise hâkim kanun koyucu gibi hareket 
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ederek boşluğu doldurmalı; genelleştirilmeye elverişli değilse, tamamlayıcı yorum 

getirmelidir.  

 

Kanunda yer alan şekle dair hükümler sözleşmenin kurulması ve 

değiştirilmesi açısından düzenlenmiştir. Bunlar, tamamlanma işlemi bakımından 

önem taşımaz. Bu açıdan bir sözleşme şeklen geçerli ise, hâkimin sözleşmeyi 

tamamlarken dikkate alacağı dayanak noktaları şekle uygun olarak sözleşme 

içeriğinde yer almamış olsa bile sözleşmenin tamamlanmasında esas alınabilir. 

Tamamlayıcı yorumun temel hatası yüzünden iptal edilmesi ancak bir istisna olarak 

kabul edilebilir. 

 

Sonuç olarak, tamamlama işleminde faydalanılacak araçlar bakımından her 

durumda uygulanabilecek yeknesak bir sıralama vermek mümkün değildir. 

Toplumsal hayat ve iş hayatı durmadan yepyeni ilişkiler üretir; yeni ilişkilerin daha 

öncekilere benzemeyen özgül, özel yönleri olabilir. Hâkimin bu bakımdan 

sözleşmenin somut yönünü hiçbir zaman gözden kaçırmaması, tamamlama işleminde 

başvuracağı araçların sıralamasını sözleşmenin asıl gerçeğini araştırıp somut 

şartlarına göre düzenlemesi büyük önem taşır.   
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