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ÖZ 

 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora tezi 

olarak hazırlanmıĢtır. Tezde araĢtırılan konu, Türk Pozitif Hukuku‟nda genel kanuni 

düzenlemesi olmayan, ancak pek çok adaletsizliğe çözüm olabilecek “Güven 

Sorumluluğu” kavramıdır. Tezimizin Birinci Bölümü‟nde, “Güven” kavramı ve 

“Güven Ġlkesi” incelenmiĢ, ikinci bölümde, Alman Hukuku‟nda, kavramın nasıl 

doğduğu, ne anlama geldiği ve 2002 yılındaki, Alman Borçlar Hukuku Reformu‟yla 

ne tür bir kanuni düzenlemeye kavuĢturulduğu ele alınmıĢtır. Üçüncü bölümde, 

Güven Sorumluluğu‟nun, Alman Hukuku‟nun da etkisiyle, Ġsviçre Federal 

Mahkemesi kararlarına konu olması ve Ġsviçre Hukuk Uygulamasında ifade ettiği 

anlam araĢtırılmıĢtır. Dördüncü bölümde de, “Güven Sorumluluğunun”, Türk Borçlar 

Hukuku‟nda yer alıp almadığı, nasıl anlaĢılması gerektiği ve benzer hukuki 

kurumlardan farklılığı “net” olarak ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Bu araĢtırmada, 

kullanılan yöntem, Mukayeseli Hukuk Yöntemi‟dir. Sonuç olarak, kavramın Türk 

Borçlar Hukuku için baĢka hukuki kurumların uygulama alanına girmeyen, 

adaletsiziklere çözüm olan bir sorumluluk kaynağı olduğu kanaatindeyiz. 

 

ABSTRACT 

 

This study has been prepared as a doctorate thesis at Istabul University Social 

Sciences Institute. The topic that was researched in the thesis is the concept of trust 

responsibility (Liability based on Reliance) which is not common legitimate 

regulation in “Turkish Positive Law” but might be a remedy for so many inequities. 

In the first section of our thesis, in order to understand the reason of emergence of 

Trust Responsibility concept, we analyzed the concept of “Trust” and “Trust 

Principle”. Afterwards, in the second section, we analyzed how this concept emerged 

In German Law in which it was discovered, what its mean is and with the German 

Law of Obligations Reform in 2002 we analyzed what kind of legitimate 

arrangement it was applied. In the third section, we researched the matter of Trust 
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Responsibility into Switzerland Federal Court‟s decisions with the effect of German 

Law as well and its mean stating on Switzerland Law Application. In the fourth 

section, we have clearly tried to bring up whether Trust Responsibility states on 

Turkish Law of Obligations or not, how to understand, and its difference from the 

same law institutions. The method that was used in this research is Comparative Law 

Method. Consequently, we believe that the concept does not enter into the other legal 

institutions application area for Turkish Law of Obligations, is a responsibility 

source that is the remedy for inequities. 
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ÖNSÖZ 

 

2005 yılı Haziran ayında Doktora Yeterlilik Sınavımı verdikten sonra, 

Doktora Babam (Doktorvater), Tez DanıĢmanım Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Güven 

Sorumluluğu kavramını tez konusu olarak önerdiği ilk andan itibaren, büyük bir 

heyecenla, konuyu araĢtırmaya ve ilgi duymaya baĢladım. Tez konumun daha önce 

Türk Hukuku açısından incelenmemiĢ olması, bana ayrı bir çalıĢma disiplini verdi. 

Gerçekten de, Güven Sorumluluğu‟nun, Alman Hukuku‟nda ortaya çıkıĢı, 

baĢka hukuki kurumlarla giderilemeyen adaletsizlikleri çözüme kavuĢturmak amacı 

ile Alman Yüksek Mahkemesi tarafından uygulanması, daha sonra Ġsviçre 

Hukuku‟ndaki geliĢimi, tezimin önemini kavramamda bana yol gösterici ıĢıklar oldu. 

Bu Ģevkle, Güven Sorumluluğu hukuki kurumunun tam olarak ne ifade ettiğini 

belirlemek ve Türk Borçlar Hukuku‟nda da önemli bir yerinin olması gerektiği 

düĢüncesi ile tez konumu araĢtırmaya baĢladım. 

Bu konu hakkında tez yazmak, Türkiye‟de ve özellikle sınırlı kaynaklarla pek 

de mümkün değildi. 

Bu amaçla, TÜBĠTAK Yurt DıĢı Doktora AraĢtırma Bursu‟na baĢvurdum. 

Çıktığım bu yolda bana güvenen, baĢta TÜBĠTAK‟a ve TÜBĠTAK Uluslararası 

Bilim Adamı YetiĢtirme Komitesi‟ne Ģükranlarım sonsuzdur. Kazandığım bu burs ve 

Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Almanya Köln Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi arasındaki anlaĢmalar gereğince Erasmus Programı çerçevesinde, ikinci bir 

burs ile, Köln Üniversitesi‟ne doktora öğrencisi olarak gittim. 

Bu aĢama, hem akademik hayatımda hem de tez çalıĢmalarımda çok önemli 

bir dönemeç olmuĢtur. Köln‟de kaldığım 1 yıl içerisinde, Köln Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi, Ulusulararası Özel Hukuk Enstitüsü‟nde, ikinci doktora danıĢmanım 

olarak bana yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel ile çalıĢtım.  

Doktora çalıĢmalarıma verdiği katkıdan ve Ģahsıma olan özel güveninden 

dolayı, orada bulunduğum süre içerisinde kazandığım Köln Wilhelm- Westhaus- 

Stiftung Doktora Bursu için, Vakfa ve Prof. Dr. Mansel‟e teĢekkür ederim. 
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Ayrıca, bu dönemde, yardımlarını ve ilgilerini esirgemeyen, her sorunuma 

titizlikle yaklaĢan sayın Honorar Prof. H. Krüger, Dr. Christine Budzikiewicz ve 

Erasmus Direktörü Dr. Jan Kruse‟ye, ayrıca Enstitü Kütüphanesi görevlilerine 

teĢekkür ederim. 

Kaynaklarımı toplama aĢamasında, bana yardımları dokunan Ġsviçre Zürih 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi çalıĢanlarına da teĢekkür ederim. 

Yurt dıĢında bulunduğum süre içerisinde de destekleri ve emekleri ile her 

zaman yanımda olan, beni ve binlerce öğrenciyi yetiĢtiren, çocukları olmaktan büyük 

gurur duyduğum ve bu günlere gelmemde en büyük payın sahibi olan fedakâr 

anneciğim Sevim Kalkan‟a ve babacığım Mustafa Kemal Kalkan‟a teĢekkür 

etmek, yaptıklarının yanında çok az bir karĢılıktır. 

Hatalarım bana, baĢarılarım ise, onlara aittir! 

Yurt dıĢı araĢtırma dönemimde beni yalnız bırakmayan sevgili eĢim Fırat 

Oğuztürk‟e, desteği, bana olan güveni ve anlayıĢından ötürü sonsuz teĢekkürler! 

Tezin ortaya çıkmasında en büyük emek Ģüphesiz, tez danıĢmanım, doktora 

babam, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi‟ye aittir. Yedi yıldır birlikte çalıĢmaktan büyük 

onur duyduğum sevgili Hocam, meslek yaĢamım boyunca, bana bir “baba” Ģefkati ile 

yaklaĢmıĢtır. Bu tez, yüksek lisans tezimde olduğu gibi, Hocam‟ın danıĢmanlık 

desteği ve ilgisi sayesinde daha da olgunlaĢabilmiĢtir. Yardımlarından, 

öğrettiklerinden, emeklerinden ve sevgisinden dolayı, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi‟ye 

kelimelerle teĢekkür etmem güçtür! 

Doktora Yeterlilik aĢamamda bana inanan ve destek veren, ayrıca tez konumu 

baĢarabileceğim noktasında inancımı pekiĢtiren, Sevgili Hocam Prof. Dr. ġener 

Akyol‟a ve bana Hukuk Bilimi‟ni öğreten tüm Hocalarıma teĢekkür etmek benim 

için bir sevinç vesilesidir. 

Kürsümüzün değerli asistanı, çalıĢma arkadaĢım As. Harun DemirbaĢ‟a 

tezime yardımlarından ötürü teĢekkür ederim. 

Zor olan bu doktora yokuĢunu çıkmak, Ģüphesiz, saydığım ve sayamadığım 

kiĢilerin yardım ve gayretleri olmadan mümkün olamazdı. Tezimin, Türk Hukuk 

Bilimi‟ne katkısı, herkese, en büyük somut teĢekkür olacaktır! 
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GĠRĠġ 

 

Hukukun evrensel ve genel ilkelerinden olan Dürüstlük Ġlkesi (Medeni Kanun 

m. 2), bazı alt ilkelerin doğmasına sebep olmuĢtur. Bu ilkelerden birisi Ahde Vefa 

Ġlkesi, bir diğeri de Güven Ġlkesi‟dir. 

Dürüstlük (Treu und Glauben) Ġlkesi
1
, ikinci bölümde inceleyeceğimiz 

üzere, ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, Almanya‟da, Rudolf von Jhering‟in 

“culpa in contrahendo” sorumluluk kavramını keĢfetmesine yol açtı. Bu keĢif 

sayesinde culpa in contrahendo sorumluluk hallerinde, zarar gören için daha elveriĢli 

düzenlemelerin söz konusu olduğu “ifa sorumluluğunu” düzenleyen kuralların 

uygulanması kabul edildi. 

Yine Dürüstlük Ġlkesi‟ni temel alan bir akım da, irade beyanlarının yorumunda 

ve dolayısıyla sözleĢmelerin kurulup kurulmadığını tespitte “korunmaya layık haklı 

güveni” esas alan “Güven Ġlkesi” idi. Bu Güven Ġlkesi de, Hukuki GörünüĢe 

Güvenin Korunması alt ilkesini doğurdu. 

Alman Medeni Kanunu BGB‟de, MK. m. 3‟deki “iyi niyetin korunması 

ilkesi”ni tam olarak karĢılayacak bir ilke olmadığı için yine Dürüstlük Ġlkesi esas 

alındı (Güvenin müspet korunması- pozitiver Vertrauensschutz). Nihayet, bu 

“müspet korunma”, bir de “menfi korunma (negativer Vertrauensschutz)” 

düĢüncesine yol açtı. Böylece, “güvenin menfi korunması” düĢüncesi, “Güven 

Sorumluluğu” kavramını meydana getirdi
2
.  

Ne var ki, Jhering gibi ünlü bir hukukçu tarafından keĢfedilen culpa in 

contrahendo sorumluluk kavramının üzerinden yüzyıllık bir süreç geçmiĢ iken, yine 

Dürüstlük Ġlkesi‟ne (Treu und Glauben)
3
 dayanan ve nispeten kısa olan bir süreç 

sonunda, Claus Wilhelm Canaris‟in ortaya attığı Güven Sorumluluğu kavramı 

hukuk hayatında doğdu. Ancak, bu kavramın sınırları Canaris tarafından çok belirli 

olarak çizilmedi. 

                                                 
1
 Max, Keller, Haftpflichrecht, Schulthess, Zürich, 2001, s. 46 vd. ; Emil, W. Stark, 

Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. Auflage, Schulthess, Zürich, 2. Auflage, 1988, s. 276 vd.  
2
 Güven Sorumluluğunu, Ġsviçre Hukuku için, hem güvenin pozitif olarak korunası Ģeklinde, hem de 

güvenin negatif olarak korunması Ģeklide olabileceğini söyleyen görüĢ için bakınız: Nicole, Reese, 

Vertrauenshaftung und Risikoverteilung bei qualifizierten elektronischen Signaturen, Carl 

Heymanns Verlag, Berlin- München, 2006, §5, § 6.  
3
 Ernst, Zeller, Treu und Gluben und Rechtsmissbrauchsverbot, Schulthess, Zürich, 1981, s. 145.  
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Güven Sorumluluğu, culpa in contrahendo sorumluluğun üst kavramı veya alt 

kavramı hatta eĢ içerik ve kapsamda bir kavram olarak algılanabildi. 

2002 yılında Almanya‟da yürürlüğe giren Borçlar Hukuku Reformu 

(Schuldrechtsreform) düzenlemelerinden BGB § 311, 2 ve 3, yine tartıĢma ve 

karıĢıklıkları önlemeyen bir ifadeyle, culpa in contrahendo ve güven sorumluluğunu 

özel bir kanun kuralı ile düzenlemiĢ oldu. 

Ġsviçre‟de de, bu sıralarda Federal Mahkeme Ġçtihadı dolayısıyla Güven 

Sorumluluğu tartıĢmaları canlandı. Bu tartıĢmalar halen devam etmektedir. 

Güven Sorumluluğu kavramının, “yararsız bir ot” veya daha nazik bir ifadeyle 

“mevsimlik gül” olduğunu, dolayısıyla ömrünün de az olacağını söyleyenler 

olmuĢtur. Kavramın sınırlarını belirleme hatta gerekliliği konusunda henüz bir 

uzlaĢmaya varılmıĢ değildir. 

Türk Hukuku‟nda da diyebiliriz ki, Ġsviçre Hukuku‟ndaki tartıĢmaların 

yoğunluk kazanmasından sonra Güven Sorumluluğu kavramı daha çok duyulmaya 

baĢlamıĢtır. Ne var ki, bu kavram üzerindeki tartıĢmalar Ġsviçre‟deki kadar yoğun 

değildir. 

Güven Sorumluluğu kavramının doğuĢuna yol açan ihtiyaç ve Ģartları daha iyi 

belirleyebilmek için önce bu kuramın doğduğu Almanya‟da BGB § 242‟de 

düzenlenen (Treu und Glauben) Dürüstlük Ġlkesi‟ne dayanarak beliren Güven Ġlkesi 

ve Hukuki GörünüĢe Güvenin Korunması Ġlkesi‟ni Birinci Bölüm‟de ele almayı, bu 

alt ilkelerin doğumundan önce Jhering‟in keĢfettiği ve genel bir kabul ile karĢılaĢan 

culpa in contrahendo sorumluluk kuramının doğuĢunu ve yüzyıl sonra Canaris‟in 

belirlemeye çalıĢtığı Güven Sorumluluğu Ġlkesi ile kesiĢtiği ve yarıĢtığı durumlarla, 

bu iki kuramın karĢılıklı konumlarını ve sonuçta 2002 yılı baĢında yürürlüğe giren 

BGB Borçlar Hukuku Reformu düzenlemesinde Kanunkoyucunun nasıl bir tutum 

takındığını Ġkinci Bölüm‟de incelemeyi, Üçüncü Bölüm‟de, Ġsviçre Ġçtihadı‟nı ve bu 

konudaki canlı tartıĢmaları ve nihayet Dördüncü Bölüm‟de de, Türk Hukuku‟nun bu 

alandaki görünümünü gözden geçirdikten sonra ikinci bir alt bölümde de Türk 

Hukuku‟nda Güven Sorumluluğu‟nu sınırlama ve belirleme denemesine giriĢmeyi 

uygun gördüm. 
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Üzerinde uzlaĢma henüz sağlanamayan bir konuda ve önümde de Türk 

Hukuku‟nda yazılmıĢ bir “öncü” monografi olmaksızın araĢtırmaya giriĢme 

cesaretini gösterdim. BaĢarılı olup olmadığımın takdiri bana ait değildir. 

Konunun özelliği dolayısıyla, GiriĢ Bölümü‟nde üzerinde uzlaĢılmıĢ ve “harc-ı 

alem” olmuĢ tanımlamalar veremeyip, tanım denemelerini de metin kısmına 

bırakmayı uygun gördüm. Bu mazeretimin de anlayıĢla ve hoĢgörüyle 

karĢılanacağını umuyorum. 

 

     As. Burcu (Kalkan) Oğuztürk 
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I. BÖLÜM: GÜVEN KAVRAMI VE ANLAMI 

 

A. GENEL OLARAK 

 

Tezimizin konusu olan “Güven Sorumluluğu (Vertrauenshaftung)” kurumunu 

incelemeye geçmeden önce, güven sorumluluğunun temeli olan güven kavramını, bu 

kavramın hukuk bilimi içerisindeki geliĢimini, daha sonra da “güven ilkesi 

(Vertrauensprinzip)” kurumunu inceleyeceğiz.  

“Güven” kavramı için, hukuk öğretisi, farklı içerikteki terimleri 

harmanlayarak, genel bir hukuk teorisi oluĢturmayı amaçlamaktadır. Bu teorinin 

oluĢumunun zorluğu ise, terimlere verilen anlamların, bölgesel ayrılıklar 

göstermesinden ve dilin kullanımlarının farklılığı üzerindeki tartıĢmalardan ileri 

gelmektedir
4
. Ancak; hukuk biliminin, güven kavramını tetkik ederken, dikkat etmesi 

gereken Ģey, onun kavramsal içeriğinden ziyade, yüklendiği amaç ve içerdiği manayı 

temel alması gerekliliği olmalıdır
5
. 

Ġnsanlar, toplum hayatında birlikte yaĢarlarken, yoğun bir iletiĢim içerisinde 

bulunmaktadır. Bireyler arasındaki en basit iliĢkiden, en karmaĢık iliĢkiye kadar olan 

bu iletiĢim hali vazgeçilmez bir gereksinimdir. Birey, ancak iletiĢim ile, yaĢamını 

sürdürebilmesi için gerekli olan bir takım bilgileri elde edecektir. Bu tarzda 

bilgilendirilen insan da, kararlarını bu bilgilere ve çevresinden aldığı diğer 

duyumlara dayanarak verir. Yani, insanın mantıklı ve orta zekâ derecesine sahip bir 

insan gibi karar verebilmesi, almıĢ olduğu enformasyonla yakından ilgilidir. Bu 

bilgilendirme hali, normal, olağan yaĢam iĢlerinden ziyade, ekonomik içeriği olan 

ticarî iĢlemler ya da hukukî iĢlemler için daha da çok önem arz edecektir
6
. 

 

                                                 
4
 Peter Loser, Die Vertrauenshaftung im schweizerischen Schuldrecht, Stämpfli Verlag AG, Bern 

2006, s. 27; Hermann Eichler, Die Rechtslehre Vom Vertrauen, J. C. B. Mohr Tübingen 1950, s. 3; 

Niklas Luhmann, Vertrauen-Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, 3. Auflage, 

der Originalausgabe von 1968, Stuttgart 1989, s. 1. 
5
 Eichler, a.g.e. , s. 2. 

6
 Loser, a.g.e. , s. 15. 
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Ancak, olağan hayat akıĢında, insanın vazgeçilmez gereksinimi olan iletiĢim 

zincirinde, bazı eksiklikler ve tereddütler meydana gelebilir. ĠĢte, bu noktada, 

“güven” kavramı toplumsal hayatta etkisini göstermeye baĢlayacaktır. Güven 

kavramı, anlam itibariyle sadece, etik ve moral beklentilerin mevcut olduğu bir 

kavram değildir. O, aynı zamanda, toplum içerisindeki bireylerin iletiĢiminde çok 

ciddi rol oynayan ve bazı durumlarda eksik kalmıĢ, tamamlanamamıĢ ya da üstü 

kapalı olarak geçilmiĢ, bazı irade beyanlarının yorumlanması ve tamamlanmasında 

önemli derecede etkisi olan psikolojik-sosyolojik bir kavramdır. Aynı zamanda, 

bilgilendirme gereksinimi içinde, güven kavramının, ekonomik, sosyal ve kültürel 

anlamları da mevcuttur
7
. Güven kavramı, bazı yazarların da dediği gibi, toplum 

içerisinde, bir bireyin diğer bireylerle olan iliĢkilerini tamamlayan; bu iliĢkilerin 

yorumlanmasında kullanılan; ya da o bireyin geleceği ile ilgili olan olaylarda yol 

gösterici bir rol oynayan, tamamen insanın kendi iç dünyasıyla ilgili bir davranıĢ, bir 

ruh hali, bir zihniyet, bir anlayıĢtır
8
. 

Güven kavramının temelinde; doğruluk, dürüstlük, açık sözlülük, içtenlik, 

gerçeklik, haklılık gibi anlamlar yatmakta; güven kavramının anlamı da saydığımız 

bu genel ilkelere dayanmaktadır. Bu anlamda güven, iki taraflıdır. Bir birey, ya 

karĢısındakine güvenir, ya da karĢısındaki, o bireye güven verir. Bir kimsenin, 

çevresine verdiği güven, aynı derecede bir karĢılık ve hukukî olarak korunma 

gerektirmektedir
9
. 

 

 

                                                 
7
 Loser, a.g.e. , s. 15. 

8
 Luhmann, a.g.e. , s. 1; Adam Seligman, The Problem of Trust, Princeton/ New Jersey/ Princeton 

University Press, 1997; Horst Eidenmüller, “Vertrauensmechanismus und Vertrauenshaftung”, 

Verantwortung in Recht und Moral, Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, Beiheft 74, 

Stuttgart, 2000, s. 117 vd; Tanja Ripperger, Ökonomik des Vertrauens: Analyse eines 

Organisationsprinzips, Tübingen, 1998; Margrit Oswald, “Vertrauen-eine Analyse aus 

psychologischer Sicht”, Hagen Hof, Recht und Verhalten, Verhaltensgrundlagen des Rechts-zum 

Beispiel Vertrauen, Baden-Baden, 1994, s. 111 vd; Wolfgang Wiegand, “Rechtsschein und 

Vertrauen”, Hagen Hof, Recht und Verhalten, Verhaltensgrundlagen des Rechts-zum Beispiel 

Vertrauen, Baden-Baden, 1994, s. 183 vd. 
9
 Eichler, a.g.e. , s. 1-4. 
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“Güven” kavramı, içerdiği anlam itibariyle, bir kimsenin, karĢısındakine karĢı, 

umut etmek derecesinde, bir beklentisinin olması halidir
10

. Çoğu zaman umut ve 

benzeri kavramlar, halk dilinde, güven kavramı ile örtüĢür bir Ģekilde 

kullanılmaktadır
11

. Kavram, içerik itibariyle, toplum içerisindeki bireylerde, 

birbirlerine karĢı ve karĢılaĢtıkları olaylara karĢı bir ümit etme duygusunun 

(Hoffnung), bir beklenti halinin meydana gelmesidir
12

. Bu çok çeĢitli beklentilerde, 

güven kavramının dayanağı mevcuttur
13

. 

Zıt anlam itibariyle de, güven, kuĢku ve Ģüphenin karĢısında yer alan bir 

kavramdır. Yani, güvenen kimse, bu hareketiyle, kuĢkuyu ve Ģüpheyi, zihninden 

uzaklaĢtırmıĢ demektir. Güvenin olmadığı yerde ise, kargaĢa ve huzursuzluk, 

hükmünü sürdürecektir
14

. 

KarĢısındakine güvenen kimse, bu hareketiyle, eksik olan ya da çok kesin 

olmayan bilgilerin yerine, kendi içerisindeki “kesinlik” duygusunu koymuĢtur. Yani 

artık, o, aldığı eksik bilgiler hususunda çıkabilecek sorunları, güvendiği kimseyle 

arasında bir problem meydana gelmeyecek Ģekilde çözüme kavuĢturmuĢ demektir. O, 

karĢısına çıkan olayları, daha önceki deneyimleriyle harmanlayarak, olması gerekeni 

bulmuĢtur
15

. 

Güven kavramı, bir öğrenme sürecidir. Ġnsanlar, çocukluk dönemlerinden 

itibaren, bu hissi öğrenirler. Daha sonra da karĢılarına çıkan olaylarda kullanarak ve 

deneyimleyerek, güven kavramı hususunda bir genelleme oluĢtururlar
16

. Güven 

kavramı, bu yüzden insan hayatındaki deneyimlerle de çok ciddi derecede 

bağlantılıdır. Ġnsanoğlu, toplum içerisindeki yaĢadıklarından yola çıkarak, karĢısına 

yeni çıkmıĢ bir duruma, güvenip güvenmemeyi tercih edecektir. GeçmiĢ hayatı 

deneyimlemek, aynı zamanda gelecek hayat için de kendi baĢına bir güven unsuru 

                                                 
10

 Güven bir beklentidir. Bu beklentininin nedeni, karĢı tarafa duyulan güven duygusudur. Eğer bir 

insan, bir karar vermiĢse, onun bu karardan beklentisi sadece bir umut etme haline dönüĢmüĢtür. 

Umut eden kimse, bütün Ģüphelerden arınmıĢ bir güven ortamı istiyor demektir. Kim güveniyorsa, 

onun beklentisi; var olan Ģüpheli durumlara rağmen, tamamen doğruluk ve kesinliktir. Ayrıntılı bilgi 

için bakınız: Loser, a.g.e. , s. 15-16. 
11

 Eichler, a.g.e. , s. 3 -4. 
12

 Loser, a.g.e. , s. 16. 
13

 Luhmann, a.g.e. , s. 25; Claus Wilhelm Canaris, “Wandlungen im Schuldvertragsrecht-Tendenzen 

zu seiner «Materialisierung»”, ACP, 200 (2000), s. 503 vd. 
14

 Loser, a.g.e. , s. 16. 
15

 Luhmann, a.g.e. , s. 26. 
16

 Loser, a.g.e. , s. 16-17. 
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oluĢturmaktadır. Eğer, insanın hayatında bu gibi güvendiği durumlar, belirli tarzda, -

dolandırıcılık örneğinde olduğu gibi-, yıkıma uğrarsa, bunun sonucunda ciddi 

derecede bir güvensizlik hali meydana gelecektir ve güven kavramı yerini, aynı 

durumlar için güvensizlik durumuna bırakacaktır
17

. 

Güven kavramı, bu bakıĢ açısıyla, insanın içerisindeki Ģüphelere ve kuĢkulara 

rağmen, kritik durumlarda rasyonel (mantıklı) karar verme noktasında ve 

rizikolardan kurtulma adına, önemli olan bir kavramdır
18

. 

Kanaatimizce, kiĢinin iç dünyasıyla ilgili olan güven kavramı, psikolojik 

olmaktan ziyade sosyolojik bir kavram olmak durumundadır. Çünkü, insanlar toplum 

içerisinde yaĢayan ve birbirleriyle iletiĢim kurmak zorunda olan varlıklardır. Her 

anlamda sağlıklı bireyler ve hukukun var olma amacı olan düzenli ve anarĢiden uzak 

bir toplum istiyorsak, güven kavramının, bir hukukî kurum Ģeklinde kapsayıcı 

kurallarla hüküm altına alınması ve güvenin boĢa çıkmasından ötürü meydana gelen 

sorumluluk halinin, ciddi bir yaptırımı olması gerekmektedir. 

Güven kavramı ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek durumların, hukuk biliminde 

bir yaptırımının olabilmesi için; doğaldır ki, bir toplumdaki güven kavramının 

meydana çıkıĢ Ģeklinin, kavramın içeriği ve anlamının, hukukta bir mesnedinin- 

dayanağının- bulunması gerekmektedir. Günümüz hukuk sistemlerinde de, güven 

kavramı, kesinlikle hukukî bir temele dayanmaktadır
19

. 

Kavram, aslında her zaman, bilinçli bir süreç olarak da görülmeyebilir. Bir 

olayda, güven kavramının koruma alanı oluĢturması için, bireyin duymuĢ olduğu 

güvenin, mutlaka bilinçli bir davranıĢ sonucu olması gerekmez. Güven duygusu, 

üzerinde düĢünülmeden de ortaya çıkmıĢ olabilir, ya da âdet gereği, iĢlemin olağan 

geliĢim sürecinde gerçekleĢebilir; bu durumda güven duygusu bir örf ve âdetten de 

kaynaklanıyor olabilir. Kısacası, bütün bu durumların olmasına rağmen, güven 

kavramı yine de mevcuttur ve hukuk tarafından koruma altındadır
20

. 

 

 

                                                 
17

 Luhmann, a.g.e. , s. 27, 81. 
18

 KarĢ. Eidenmüller, a.g.e. , s. 121. 
19

 Loser, a.g.e. , s.16. 
20

 Loser, a.g.e. , s. 17. 
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Genel olarak, toplum içerisinde, bir çok farklı güven Ģekilleri vardır. Örneğin, 

bir insan kendine güvenebilir, ya da bir baĢkasına güvenebilir, ya politik bir sisteme, 

herhangi bir dünya görüĢüne veya Allah‟a güvenebilir. Ya da insanlar bir fikre, bir 

ifadeye, her hangi bir fikrin izharına, bir söze de güvenebilir. Örneğin, bir arabanın 

çok iyi durumda olduğu ve tehlikesiz olduğu beyanı üzerine satın alınan araba, ya da 

bir dağ yolunun güvenli olduğunun söylenmesi ya da çok basit bir doğa olayının 

izharı, mesela ertesi gün havanın çok güzel olacağının söylenmesi gibi durumlarda, 

birbirlerinden farklı yoğunlukta olsalar bile, yine de bir olguya, bir habere, bir 

kimseye güvenme hali söz konusudur
21

. 

Güven kavramının ayrıca, tarihten gelen bazı kavramlarla iliĢkisi de söz 

konusudur. Örneğin, güven kavramı anlamını, güvenmek, inanmak (trauen) diye 

adlandırabileceğimiz kavramdan ve inanç, bağlılık, doğruluk, dürüstlük olarak 

Türkçe‟ye çevirebileceğimiz (treu) kavramından almaktadır. Bu kavramların 

tarihdeki geliĢim süreci, medeniyetin geliĢimi ile birlikte kazandığı anlam, güven 

kavramını doğru olarak anlayabilmemiz için çok önemlidir
22

. 

                                                 
21

 Bu anlamlarının yanı sıra, güven kavramı insanlarla ilgilidir. Yani, güven kavramı ve sonuçları 

insanlar üzerinde etki doğurur. Hatta, güven kavramı, toplumdaki bazı insanların fırsatçılığına karĢı 

diğerlerini koruma altına alır. Doğrusu, güven kavramı olmadan da tabiki, sosyal yaĢantımız mümkün 

olurdu. Ancak, kiĢisel kararlarımızda çok ciddi yanılgılara düĢebilirdik ve bireysel hayatımız ve 

varlığımız bu güvensizlik ortamından çok yara alabilirdi. Çünkü, kendisini güvende daha doğru bir 

ifade ile, emniyette hissetmek, her insan için vazgeçilmez ve tatmin edilmesi gereken bir sosyal ve 

kiĢisel duygudur. Bu bakıĢ açısı ile, güven kavramı, kesinlikle ve kesinlikle onsuz olunmaz, yeri baĢka 

bir kurum ile doldurulamaz bir kavramdır. Ancak, bu kavram iledir ki, sağlıklı bir sosyal sistem, 

kollektif Ģuur oluĢturulabilecek, toplum içerisinde yapılan ortaklaĢa iĢler ya da varolan iĢlem 

potansiyeli, güven kavramına dayanarak ayakta durabilecektir. Zira, kimsenin kimseye güveninin 

olmadığı bir toplumda, bireylerin hem kendi iç dünyalarıyla, hem de baĢka insanlarla olan iliĢkileri ile 

mutlu olamayacakları, fevkâlade açıktır. Ġnsanların birbirlerinden razı oldukları, toplum içerisinde 

yaĢayan insanların mutlu oldukları bir sistem, ancak, içerisinde güven duygusunun hakim olduğu bir 

toplum sistemidir. Güven, çevresindeki her türlü Ģüpheli olguyu yenen bir kavramdır. Her türlü kuĢku 

ortadan kalkarken, güven kavramı, aynı zamanda sosyal hayatımızdaki-daha geniĢ bir çerçeveyle 

bakarsak dünyadaki-kompleks iĢleri bir düzene koyan, onların karmaĢık etkilerini bir paratoner gibi 

geri çeviren bir kavramdır. Böylece, daha modern, daha kendine güvenen ve daha geliĢmiĢ bir toplum 

meydana gelecektir.Teknolojiden, yaĢam standartlarına varan bir geliĢmiĢlik hızı ile dünya, artık daha 

çok güvene ihtiyaç duymaktadır. KarmaĢıklık çoğaldıkça, güven kavramının önemi de daha iyi 

anlaĢılmaya baĢlanmıĢtır. Güven kavramının karmaĢık iliĢkilere, sistemlere, organizasyonlara deva 

olmasından ayrı, baĢka fonksiyonları da vardır. Güven, aynı zamanda, insanoğlunun birbirinden 

hoĢnut yaĢamasını sağlayarak, baĢkasına güvenmekten dolayı, kendine de güvenen insanlar meydana 

getirir. Bir toplumda, güven kavramı ne kadar içeriğine, koruduğu menfaate uygun bir Ģekilde 

anlaĢılıyor ve uygulanıyorsa, o toplumdaki bireylerin mutlulukları ve refah seviyeleri o derece yüksek 

olacak, bununla paralel olarak da, kendilerine güvenleri de tam olacaktır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: 

Loser, a.g.e. , s. 18-19; Martin Schweer, Barbara Thies, Vertrauen-die unterschätzte Kraft, Zurich, 

Düsseldorf 1999, s. 11 vd. 
22

 Kelimelerin ayrıntılı anlamı için bakınız: Duden, Das Herkunftswörterbuch, Band 7. 
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Hayata dair her türlü iĢlemlerdeki, daha da önemlisi ticari iĢlemlerdeki 

özgürlük ve çeĢitlilik, onların doğal olarak karmaĢık olması sonucunu doğurmuĢtur. 

Güvenen kiĢi, bir anlamda geleceğine bir ipotek koymuĢ, daha gerçekleĢmeyen bir 

durum hususunda olumlu beyanda bulunmuĢ, durumu kabullenmiĢ demektir
23

. 

Güven bir anlamda da geçmiĢin ve deneyimlerin yardımıyla, geleceğe dair, 

ciddi Ģüphelerin ve karmaĢıklığın göz önüne alındığı ve bunlara göğüs gerildiği 

görüĢ, kavrayıĢ, yorum ve histir
24

. 

Güven kavramının psikolojik- sosyolojik anlamı ve geliĢimi için, objektif 

dayanak noktaları alınmalıdır. Yani, güven kavramına psikolojik olarak bir anlam 

yükleyecek olsak bile, bunun da mutlaka objektif bir dayanağı olmalıdır. Diğer 

türlüsü, insanlara, çevreye, Ģartlara uygun olmayan, her insanın iç dünyasına, 

değerlerine ve toplumsal yapıya göre değiĢiklik gösteren bir güven olur ve hukuk da 

böyle, zamana, Ģartlara ve bireylere göre değiĢken bir güven anlayıĢını koruyamaz
25

. 

ġunu da unutmamalıyız ki; güvenin boĢa çıkması ile ilgili bir yaptırım söz konusu 

olacaksa, bu mutlaka kanun tarafından öngörülmelidir. Ancak, ticari anlamda bir 

insanın piyasadaki değerini, ününü kaybetmesi de, bir yaptırımdır. Bir insan ticari 

anlamda, karĢı taraftakilerin güvenini sarsıntıya uğratıyorsa; bu durumda, bu insanın 

buna karĢılık aldığı toplumsal ceza da, ticari hayatı için bir yaptırımdır. Ancak, bu 

durum, güvenin boĢa çıkarılmasından sonra meydana gelen doğal bir süreçtir
26

. 

Hukuk biliminin öngördüğü yaptırım ise daha farklı olmak durumundadır
27

. 

                                                 
23

 Loser, a.g.e. , s. 19; Ripperger, a.g.e. , s. 47. 
24

 Loser, a.g.e. , s. 19. 
25

 Loser, a.g.e. , s. 20; Luhmann, a. g. e. , s. 34. 
26

 Güven veren kimse, vermiĢ olduğu bu güvenin boĢa çıkması sonucunda, bir yaptırıma maruz 

kaldığında, bu yaptırım sonucu meydana gelen zararı ile, verdiği güvenden dolayı kendisine olan 

yararın hesabını yapmalıdır. Güvenen kimse ise, bir masraf ve kar analizi yapmalıdır. Nihayetinde, 

yapacağı pek çok masraftan güvenmekle kurtulmuĢtur. Mesela, bir mal hususunda yapılacak 

haddinden fazla inceleme ya da sigorta masrafları gibi masraflar bunlar arasındadır. Bu tür, masraflar 

için, güvenen kimse, bir taraftan güveninin boĢa çıkması rizikosunu üstlenmekte, diğer taraftan da bu 

durumla güvenin boĢa çıkması sonucu ile meydana gelen kazanç kaybı, gereksiz yapılan masraflar 

gibi dezavantajlara maruz kalmaktadır. Güven kavramının korunması fikri, iĢte bütün bu meydana 

gelebilecek olumsuzlukları, bertaraf etmeyi amaçlayarak, güvenin boĢa çıkmasından ötürü meydana 

gelebilecek olan dezavantajları dengelemeye çalıĢmaktadır. Güvenin bu Ģekilde hukuk tarafından 

korunma altına alınması bir anlamda meydana gelebilme ihtimali olan zararların, daha meydana 

gelmeden önlenmesi için bir sigorta ya da kompanse etme halidir. Güven veren kimse için aynı 

zamanda, hukuki yaptırımın yanında, o kimsenin adının kötüye çıkması, itibarının sarsılması rizikoları 

da mevcuttur. Bu tehlike de iki yönlü olabilir: Güvensizlik, ve karĢı tarafın güvenini boĢa çıkarma 

hali, güveni boĢa çıkan kimseyi tamamen hayal kırıklığına uğramıĢ bir duruma sokar ve taraflar 

arasındaki iliĢkiler, buradan yola çıkarak da toplum içerisindeki iliĢkiler zedelenir. Sebepsiz ve 
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Güven, bir öğrenme sürecidir. KiĢiler, bu duyguyu yaĢayarak ve 

deneyimleyerek öğrenirler. Kime güvenip, kime güvenmeyeceklerini, hangi 

durumlarda güven duygusunun onları koruyup, hangi durumlarda güvenlerinin boĢa 

çıkacağını ancak yaĢayarak öğrenebilirler. Bireylerin meydana getirdiği bu tür 

deneyimler, daha sonra, toplumun bütününün kabul edeceği, bir genel “güven 

kuralı”na dönüĢebilecektir
28

. 

                                                                                                                                          
mantıksız bir Ģekilde boĢa çıkarılmıĢ güven de, toplum içerisindeki bireyleri, ve sosyal iliĢkileri 

karmaĢık bir duruma sokar, ve bunlara olan inancın ve genel kanaatin yitirilmesi sonucunu 

doğurararak, toplumda çok ciddi bir ayıbın ve kötü bir durumun ortaya çıkmasına sebebiyet verir. 

Ayrıntılı bilgi için bakınız: Loser, a.g.e. , s. 20-21.  
27

 Loser, a.g.e. , s. 20. 
28

 Bu açıdan, toplum içerisindeki değer yargıları da aslında toplumu oluĢturan bireylerin kendi öz 

değer yargılarıdır. Yani, bir toplumun saygıdeğer oluĢu, bireylerinin saygıya ne kadar önem verdikleri 

ile doğrudan ilgilidir. Toplum içerisindeki bireylerin ,giderek etik değerlerden yoksun hale gelmesi de, 

toplumu çok ciddi açıdan zedeleyecek bir olgudur. Özellikle, güvenen kimse için güvenin boĢa 

çıkarılması, hayal kırıklığı gibi durumlar oluĢtuğunda, aynı zamanda onun için riziko içeren bir durum 

da oluĢmuĢ demektir.Bu bakıĢ açısıyla, toplum içerisindeki bireylerin çevreye karĢı sergiledikleri 

kendi davranıĢlarından sorumlu olmaları gerekir. Bir insan, diğer insanlara karĢı ya da kurumlara, 

topluluklara karĢı herhangi bir davranıĢta bulunuyorsa, bu durumda, kendi etrafında meydana getirmiĢ 

olduğu bu güven çerçevesinden ve yaptığı davranıĢlarından dolayı sorumlu olmalıdır. Bu zaten, 

toplum içerisinde yaĢamanın verdiği bilinçten ve sosyal sorumluluktan kaynaklanır. Aksine bir durum 

ise, asla düĢünülemez. Toplum içerisinde yaĢayan bireyelerin yaptıkları davranıĢların sonuçlarına 

katlanmaması ve tamamen bu konuda serbest olmaları, anarĢi ve kargaĢaya yol açar. Bu açıdan 

bakıldığında da, nasıl bir bireyin hukuka aykırı bir davranıĢı, örneğin, bir insanın yaĢama hakkına son 

vermesi, cezai bir sorumluluk gerektiriyorsa, aynı insanın çevresine ve herhangi özel bir iliĢkiye 

girdiği taraflara karĢı verdiği güvenden dolayı, özel hukuk alanında da sorumlu olması gerekmektedir. 

Bu toplum düzeni açısından çok önemli bir konudur. Bu sorun, sadece bizim toplumumuz için değil, 

dünya üzerindeki herkes için genel geçer bir kurala bağlanmalıdır. Aslında, toplumların tarihi 

geliĢimlerinden, sosyo-ekonomik yapılarından, dini inançlarından bağımsız bir kural vardır ve 

olmalıdır. Bu kuralın asıl özü de, Mevlana‟nın da dediği gibi, insanların ya göründükleri gibi olmaları 

ya da oldukları gibi görünmeleridir! Ancak, bu çeĢit bireyler arası oluĢturulan güven zinciri ve tekrar 

eden deneyimler yine de günümüz toplumlarının modern ve kompleks yapılarına uygun ve 

toplumdaki yaĢam koĢullarına ve ihtiyaçlarına tam olarak cevap veren bir güven sistemi oluĢturmak 

için yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, toplumdaki bireylerin ayrı ayrı yapılarından ve güven 

anlayıĢlarından daha üstte ve daha geniĢ bir anlayıĢa ve yoruma ihtiyaç vardır. Bu da güven kavramını 

kiĢisellikten uzak bir duruma sokacaktır. Toplum içerisindeki genel yapı, çok iyi bir Ģekilde 

gözlemlenmeli, güven noktasında aksayan yönler çok dikkatlice tespit edilmeli, buna göre de, bir 

“güven kavramı anlayıĢı” meydana getirilmelidir. Burada, yapılacak en önemli nokta ise, toplumsal 

yapıyı çözdükten sonra, buna uygun, yaptırım alternatifleri geliĢtirmektir. Bu yaptırım da toplumsal 

hadiselerin akıĢı ve ihtiyaçlarına uygun olmak, söz konusu adaletsizliklere tam olarak çözüm bulmak 

durumundadır. ĠĢte, bu durum da, güven kavramını kiĢisellikten çıkararak, bir sistemin içine dahil 

eder. Sonuç olarak, güven kavramı artık birey değil, sistem kaynaklı bir kavrama dönüĢür.  

Bu sistem de tabiki yine insanlar içindir. Sistem, kendi içerisindeki bireylerin, oluĢturulan güven 

kavramına ve yaptırımlarına ne kadar itibar ettikleri ve yine güven kavramına ne kadar “güven” 

duydukları ile de yakından ilgilenmek ve ortaya çıkan yeni sorunlara değiĢim yoluyla çözüm bulmak 

durumundadır. Aslında, kuĢkusuz, güven kavramı ve bununla ilgili kurallar, hukukun genel ilkelerine 

uygun olarak, geneldir, yani her bireyin yaĢam Ģartlarına uygun bir güven anlayıĢı söz konusu 

değildir. Bir baĢka deyiĢle, güven kavramı toplumdaki belirli insanlara yönelmiĢ, onları hedef almıĢ 

değildir. Bunun yerine, sistemin ve toplumun genel yapısına, genel hayat görüĢüne uygun bir kural 

getirilmelidir. KiĢiler de toplumun bu genel yapısına uymak için, kendilerini soyutlamalı, ve 

toplumdaki genel geçer davranıĢlara, beklentilere uygun olarak davranmalı ve sistemin genel yapısını 



 

 

 

 

11 

Bu açıdan bakıldığında, çift taraflı bir güven iliĢkisi ve neticesi söz konusudur. 

Özel bir iliĢkiye girmiĢ taraflardan biri, hukuka ve güven ihlali söz konusu 

olduğunda hukukun öngördüğü yaptırıma güvenerek karĢı tarafa güvenmiĢtir. KarĢı 

tarafın omuzlarına da bu güvenden dolayı, doğru ve dürüst davranmak ve sadakatli 

olmak yükümlülüğü yüklenmiĢtir. Kendisine güvenilen taraf da yapmıĢ olduğu kendi 

davranıĢları ile bu güven olgusunu meydana getirdiği için, güvenen tarafa kendisine 

neden güvendiği hususunda bir itiraz hakkı söz konusu olmayacaktır
29

. 

Söylediğimiz gibi, güven kavramının her iki tarafında olan bireyler için, doğru 

ve dürüst davranma, sadakatli olma yükümlülüğü, objektif bir standarda 

bağlanmalıdır
30

. 

Güven duygusu, gelecek ile ilgili olaylar için bir beklenti ve umut etme halinde 

olabilir. Ayrıca, bireyin geçmiĢte meydana gelen olaylara güvenerek, hareketlerini 

düzenleme Ģeklinde karĢımıza çıkabilir. Bununla birlikte; bazı durumlarda, bir 

insanla ya da bir olguyla ilgili özel durumlara ya da özel bilgilere karĢı da güven söz 

konusu olabilir. Bu bilgiler bir insandan sadır olabilirler ve karĢı taraf da bu bilgilerin 

doğru olduğuna güvenip, bir iĢe giriĢmek ya da bir tavır almak isteyebilir. Bu 

durumda da bir güven kavramı söz konusudur ve güvenmek geleceğe dair bir 

kavramla ilgili değil, geçmiĢte olan bir durumla ilgilidir. Biz, bu duruma, doğruluğa 

olan güven (Richtigkeitsvertrauen) diyeceğiz. Bu güvenin haklı çıkıp çıkmayacağı 

da gelecekte gerçekleĢecek ve bilgilerin haklılığı ve doğruluğu yine de gelecekte 

belli olacaktır
31

. 

Aslında, güven nedir Ģeklinde sorulan bir soruya, her türlü platformda cevap 

bulunabilir. Ancak, bu cevapların, birbirinden çok farklılıklar göstereceği de açıktır. 

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bu kavram için, aslında incelendiği üzere 

                                                                                                                                          
ihlal etmemelidir. Aslında toplumdaki güvenin sonuçları da somut olarak bireyler üzüerinde etki 

doğuran bir kavramdır. Kısacası, güven kavramı ve bununla ilgili diğer kavramlar birbirinden ayrı 

kavramlar değildir; ancak birbirleriyle iç içe geçmiĢ, birisinin sebebi diğerinin sonucu olan 

kavramlardır. Çok dikkatlice incelenip, karara varılması ve ona göre hukuki kurallar konulması 

gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Loser, a.g.e. , s. 22-23; Luhmann, a.g.e. , s. 47-69; 

Ripperger, a.g.e. , s. 28-51. 
29

 Loser, a.g.e. , s. 23; Detlef Leenen, “Die Funktionsbedingungen von Verkehrssystemen in der 

Dogmatik des Privatrechts”, Okko Behrends, Malte, Diesselhorst, Ralf, Dreier, Rechtsdogmatik 

und praktische Vernunft, Symposium Franz Wieakker, Göttingen, 1990, s. 125; Druey, 

Vertrauenshaftung-eine Revolution? , s. 356. 
30

 Loser, a.g.e. , s. 23; Ripperger, a.g.e. , s. 39. 
31

 Loser, a.g.e. , s. 24. 
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tek bir tanım bulmak gerçekten de zor bir iĢtir. Tek bir tanım bulmak yerine, hayatın 

farklı alanlarında karĢımıza çıkan güven kavramı için, tek bir “dayanak noktası” 

bulmak daha yerinde olacaktır. Bu kaynak ise, objektif ölçütlere dayalı, genel geçer 

bir temele dayanmalıdır. Güven kavramı, hayatımızın her alanında ve her yerde ciddi 

etkisi olan bir kavramdır
32

. 

 

1. Güven Kavramının Ekonomik Anlamı 

 

Güven kavramının, ayrıca tahmin edilebileceği gibi, ekonomik hayat için de 

ifade ettiği bir anlamı vardır. Her Ģeyden önce, güven kavramı, anlamı itibariyle, 

ekonomide, ticari hayatta, üretimin ve ticari iliĢkilerin daha yoğun olmasını sağlar ve 

bu iliĢkilerin kalitesini yükseltir, bunun doğal sonucu olarak da üretime çok olumlu 

bir katkısı olur
33

. 

Esas itibariyle, iktisat teorisinin içinde değerlendirebileceğimiz güven kavramı, 

ticari anlamda tarafların birbirlerine karĢı olan bilgi verme yükümlülükleri gibi ticari 

hayat için önem arz eden iĢlerde önem taĢır
34

. 

Bu anlayıĢa göre diyebiliriz ki; güven kavramı aslında piyasalardaki en değerli 

“ürün”dür. Ticari iliĢkinin kurulma sebebi olan ürün hakkında doğru bilgi verme 

yükümlülüğü, ürünün içeriğinin ve fonksiyonunun gerçeğe uygun olarak anlatılması 

yükümlülüğü gibi yükümlülükler, ticari bir iliĢki kuracak kadar yakınlaĢan taraflar 

için, “güven” iliĢkisi içerisinde yerine getirilmelidir
35

. 

Üreticiye olan güven, aynı zamanda ürüne olan güvendir. Eğer, piyasada iĢlem 

yapan kimseler için hem ürünlere hem de üreticilere güven söz konusu olmazsa, bu 

durumda ticari hayat, en önemli can damarlarından birini kaybedecektir. 

Nihayetinde, tarafların birbirlerine karĢı olan güvenlerini boĢa çıkarmamaları, 

her iki tarafın da kârına olacaktır. Bu güvenin kötüye kullanılması daha önce de ifade 

                                                 
32

 Regula, Fehlmann, Vertrauenshaftung- Vertrauen als alleinige Haftungsgrundlage, Diss., 

Universitaet St. Gallen, 2002, s. 7. 
33

 Loser, a.g.e. , s. 24. 
34

 Loser, a.g.e. , s. 24. 
35

 Loser, a.g.e. , s. 24. 
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ettiğimiz gibi sadece, tarafların zararına değil, genel olarak piyasanın dengelerinin de 

zararınadır
36

. 

Günümüzün geliĢen kapitalist sistemi ve ekonomi dünyası ile ilgili olan her 

Ģey, aynı zamanda küreselleĢme ile birlikte, “güven” kavramı açısından da bir 

karmaĢıklık meydana getirmektedir. Mevcut büyüme ile orantılı olarak, verilen 

bilgilerin doğruluğuna güvenmek ve araĢtırmak gittikçe zor hale gelmiĢtir. Her türlü 

insan iliĢkisine yön vermekte önemi olan, özellikle de ticari iliĢkilerin kurulması, 

geliĢmesi ve sonlanması adına da büyük etkisi olan güven kavramı, günümüz 

ekonomi dünyasında daha da önemli hale gelmiĢtir. Eğer ortada ticari bir sözleĢme 

varsa ve bu sözleĢmeye uygun davranılıyorsa, kanaatimizce, güven veren taraf, bu 

güvene dayanarak ekonomik faaliyet yapan diğer taraf için, çok ciddi giderleri 

ortadan kaldırmıĢtır. Bu giderler, verilen bilgilerin doğruluğunu araĢtırma giderleri 

ya da sözleĢmeye olan güvenin kötüye kullanılmamıĢ olmasından dolayı yapılmamıĢ 

olan giderler olabilir. Bütün bu durum bile, güven kavramının ne kadar önemli 

olduğunu açıklamaya yetmektedir
37

. 

Ancak, hukuki açıdan bir yaptırım olarak güvenin kötüye kullanılması halinin, 

ciddi olarak hüküm altına alınması ile, piyasada taraflar arasındaki iliĢkiler daha da 

rahatlayacak ve en optimal ekonomik fayda için, önemli adımlar atılmıĢ olacaktır
38

. 

 

2. Güven Kavramının Sosyal ve Kültürel Anlamı 

 

Bir toplumdaki, güven olgusunun en üst seviyede algılanabilmesi için, o 

kavramın sadece ekonomik anlamının değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel 

anlamının da incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemeyi yaparken de tek taraflı 

davranmak yerine, güven kavramının her iki anlamı da kollektif olarak ele 

alınmalıdır. Öncelikle söylememiz gerekmektedir ki; güven kavramı sadece 

ekonomik olarak değerlendirilemez. Yani, güven iliĢkisi sadece ekonomik iliĢkilerde, 

büyük ticari faaliyetlerde önemli değildir. Güven kavramı aynı zamanda, bir toplum 

                                                 
36

 Loser, a.g.e. , s. 24-25. 
37

 Fehlmann, a.g.e. , s. 50. 
38

 Fehlmann, a.g.e. , s. 51. 
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içerisindeki kiĢilerin birbirleriyle olan sosyal iliĢkilerinde ya da çok basit gibi 

gözüken sıradan günlük ticari faaliyetlerde de önemini hissettirmektedir
39

. 

Bir toplumdaki, güven standartlarının belirlenmesi, Amerikalı bir bilim adamı 

olan Francis Fukuyama‟nın da dediği gibi; her toplumda ayrı ayrıdır. Yani, 

toplumlar kendi güven kavramlarını, bunun içeriğini, sınırlarını, standartlarını, kendi 

sosyo-kültürel yapılarıyla, hayat kriterleri ile, tarihi geliĢimleri ile kendileri 

belirlerler
40

. 

Günümüz modern dünyasında, toplumun bireyselleĢmesinin artması ile, 

“güven” kavramının anlamı daha da önem kazanmıĢtır. Güven, toplumda sağlıklı bir 

sosyalleĢme adına güvenli, mutlu bir toplum için her bireyi birbirine bağlayan bir 

macun gibidir. Günümüz modern toplumunda, özellikle bu kavramın arkasında 

durmalıyız ki, bazen basit gibi görünen toplumsal olaylarda bile kaos yaĢamayalım. 

Çünkü güven kavramı özellikle sosyal anlamda, içinden çıkılamaz gibi görünen 

problemlere dahi çözüm bulabilir
41

. 

Bir toplum içerisindeki güven standardı, yukarıda saydıklarımızdan farklı 

olarak; din kuralları, toplumdaki bireyselcilik anlayıĢı ve bunun yoğunluğu, hukuk 

sistemi içerisindeki adalet anlayıĢı ile, güven kavramına verilen değer ve hangi 

durumlarda güvenin korunması gerektiği fikri ile de bağlantılıdır
42

. 

Güven kelimesinin anlamını inceledikten sonra, bu kavramın hukuk bilimi 

içerisinde var olma sürecini incelemeye geçelim. Güven kavramının ve güvenin 

korunması fikrinin, hukuk bilimi içerisinde bir yaptırımının olması, hem bireyin 

çevresine olan güveninin korunması hem de kendisinin çevreye vermiĢ olduğu 

güvenden dolayı sorumlu olması kavramlarını doğurmuĢtur. Güven kavramının ve 

güvenin korunmasının gerekliliği fikrinin, hukuk bilimi içerisindeki geliĢimini 

inceledikten sonra da bu geliĢmelerin sonucu olarak meydana gelen, “Güven Ġlkesi
43

 

                                                 
39

 Loser, a.g.e. , s. 25. 
40

 Francis Fukuyama, Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperty, New York (The 

Free Press), 1995, s. 7. 
41

 Fehlmann, a.g.e. , s. 21. 
42

 Loser, a.g.e. , s. 26. 
43

 Güven Ġlkesi ve dürüstlük ilkesinin uygulama örnekleri için bakınız: Hasan, Erman, Medeni 

Hukuk Dersleri, BaĢlangıç Bölülmü, Gözden GeçirilmiĢ 2. Basım, Der Yayınları, Ġstanbul, 2007, s. 

101. ; Kemal, Oğuzman/Nami, Barlas, Medeni Hukuk, 14. Bası, Arıkan, 2007, s. 148- 149, 212. 
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(Vertrauensprinzip- Vertrauenstheorie)” olarak adlandırılan ilkeyi, tarihsel 

geliĢimi ve anlamı itibariyle inceleyelim. 

 

 

 

B. HUKUK VE GÜVENĠN KORUNMASI SÜRECĠ 

 

Güven ve hukuk kavramları arasında çok sıkı bir iliĢki vardır. Özellikle de, 

güven kavramının toplum içerisinde doğru anlaĢılıp, değerini bulması için, hukuk 

bilimi ve hukuki yaptırım çok ciddi bir önem arz etmektedir. Tabiîdir ki, güven 

kavramının ihlâl edilmesi ile kendiliğinden geliĢen ahlâki ya da ticari bazı 

yaptırımlar olabilir. KarĢı tarafın güvenini boĢa çıkaran bir birey, toplum tarafından 

kınanır, ticari itibarı sarsılır. Tüm bunlar, aslında güven kavramının toplum 

tarafından cezalandırılmasıdır. Ancak buna rağmen, güven kavramının ihlâline 

hukuki yaptırım bağlamak, onu tam anlamı ile koruma altına almak ve toplum 

içerisindeki bireylere, güven kavramının anlamına uygun davranma yükümlülüğü 

getirmek demektir. 

Bununla birlikte, hem hukuk hem de güven kavramları aslında öz itibariyle 

birbirlerine dayanak noktası oluĢturan kavramlardır. Hukuk sistemi, özellikle, hukuk 

içerisinde ve toplum içerisindeki güven olgusunu daha da ileriye götürmek; toplum 

içerisinde, kavramın, en doğru biçimde uygulanmasını sağlamak amacı ile yaptırım 

(sanktion) ve güvenin boĢa çıkmasından dolayı giderim-telafi kuralları getirmiĢtir. 

Bireylerin huzur içinde ve güven içerisinde bir ortamda yaĢamaları da bu kuralların 

doğru uygulanması ile çok ilgilidir. Bu kurallar, güven kavramı boĢa çıkarıldığında, 

güvenen kimse hayal kırıklığına uğradığında devreye girerler ve güvenin boĢa 

çıkması ile ilgili taleplerin de yerine getirilmesi için yaptırım öngörürler
44

. 

Hukuk ve güven kavramının birbiri ile olan iliĢkisini anlamak için, güven 

kavramının, hukuk bilimindeki geliĢim sürecini dikkatlice incelemek gerekir. Güven 

kavramının, hukuk biliminin geliĢiminde ayrı bir anlamı, bir önemi mevcuttur. 

Güvenin korunması fikrinin toplumun geliĢimi ile birlikte daha da geniĢ bir alana 

                                                 
44

 Loser, a.g.e. , s. 27; Eichler, a.g.e. , s. 3; Luhmann, a.g.e. , s. 1.  



 

 

 

 

16 

yayılması ve koruma kapsamının geniĢletilmesi fikri, hukuk içerisinde, güvenin 

korunması ile ilgili kuralların da değiĢimine yol açmıĢtır
45

. 

Güvenin korunması olgusunda, menfaat dengeleri farklı olan tarafların, bu 

menfaatlerini tam olarak dengelemek gerekliliği vardır. Her iki tarafın da yani hem 

güvenen hem de karĢısındakine güven veren kimsenin menfaatleri, hukuk tarafından 

dengelenerek, güvenin korunması söz konusu olmalıdır. Bu durum, bir anlamda da 

topluma adalet dağıtma ile ilgili bir durumdur. Bu yüzden, güvenin korunması fikri, 

tamamen nesnel ölçütlere bağlanmalıdır
46

. 

Hukuk bilimi, güven kavramının anlamını, yapısını ve güvenin hangi 

durumlarda, hayal kırıklığı sonucuna dönüĢeceğini, çok iyi bir Ģekilde incelemiĢ ve 

bu mekanizma içerisinde, güvenin kötüye kullanılmasına, bir tarafın karĢı tarafın 

güvenini boĢa çıkarmasına, hukuki yaptırım sonucunu bağlamıĢtır
47

. 

Ancak, yaptırımdan kasdımız cezai yaptırım değildir. Bu konu bizim tez 

konumuzun kapsamı dıĢında kalmaktadır. Bizim inceleme konusu yapacağımız 

yaptırım ise, özel hukuk anlamındaki yaptırımdır. Bu yaptırımın düzenlenme amacı 

da, karĢı tarafa duyduğu güveni boĢa çıkan kimsenin, tamamen bundan kaynaklanan 

elveriĢsiz durumunu iyileĢtirmek, bir anlamda eski haline getirmektir
48

. 

Hukuk, güven kavramının ihlal edilmesine bağladığı yaptırımlar ve meydana 

gelen güven kırıklığını telafi eden kurallar oluĢturmakla, güvenin korunması sürecini 

baĢlatmıĢtır. Özellikle, toplum içerisinde güven dolu davranıĢların çoğalması, hukuk 

biliminin güttüğü bir baĢka amaçtır. Bununla birlikte, hem sosyal hayat hem de ticari 

hayat çok daha akıcı ve güvenli bir hale gelecektir
49

. 

Bu yüksek amaçlar, toplum içerisinde genel kabul gören güven dolu 

hareketlerin var olması içindir; bu durumdan tabiatiyle hukuki iĢlemler de nasibini 

alacaktır. Güvenli bir toplum düzeni, güvenli bir hukuk sistemi de toplumu oluĢturan 

bireyleri daha mutlu ve daha güçlü kılacaktır
50

. 

Güven olgusunun var olup olmadığı ve güven kavramının korunmasının 

gerekip gerekmeyeceği konusunda, güvenen kimsenin, gerçekten herhangi bir 

                                                 
45

 Loser, a.g.e. , s. 27. 
46

 Loser, a.g.e. , s. 27. 
47

 Loser, a.g.e. , s. 27. 
48

 Loser, a.g.e. , s. 27. 
49

 Loser, a.g.e. , s. 27-28. 
50

 Loser, a.g.e. , s. 28.  
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durumun herhangi bir Ģekilde gerçekleĢtiğine ya da var olduğuna güvenmesinin 

doğru bir davranıĢ olup olmadığına bakılmalıdır. Yani o kimse bu güveninde haklı 

mıdır? Güvendiği durum hususunda bir baĢka bilgiye sahip midir? 
51

. 

Bu açıdan, güven kavramı bazı kuralların varlığını gerektirmektedir. Çünkü, bu 

durum kurallara bağlanıp, objektif bir dayanak bulmazsa, sübjektiflikten 

kurtulamayacaktır
52

. 

Güvenin korunması ile ilgili olan kurallar da değiĢik tarzda karĢımıza 

çıkabilirler:  

 Güven kavramının korunması ile ilgili olan kurallar, güvenin korunmasının 

Ģartlarını ya sübjektif verilere bağlarlar, ya da güven kavramının haklılığını 

objektif verilere bağlarlar
53

. 

 Güvenin korunması ile ilgili kuralların hukuki sonuçları açısından da, 

güvenin korunması ile ilgili kurallar ya negatif ya da pozitif bir koruma 

biçimi belirlerler
54

. 

 

C. GÜVEN KAVRAMININ HUKUK BĠLĠMĠ ĠÇERĠSĠNDEKĠ 

GELĠġĠM SÜRECĠ 

 

Hukuk bilimi açısından, güven kavramı, hukukun geliĢimini etkilemiĢtir. 

Hukuk bilimi de güvenin korunmasını emniyet altına almıĢtır. Tabii ki, tüm bu 

olanlar, birdenbire olmamıĢ, arkasındaki çok ciddi tarihi birikimlerle meydana 

gelmiĢtir. Güven kavramının hukuken korunması ve bunun geliĢimi süreci içerisinde, 

güvenin ifade ettiği anlam çok önemlidir
55

. 

Güvenin hukuki anlamda tam olarak değerini bulması için, güven kavramı ve 

bunun korunması ile ilgili hukuki kuralların çok iyi anlaĢılıp, öyle düzenlenmesi ve 

değiĢtirilmesi gerekmektedir
56

. 

                                                 
51

 Loser, a.g.e. , s. 28; Luhmann, a. g. .e. , s. 36. 
52

 Loser, a.g.e. , s. 28. 
53

 Loser, a.g.e. , s. 28. 
54

 Loser, a.g.e. , s. 28. 
55

 Loser, a.g.e. , s. 29. 
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 Loser, a.g.e. , s. 29. 
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Tarihten bu yana geliĢerek gelen “güven düĢüncesi” ve güven kavramının bir 

sorumluluk kaynağı olması, hukuk biliminin tarihi geliĢimi içerisinde, hukuk 

uygulamasında ve doktrinde çok ciddi bir rol oynamıĢtır
57

. 

Bununla birlikte; iktisadi iliĢkiler, zamanın ruhu, adalet kavramının geliĢimi ve 

objektif ölçütlerle tanımlanması, toplumsal eğilimler ve bireylerin güven kavramını 

tanımlaması gibi olgular da, güven kavramının geliĢiminde büyük rol oynamıĢlardır. 

Özellikle, zamanın gerekleri ve modernleĢme ile birlikte, toplumsallıktan bireyselliğe 

doğru söz konusu olan gidiĢ, güven kavramının anlamını da bireyselliğe itmiĢtir. 

Yani kavramın algılanmasında ve tanımlanmasında daha çok, kiĢisel algılamalar, 

kiĢisel kararlar, irade özerkliği çok etkili olmuĢtur. Bu geliĢimin sonucu olarak da, 

güven kavramı, kiĢisel bir yükümlülük olarak algılanmaya baĢlamıĢtır
58

. 

Ancak, buna karĢılık, insan ne olursa olsun yalnız yaĢayamadığından ve toplum 

içerisinde hayatını devam ettirebilmesi için diğer insanlara ihtiyacı olduğundan 

dolayı, sosyal bir varlıktır. Bu yüzden, bireylerin yükümlülükleri de bağımsız, kiĢiye 

özel olamayacaktır. Bu yükümlüklerin yapısı objektif kıstaslara dayalı, toplumdaki 

diğer bireylere ve onların oluĢturduğu toplumun genel yapısına da bağımlı 

(heteronom) olacaktır
59

. 

Hukuki geliĢim içerisinde de bir çok kez, güven kavramı ile ilgili, sorumluluk 

ilkeleri ve sorumluluk kaynakları değiĢmiĢ, sübjektiflik ve objektiflik devamlı olarak 

yer değiĢtirmiĢtir
60

. 

Bununla birlikte, kiĢisel borçlanmadan kaynaklanan bir sorumluluk meydana 

gelmesi, öznelliğin (Subjektivismus) eseridir. Buna karĢılık objektiflik ise 

(Objektivismus), bir yükümlülüğün oluĢması için, yükümlülük temelini, normatif 

irade beyanlarına, dürüstlük ilkesinin temellerine ve anlamına, ya da hukuki 

görünüĢe güvenin korunması ilkesine ve objektif kusurluluktan -örneğin, yardımcı 

Ģahısların sorumluluğu ve riziko sorumluluğu gibi- doğan sorumluluğa bağlar
61

. 
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 Loser, a.g.e. , s. 29; Bruno, Schmidlin, “Die Vertrauenshaftung im Vertraglichen Kontakt, Neue 

Wege in der Schweizerischen Rechtssprechung?”, in: FS Franz Bydlinski, Wien, 2002, s. 426. 
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 Loser, a.g.e. , s. 29. 
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 Loser, a.g.e. , s. 29. 
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 Loser, a.g.e. , s. 29. 
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1. Önceki GeliĢmeler 

 

Güven sorumluluğu kavramını, daha üst baĢlık olarak güven kavramını, 

içeriğini ve geliĢimini anlamak için, bakıĢ açımızı öncelikle, Roma Hukuku 

dönemine çevirmeliyiz. Klasik öncesi ve klasik dönemde, güven kavramı ile ilgili 

“ex fide bona” adını verdiğimiz davayı görebiliriz. Bu davanın anlamı ve amacı, 

tamamen “güvenin” korunması fikri ve buna olan ihtiyaçtır. Davada, aslında, 

doğrudan güvenden dolayı bir yükümlülük altına girme durumu söz konusu değildir. 

Çoğu kez, güvenin korunması, klasikleĢmiĢ formaliteler olmaksızın bir sözleĢme 

bağıtında (iliĢki) mümkündür
62

. 

Klasik zamanlarda, sözleĢmelerde, “bona fides” kavramı yer almaktaydı Bu 

kavram kanun (lex) gibi bir bağlayıcılığa sahipti. Bu yüzden de bu sözleĢmeler “ius 

civile”ile bağlantılı kabul edilmekteydi
63

. 

“Bona fides” kavramı, bireylerin davranıĢlarında gerekli olan yani uyulması 

gereken bir kural olmanın yanı sıra, ayrıca, hakimlerin kararları için de bir dayanak 

noktası olarak kabul edlmekteydi
64

. 

Ayrıca, bu kavram, borçlunun dürüstlük ilkesi ve ihtimam, özen gösterme 

yükümlülüğü gereğince asıl borcunun yanında, hangi yan yükümlülüklere de sahip 

olduğunun tespitinde de büyük rol oynamaktadır. SözleĢme iliĢkisine giren taraflar 

için de bona fides kavramı “lex- kanun” kadar bağlayıcılığa sahipti
65

. 

Roma Hukuku, güvenin korunması kavramını ele almıĢ, tanımlamıĢ ve gereken 

özeni göstermiĢtir. Kısacası, o zamana kadar herhangi hukuki bir temele 

oturtulamamıĢ güven kavramına, hukuki bir anlam yüklemiĢtir
66

. 

                                                 
62

 Loser, a.g.e. , s. 29; Max Kaser, Das Römische Privatrecht, Band I. und II., 2. Auflage, München, 

1971 und 1975. § 114 IV; Wolfgang Kunkel, “Fides als schöpferisches Element im römischen 

Schuldrecht”, Festschrift Paul Koschacker, Band II, Weimar, 1939, s. 1 vd ; Simon, Whittaker/ 

Reinhard, Zimmermann, Good Faith in European contract Law, Cambridge, 2000, s. 16; Reinhard 

Zimmermann, The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, Cape 

Town/ Wetton/ Johannesburg, 1990 ( Reprint 1992), s. 667. 
63

 Loser, a.g.e. , s. 29; Max Kaser, Römische Rechtsgeschichte, 5. Nachdruck der 2. Auflage, 1967, 

Göttingen, 1993, s. 137, 143. 
64

 Kaser, Römische Privatrecht, § 114 IV 3; Loser, a.g.e. , s. 30. 
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 Loser, a.g.e. , s. 30. 
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 Loser, a.g.e. , s. 30; Kaser, Römische Rechtsgeschichte, s. 136; Whittaker, Zimmermann, a.g.e., s. 
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O zamanların hukuk anlayıĢına ve yaptırım felsefesine göre, güvenin ihlal 

edilmesi halinde, sadece gelenekselleĢmiĢ bir yükümlülük yaptırımı söz konusu idi. 

Günümüzde de geniĢ ölçüde bilindiği ve kabul edildiği gibi, “ex fide bona” kaydı, 

“ius civile”den bugünkü kanunlara da iktibas edilmiĢ bir hukuki temeldir. 
67

 Diğer 

taraftan, Roma Hukuku‟nda hukuki görünüĢden kaynaklanan sorumluluk 

(Rechtsscheinverantwortlichkeit) da bilinmekteydi ve uygulanmaktaydı
68

. 

Buna karĢılılık, klasik sonrası dönemde, bireysellik ve irade özerkliği, özellikle 

borçlar hukuku alanında daha fazla öne çıkmıĢtır. Bu durum özellikle, sözleĢme 

ihlallerinden doğan sorumluluk ve bu durumdan ötürü meydana gelen zarardan ötürü 

ortaya çıkan kötü durumun telafi edilmesinde de gözükmektedir
69

. 

Klasik Roma Hukuku dönemi boyunca, kusurluluk kavramı, özen ve ihtimam 

gösterme yükümlülüğü kurallarının tipikleĢtirilmesi, bir standarda kavuĢturulması, 

ihitiyaç ve beklentiler ile orantılı olarak, bunların dikkate alınması ile mümkün 

olmuĢtur. Iustinianus‟un Corpus Iuris Civilis‟inde, kusurluluk kavramı ve buna 

olan ihtiyaç, öznelleĢtirilmiĢ bir Ģekilde yer almaktadır. Bu durumu, kusurluluğun 

yanı sıra, sözleĢmesel sorumluluk için de söyleyebiliriz. Yani, klasik dönemde, 

sözleĢmenin ihlalinden doğan sorumluluk düzenlemeler arasında yer almaktaydı
70

. 

Klasik sonrası dönemde de, bu duruma olan ihtiyaç göz ardı edilmemiĢ ve bir 

yükümlülük temeli olarak kiĢisellik (Subjektivism), irade özerkliği ve kiĢisel kusur 

hukuki bir temel bulmuĢtur. Bu duruma, Hristiyanlığın ve yönlendirmesinin etkisi, 

ahlaki sorumlulukların hukuki sorumluluğa dönüĢmesindeki moral kurallarının 

etkisi, Helenistik kültür, antik Yunan felsefesi ve öğretisi, ve bütün bunlardan doğan 

kiĢisellik ve özgürlük fikri etkili olmuĢtur
71

. 

Iustinianus Roma Hukuku devresinin düzenlemelerinden olan, bir yükümlülük 

temeli olarak güven kavramı ve bunun korunması temelleri, daha sonraki hukuk 

sistemlerince benimsenmiĢ, özellikle de yeni dönem hukuk sistemleri tarafından ve 

19. yüzyıldaki Tarihi Hukuk Okulu tarafından da iktibas (Rezepte) edilmiĢtir. 1872 

yılında, ünlü hukukçu, Rudolf von Jhering‟in söylediği söz çok önemlidir: “Yeni 
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 Zimmermann, a.g.e. , s. 320. 
68

 Bu duruma iliĢkin örnekler için bakınız: Loser, a.g.e. , s. 30. 
69

 Loser, a.g.e. , s. 30. 
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 Loser, a.g.e. , s. 31. 
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 Loser, a.g.e. , s. 31; Kaser, Römische Rechtsgeschichte, s. 220; Fleischer, a.g.e. , s. 32. 
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hukuk bilimi, Iustinianus‟un açtığı yoldan ilerlemektedir, hatta daha da dinç bir 

Ģekilde...”. Bu söz de, Tarihi Hukuk Okulu taraftarlarının, Roma Hukukuku 

dönemindeki, güven kavramı ile ilgili düzenlemeleri benimsediklerinin birer 

kanıtıdır.
72

 Bu dönem hukuk sistemlerinde ve hukuk uygulamasındaki “bona fides” 

kavramına olan bu ilgi, bir genel hukuk ilkesi olan “eĢitlik”ten kaynaklanmaktadır
73

. 

Ayrıca, Roma Hukuku‟ndaki “bona fides” ilkesi, genel olarak hukuki iliĢkilerde ve 

özellikle de ticari iliĢkilerde, taraflar arasında bir esneklik, bir rahatlık ve bir huzur 

meydana getirmekteydi
74

. 

17. ve 18. yüzyıldaki Doğal Hukuk Okulu, Tarihi Hukuk Okulu‟ndan farklı 

olarak, yani hukukun kaynağını tarihsel verilerden geldiğini savunmaktan çok, hukuk 

biliminin kaynağının, doğal mantıktan ve doğal akıldan geldiğini savunmuĢtur Bu 

yüzden de hukuk anlayıĢlarında Roma Hukuku‟nun verilerine pek rastlayamayız
75

. 

Bu bakıĢ açısına rağmen, bu durumun tam tersi olarak, Ortaçağ Avrupası‟nda, 

özellikle klasik dönem sonrası Roma Hukuku kaynaklarına çok ciddi bir eğilim söz 

konusu olmuĢtur. Bu eğilimin doğal sonucu olarak da 1811 yılında ilk olarak 

otoriteler tarafından kabul edilen Roma Hukuku kaynaklarından yola çıkılarak, ilk 

Avusturya Medeni Kanunu yürürlüğe girmiĢtir. Daha sonraları, 19. yüzyıla 

gelindiğinde, Alman ve Ġsviçre Hukuku kodifikasyonu baĢlamıĢtır. Bu 

kodifikasyonlarda, güven kavramına ve güvenin genel olarak hukuk tarafından 

korunması ile ilgili olarak takınılan tavır, güvenin negatif olarak değil de, pozitif 

olarak korunması gerekliliğidir
76

. 

Bununla birlikte, doğal hukuk düĢüncesi ve ekolü, güven ilkesini 

(Vertrauensprinzip), iradeden kaynaklanan bir sorumluluk olarak nitelendirmiĢtir 

Hukuki iĢlemler ve bunlara iliĢkin güvenin korunmasına böylelikle dikkati çekmiĢ, 

verilen önemi de çoğaltmıĢtır
77

. 
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 Loser, a.g.e. , s. 32; Rudolf von Jhering, Der Kampf ums Recht, Wien, 1872, s. 94. 
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 Loser, a.g.e. , s. 32. 
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 Loser, a.g.e. , s. 32. 
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 Kaser, Römische Rechtsgeschichte, s. 14; Loser, a.g.e. , s. 32. 
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 Loser, a.g.e. , s. 32. 
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 Loser, a.g.e. , s. 32; Moritz Wellspacher, Das Vertrauen auf äussere Tatbestände im 
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Bu geliĢmeler ile birlikte, çoğu zaman etik birer esas olarak gözüken ve 

güvenin korunması gerekliliğini düzenleyen kurallar, kanunlaĢtırma hareketleri ile 

bir düzenleme altına alınmıĢtır. Kısacası, bu durum güven kavramına Avrupa 

Hukuku sistematiği içerisinde bir hukuki gerçeklik kazandırmıĢtır
78

.  

Örneğin, bireylerin ifade tarzlarını ve iradelerini dıĢa vuruĢ Ģekillerine dikkat 

etmeleri gerekliliğini getiren, “hata” kurumu, yeni kodifikasyon hareketleri ile kabul 

edilmiĢtir. Bu durum, bireyleri, ifadelerine özen gösterme yükümlülüğü altına itmiĢ; 

diğer bireyleri de sorumsuzca meydana gelecek davranıĢlardan ötürü koruma altına 

almıĢtır (cura in declarando)
79

. 

Bu düzenlemenin ardından büyük bir hızla, “bonae fidei sei” düzenlemesi 

gelmiĢtir. Doğal hukuk okulunun temeli ve her bir sözleĢmenin güven olgusuna olan 

ihtiyacı, hukuk sistemlerini, bu tarz düzenlemeler yapmaya itmiĢtir. O dönemdeki 

düzenlemelerin en etkililerinden birini de, 1804 tarihli Fransız Medeni Kanunu, 

madde 1135‟de (Code Civil) görmekteyiz
80

. 

Ondokuzuncu yüzyıl, pek çok hukuk akımının hakim olmak istediği bir 

yüzyıldır. Friedrich Carl von Savigny, tarihçi hukuk okulunu temellendirmiĢtir. Bu 

hukuk ekolünde, yükümlülüklerin temeli irade olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu 

okul, Immanuel Kant‟ın fikirlerinden bazı kavramlar türeterek, bireylerin irade 

özerkliği, seçim özgürlüğü, gibi kavramları yükümlülük ve özgürlük temeli olarak 

kabul etmiĢtir. Ayrıca, bu devirde, doğal hukuk ekolünün soyut etik esaslarının 

temeli tartıĢılmıĢ ve bunların akıldan uzak oldukları savunulmuĢtur
81

. 

Aslında, Kant ve Savigny‟nin özellikle, özgürlük konsepti üzerine çok ciddi 

görüĢ farklılıkları mevcuttur
82

. Savigny, özgürlük kavramını bir bireyin iĢlem 

yapabilme özgürlüğü ve bundan dolayı da sorumluluk altına girebilme ehliyeti olarak 

tanımlamıĢtır. Bu bakıĢ açısı ile, Savigny, bir anlamda sorumluluğu, özgürlük 

                                                 
78

 Loser, a.g.e. , s. 32. 
79

 Loser, a.g.e. , s. 33; Kramer, Pflichtgedanke, s. 24; Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der 

Neuezeit, 2. Auflage, Göttingen, 1967, s. 352; Dietere Reuter, “Freiheitsethik und Privatrecht”, in: 

Franz Bydlinski/ Theo Mayer-Maly, Die ethischen Grundlagen des Privatrechts, Wien, 1994, s. 

105 vd.  
80

 Loser, a.g.e. , s. 33; Whittaker/Zimmermann, a.g.e. s, 32. 
81

 Loser, a.g.e. , s. 33; Wieacker, a.g.e. s. 353; Reuter, Freiheitsethik, s. 105. 
82

 Loser, a.g.e. , s. 33; Okko Behrends, Die Rechtsethischen Grundlagen des Privatrechts, Wien, 

1994, s. 22. 



 

 

 

 

23 

kavramının sırtına yüklemiĢtir. Ġrade özgürlüğü, sonuç olarak, sorumluluğu 

getirecektir. Savigny, daha çok emprik bir özgürlük anlayıĢını benimsemiĢtir
83

. 

Hukuk, bu bakıĢ açısına göre, etik anlamını içerisinde taĢımakta, hukuka uygun 

her türlü hareket korunmaktadır.
84

 

Kant‟ın bir hukuk felsefecisi olarak özgürlük kavramına bakıĢ açısı ise, emprik 

anlamda özgürlüğü daha hafif bir kavram olarak görmek yönündedir. Kant‟a göre, 

hukukta özgürlük kavramı, güven düĢüncesinin karĢısında bir kavram olarak 

güçlükle kullanılmalıdır. Özgürlük düĢüncesi ve etik olarak anlamı, güven düĢüncesi 

ve sorumluluk düĢüncesi ile, bunların etik olarak anlamı ile birlikte, aynı anlamda 

kullanılabilir
85

. 

Aslında, insanlık tarihi boyunca, bireyler birbirlerinden dikkat, özen ve 

ihtimam yükümlülüğü beklemiĢlerdir
86

. KarĢılıklı her iki tarafın da hareketlerinin 

sınırı ve ayrıca keyfiliklerinin sınırı, birbirlerine saygı gösterme yükümlülüklerinin 

baĢladığı noktadadır. Bir taraf diğer tarafa, her hangi bir durum için, saygı ve özen 

gösterme yükümlülüğü altına giriyorsa, artık, hukuk hiç bir Ģekilde keyfi hareketleri 

korumaz. Hukuk sistemi, bireylerin sınırsız bir özgürlük ve limitsiz bir keyfilik 

anlayıĢını kabul edemez. Bunun yerine, bireylerin özgürlüğünü, tehlikelere karĢı 

korur, hangi bireyin, hangi bireyin özgürlük alanına saygı duyması gerektiğini 

belirler ve böylece, toplum içerisindeki bireylerin özgürlüklerini koruma altına alır. 

Bu özgürlük anlayıĢı da sınırsız değildir, baĢkasının özgürlüğünün baĢladığı noktada, 

bir diğerinin özgürlüğü sona erecektir. Ġnsanlar, toplum içerisinde yaĢamayı amaç 

edinmiĢlerse, bu durumda da baĢkalarının haklarına saygı duymak zorundadırlar
87

. 

Hukuk, aynı zamanda, bireylerin özgürlüklerinin kanunla koruma altına 

alındığı bir durumda, herkesin keyfiliğinin sınırlarını belirleyen bir ölçüt de koyar ve 
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toplumda kargaĢa çıkmasına müsaade etmeden, bu keyfilikleri sınırlayarak, insanları 

bir arada tutar
88

. 

 

Bu bakıĢ açısının bir diğer anlamı da Ģudur: Bireylerin toplum içerisindeki 

keyfiliklerin sınırlanması, güven kavramının toplum içerisindeki değerini bulması 

sonucunu meydana getirir. Toplum içerisindeki bireylerin birbirlerinin güvenini boĢa 

çıkarmaları halinde de, bu durumda, bir sorumluluk meydana gelecektir
89

. 

Güven kavramının korunmasının yanlıĢ anlaĢılmaması gerekmektedir. Güven 

kavramı ve bunun korunması, özgürlüğün ve irade özerkliğinin kısıtlanması demek 

değildir. Aksine, doğal yapısı itibariyle, baĢka bireylerin menfaatlerine karĢı, etik 

olarak bir dikkat ve özen göstermek, saygı duymak demektir. Bu saygı, özgürlüğün 

kısıtlanması olarak algılanmamalıdır. BaĢkalarının özgürlüğüne saygı duymak, gün 

gelince, bizim özgürlüğümüze saygı duyulmasını gerektirecektir
90

. 

Tarihi Hukuk Okulu, klasik sonrası dönemdeki Corpus Iuris Civilis‟i dikkate 

alarak, bir sorumluluk hukuku felsefesi meydana getirmiĢtir. Bu sorumluluk 

hukukunda çok ciddi ve katı bir Ģekilde ifade edilmiĢ kiĢisel bir sorumluluk hali söz 

konusudur. Buradaki en önemli Ģey, baĢka bireylerin iradelerinden bağımsız olan 

irade kavramıdır. Yükümlülük kavramı, sadece insanların iradi olarak yaptıkları 

davranıĢlardan doğabilir. Güvenden doğan sorumluluk kavramı için ise, herhangi 

özel bir esas Tarihi Hukuk Okulu için söz konusu değildir
91

. 

Üzerinde durduğumuz bu felsefî yaklaĢımlar, 19. yüzyılın klasik ekonomi 

yaklaĢımlarını da yansıtmaktadırlar. Ġnsanoğlu, tarihten bu yana, her zaman kendi 

bireysellik alanını ve irade özgürlüğü kavramını daha da maksimize etmek ve kendi 

haklarını savunmak için, daima çaba göstermiĢ, hatta bu uğurda savaĢ vermiĢtir
92

. 

Sosyal iliĢkiler, bunların yapısı, bireyler arası hukuki iliĢkiler özellikle de 

sözleĢmesel bağlar, kiĢilerin sahip oldukları ve üzerinde feragat yetkisi olmayan 

haklar, hep bu hukuk okullarının felsefelerinin yönlendirmeleriyle ĢekillenmiĢlerdir. 
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Hukuki olarak bireylerin eĢitlik ve özgürlükleri, aslında teorik olarak tartıĢmadan 

öteye gitmemektedir. Hukuk tarafından esas temelleri belirlenmiĢ bu kavramların, 

gerçek değerinin anlaĢılması sosyal ve ekonomik hayattaki gerçek iliĢkilerde 

olmaktadır
93

. 

 

2. Ondokuzuncu Yüzyılın Sonlarına Doğru Meydana Gelen 

GeliĢmeler 

 

Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, hukukçular tarafından, özellikle kiĢisel 

sorumluluk konsepti, çok daha fazla mercek altına alınmıĢ ve incelemeye tabi 

tutulmuĢtur. Yapılan bu tartıĢmaların sonucunda, taraf menfaatlerine ve amaca uygun 

yorum yapılabilmesi, hukuki bir sonuca ulaĢılabilmesi için de “güven kavramına ve 

güven düĢüncesine” çok ciddi önem verilip, üzerinde durulması gerektiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır
94

. 

Ġktisadi yaĢamın gereklerinin yerine getirilmesi, bu yaĢamın adil, dürüst bir 

yaĢam olabilmesi ve ticari hayatın zedelenmemesi için, sadece, taraflardan birinin 

iradesine saygı gösterilmesi yeterli değildir, ayrıca bir de toplumsal olarak birlik ve 

beraberliğin önemi için toplum hayatı ile ilgili olan, bireylerin serbest iradelerinin 

gücüne ve etkinliğine olan inancın da pekiĢtirilmesi gerekmektedir
95

. 

19. yüzyılda meydana gelen bu geliĢmeleri daha iyi anlamak için, ayrıca Roma 

Hukuku kaynaklarının özellikle de Corpus Iuris Civilis‟in günümüz hukuk 

kaynaklarına olan etkisi çok önemlidir
96

. 

Sorumluluk kategorilerinde, zaman içerisinde meydana gelen geliĢmeler 

sonucunda, doktrinde, güven kavramının hukuk bilimi içerisindeki sonuçlarının, 

tekrar gözden geçirilmesi gerekliliği hissedilmiĢtir. Bununla birlikte, ilk olarak 
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Rudolf von Jhering
97

 tarafından 1861 yılında keĢfedilen ve Walter Munzinger
98

 

tarafından 1881 yılında Ġsviçre Borçlar Hukuku‟na kabul edilen ve yazılı hale 

getirilen “culpa in contrahendo” kavramı ve bu kavramdan doğan özel sorumluluk 

biçimi, bir anlamda “güven sorumluluğu” kavramının tarihsel bir kaynağı olmuĢtur. 

Ayrıca güven sorumluluğu kavramının hukuk bilimi içerisinde bir ayrıcalık 

kazanmasına sebep olmuĢtur
99

. 

Güven ilkesi (Vertrauensprinzip) ise, ilk ortaya çıkıĢ itibariyle, özellikle 

sözleĢmenin meydana gelmesi aĢamasında ve genel olarak hukuki iĢlemlerdeki 

açıklama yükümlülükleri, irade beyanları gibi konuların yorumlanmasında ya da 

sözleĢmelerin meydana gelip gelmediklerine karar verilmesi gibi durumlarda ortaya 

çıkan ve uygulama alanı bulan bir ilke olmuĢtur
100

. 

Güven ilkesi, 1942 yılında Ġtalyan kanun koyucusu tarafından da dikkate 

alınmıĢ, beyan hatalarının uygulanmasında, bir yorum ilkesi olarak kabul edilmiĢ ve 

kanuna koyulmuĢtur
101

. 

Herhangi bir hukuki iliĢkiye girmiĢ tarafların hukuki menfaatlerinin kötü bir 

duruma düĢmesini sağlayacak durumlarda, birbirlerine karĢı korunmalarını daha da 

kuvvetlendirmek için Fransız Hukuku‟nda 19. yüzyılının sonlarına doğru, 

sözleĢmenin içeriğine dahil olan objektif yan yükümlülükler düzenlenmiĢtir. Bu 

düzenlemeler de Fransız Medeni Kanunu Art. 1135‟de eĢitlik (équité) ilkesi olarak 

ifadesini bulmuĢtur
102

. 

Yirminci yüzyılın ilk yarısında ise, bu tür bir tartıĢmaya konu olan koruma 

yükümlülüklerinin, adalet ve dürüstlük ilkeleri ile temellendirilmelerinin nasıl olduğu 

tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Ayrıca, koruma yükümlülüklerinin, sözleĢmeden 

kaynaklanan asli edim yükümlülüklerinden nasıl ayırt edilmesi gerektiği de, 

tartıĢmalarda yer almaktadır
103

. 
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Dürüstlük ilkesi ve dürüstlük ilkesi düĢüncesi (Treugedanke), iĢte bu 

geliĢmeler sonucunda gerçek anlamını kazanmıĢtır. Dürüstlük ilkesi, sözleĢme 

iliĢkilerinin yanı sıra özellikle de toplumsal iliĢkilerde ve toplumu oluĢturan 

bireylerin kendi aralarındaki iliĢkilerinde hakim olan temel ilke haline gelmiĢtir
104

. 

Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonraki dönemden 70‟li yıllara kadar olan 

geliĢmelerle, sözleĢme hukuku alanında, ciddi bir materyalistleĢme süreci hakim 

olmaya baĢlamıĢtır. Bu süreç içerisinde, “güven” kavramının rolü ise, 

yükümlülüklerin temellendirildiği esas çıkıĢ noktası olarak tespit edilmiĢtir
105

. 

Bu bakıĢ açısı ise, hukuk bilimi içerisinde, sözleĢmenin oluĢumu aĢamasında, 

sözleĢme öncesi meydana gelen sorumluluk gibi kavramların doğumuna yol açmıĢtır. 

Bununla birlikte, 1942 yılında Ġtalyan Medeni Kanunu‟na “culpa in contrahendo” 

kavramı dahil edilmiĢtir. Bu dahil edilmenin kapsamı ve anlamı ise Ģudur. Beyan 

hatası durumlarında irade ilkesine karĢı güvenin korunması kavramının tercih 

edilmesi ve haksız fiilde kusursuz sorumluluk halindeki durumlarda da “tehlike 

sorumluluğu” kavramının kabul edilmesi halidir
106

. 

Diğer taraftan, ticari hayatta meydana gelen iĢlemlerin korunması düĢüncesi ile 

uyumlu olarak, sözleĢme hükümleri çerçevesinde tarafların korunması kuralları da 

birer koruma yükümlülüğü olarak düzenleme altına alınmıĢtır. Bu geliĢmelerle 

birlikte, artık, özellikle, tarafların birbirlerine karĢı var olan koruma 

yükümlülüklerinin ihlalinden dolayı meydana gelen sorumluğun, bir sözleĢmesel 

sorumluluk karakteri taĢıdığını söylemek gerekecektir
107

. 

Aynı zamanda da sözleĢme hukuku ile ilgili hukuki durumlarda, çeĢitli 

boyuttaki “materyalistleĢtirme” gereksinimi ve hareketi oluĢmuĢtur. Bu durum ise, 

gerek hakim kararı ile meydana gelen, gerekse kanun koyucunun düzenlemeleri 

sonucu oluĢan sözleĢme hukuku ile ilgili sosyal ve iktisadi menfaat çatıĢmalarının ve 

meydana gelen eĢitsizliklerin giderilmesi sonucunu doğurmayı amaçlamaktadır. Bu 
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zamana kadar gelen dönemde de sözleĢme özgürlüğünün esas anlamı, sözleĢme 

taraflarının hukuki etki alanı olarak anlaĢılmaktaydı
108

. 

Sonuç olarak; haksız fiil hukuku kuralları çerçevesi içerisinde açıklanamayan 

ve adil bir Ģekilde çözüm bulunamayan bazı kuralların sözleĢme hukuku sorumluluk 

kuralları çerçevesi içerisinde açıklanması ya da bazı özel sorumluluk kuralları 

oluĢturulması -örneğin mesleki sorumluluk (Berufshaftung) gereksinimi -

doğmuĢtur
109

. Bu düĢünce ile birlikte, bir sorumluluk temeli ve bir sorumluluk 

dayanağı olarak güven düĢüncesi (Vertrauensgedanke) hukuk biliminde yerini 

almaya baĢlamıĢtır
110

. 

EĢ zamanlı olarak, hukuk biliminde metodolojik olan baĢka bir bakıĢ açısı daha 

geliĢmiĢtir. Bu bakıĢ açısı, kanun koyucunun öngöremediği noktalarda, adaletin 

sağlanması maksadı ile baĢka çözüm önerileri öngören bir bakıĢ açısıdır ; doktrinde 

de bazı bilim adamları tarafından savunulmuĢtur. Bu bakıĢ açısı anglo-amerikan 

sistemini ve case law sistemini temel alarak, dogmatik otoriteye baĢkaldıran ve 

adalet kavramını her olayda ayrı tartıĢılıp ayrı değerlendirilmesi gereken bir kavram 

olması gerekliliğini savunmuĢtur
111

. 

Nihayetinde, bu bakıĢ açısı ile hukuk bilimine bakarsak; hakimden, karĢısına 

çıkan uyuĢmazlıklarda, meydana gelen sosyal ve iktisadi geliĢmeleri de göz önüne 

alarak karar vermesini, kısacası tamamen bir “sosyal mühendis” gibi davranmasını 

bekleyebiliriz. 
112

 Hakim de bunu yaparken, kanunu yorumlama hakkını , önündeki 

uyuĢmazlığa kanunda uygulanabilecek bir kural olmadığı takdirde de kanundaki bu 

boĢluğu doldurma hakkını çok dikkatlice kullanmalıdır
113

. 

Bu aĢamada, kanun koyucunun düzenlemediği noktalarda meydana gelen 

boĢluklar açısından, hakimlerin vermiĢ olduğu kararlar ile bu boĢlukları doldurma 

biçimleri önem arz etmektedir. Çünkü, hakimlerin var olan bu boĢlukları doldururken 

koymuĢ oldukları temel ilkeler, güvenin korunması noktasında, hukuk biliminin, o 
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sırada toplumda var olan adalet duygusuna vermiĢ olduğu önem ile ciddi bir 

paralellik arz edecektir. Böylece, hem kanun koyucunun koymuĢ olduğu hukuk 

kuralları hem de bunlarda meydana gelen boĢlukların doldurulması bakımından, 

hakimin koyduğu kurallar ile bu boĢluklar doldurulurken “güven” kavramı ve bunun 

korunması ile ilgili kurallar meydana gelecektir
114

. 

Ġsviçre Medeni Kanunu‟nun 2. maddesi, “güven” kavramını temel bir 

yükümlülük olarak nitelendirmiĢtir. Özellikle Ġsviçre Anayasası‟nın 5. maddesi, 3. ve 

9. maddeleri de güven kavramını düzenleme altına alan maddelerdendir. Tüm bu 

maddeler toplumdaki bireyler arası iliĢkilerdeki güven kavramı ve önemini belirten 

kanun maddeleridir. Ancak güven kavramının temel bir yükümlülük haline gelmesi 

için kanun koyucunun bu kavramı hukuki sonuçları ile kanunlaĢtırması 

gerekmektedir. Bununla birlikte, güven ilkesinin özel hukuk sistemi içerisindeki 

yerinin belirgin bir Ģekilde tespit edilmesi ve doğrudan doğruya Ġsviçre Hukuku‟nda 

güven kavramının tespit edilip, sınırlarının çizilmesi ve açıkça düzenleme altına 

alınması gerekmektedir
115

. 

Kısacası, bu yüzyıldaki geliĢmelerden sonra ortaya çıkan durum, güven 

kavramının hem sosyal hem de ticari iliĢkilerde çok önemli olduğu yönündedir. Bu 

bakıĢ açısı ile de, bu durumu hukuk göz ardı edemez. Bu yüzden de, hukuk bilimi, bu 

yüzyılda, güven kavramını, gerek kanunlaĢtırma aĢamasında gerekse bu kanunların 

hakim tarafından uygulanması aĢamasında göz önüne alınması gereken hatta bir çıkıĢ 

noktası olarak kabul edilebilen bir kavram olarak kabul etmiĢtir. ġimdi ise, güven 

düĢüncesini (Vertrauensgedanke) temel alarak Ģekillenen, Güven Ġlkesi- 

(Vertrauensprinzip) kurumunu inceleyeceğiz: 

 

D. GÜVEN ĠLKESĠ VE ANLAMI 

 

Hayatımızda karĢımıza çıkan olayları genel olarak iki farklı kategoriye 

ayırabiliriz: Birinci kategori, hukuk bilimi için herhangi bir önem arz etmeyen 

sıradan olaylar (bir insanın hayatın olağan akıĢı içerisinde yürümesi ya da uyuması 

gibi eylemleri), ikinci kategori ise, hukuki olarak önemli olan ve sonuç doğuran 
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olaylardır. Hukuken önem taĢıyan olguların bir kısmında, olaylara insanoğlunun 

doğrudan bir etkisi söz konusu değildir, örneğin zamanın geçmesi gibi. Genel 

anlamda hukuk hayatında önem arz eden ve bilinçli bir insan iradesi söz konusu 

olmaksızın sonuç doğuran bu olayları dar anlamda hukuki fiiller olarak 

adlandırabiliriz. GeniĢ anlamda hukuki fiillerde ise, insanların yerine göre olumlu ya 

da olumsuz bir Ģekilde beliren bilinçli bir iradeleri ve dıĢ alemde ifadesini bulan 

davranıĢları söz konusudur. Bu bağlamda, dıĢ dünyaya yansımamıĢ, insanın iç 

dünyasında kalmıĢ olaylar, yahut bilinçsizce yapılan hareketler, ya da iradi bir karara 

dayanmaksızın dıĢtan gelen mutlak bir cebir ile yapılan hareketler, hukuki fiil teĢkil 

etmeyecektir
116

. 

Hukuka uygun fiiller yaygın bir ayırımla genel olarak üçe ayrılırlar: 1- Ġrade 

açıklamaları 2- GörüĢ (tasavvur) açıklamaları 3- His (duygu) açığa vurmaları. Ġrade 

açığa vurmaları da insan iradesini açığa çıkaran fiillerdir. Bunlar da; hukuki iĢlemler, 

hukuki iĢlem benzeri fiiller ve maddi fiiller olarak karĢımıza çıkabilir. Hukuki 

iĢlemler, geniĢ anlamda irade beyanları içerisindeki en önemli guruptur. Hukuki 

iĢlem, hukuki sonuç doğurmaya yönelmiĢ irade beyanı ile meydana gelir ve hukuk 

düzeni de, bu irade beyanına gerçekleĢtirilmek istenen hukuki sonucu sağlar. Hukuki 

iĢlemi diğerlerinden ayıran özellik, hukukun burada meydana gelen sonuç ile, irade 

arasında bir uygunluk sağlamasıdır. Sonuç, iradeye uygun bir Ģekilde 

gerçekleĢmektedir. Hukuki iĢlem benzeri fiillerde ise, irade doğrudan doğruya bir 

fiili sonuca yönelmiĢ olmasına rağmen, hukuk düzeni bu duruma iradeden bağımsız 

olarak sonuç bağlamaktadır. Ġradesini açığa vuran kiĢinin, bu durumu bilmesine ya 

da istemesine gerek dahi yoktur. Bilindiği gibi, temerrüt ihtarı bu duruma güzel bir 

örnek olabilir. Maddi fiillerde ise, irade, dıĢ alemde fiili bir değiĢikliğe yönelmekte, 

ancak hukuki sonuç irade açığa vurmasına değil (bu durumu ile de hukuki iĢlem 

benzeri fiillerden ayrılmaktadır), söz konusu olan irade açığa vurması ile meydana 

gelen fiili-maddi değiĢikliğe bağlanmaktadır. Bu duruma da güzel bir örnek, hukuki 

iĢleme (tağyir) kurumudur
117

. 
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Bir hukuki iĢlem-muamele olan sözleĢmenin kurulma aĢamasında, tarafların 

karĢılıklı, hukuki iĢlem yapmaya yönelmiĢ iradeleri mevcuttur. Meydana gelen bu 

sözleĢmede de her bir tarafın çeĢitli menfaatleri söz konusudur. Bu menfaatler 

açıkça, tarafların o iĢlemi yaparlarken güttükleri amaçta yatmaktadır. Tarafların, o 

sözleĢmeyi meydana getirirken güttükleri ve içlerinde saklı olan bu gizli amaç, ancak 

kelimeler ya da yazıya döküldüklerinde harfler ile açığa çıkabilecektir.
118

 Bu durum 

ise, ancak bir irade beyanı ile mümkündür. Ġrade beyanında bulunan kimsenin öznel 

olan iç iradesi, onun bu iradeyi dıĢa vuruĢ biçimi ile artık nesnelleĢecek, bu da irade 

beyanının yöneldiği muhatap açısından, bu beyana verilebilecek sübjektif 

anlamlandırmalardan, beyan sahibini koruyacaktır
119

. 

ĠĢte, hukuki iĢlem meydana getirmek için yapılan irade açıklamasına, hukuk 

biliminde, irade beyanı adı verilmektedir. Hukuki iĢlemler, tek taraflı, iki taraflı ve 

çok taraflı olabilirler. Ġki taraflı bir hukuki iĢlem olan sözleĢmede, söz konusu olan 

irade beyanlarının nasıl anlaĢıldığı ve sözleĢme tarafları açısından yapılan irade 

açıklamalarına ne anlam verildiği çok önemlidir. Bu durum, ilk olarak sözleĢmenin 

oluĢup oluĢmadığının tespiti ve eğer sözleĢmenin meydana gelmiĢ olduğuna karar 

verilirse de, nasıl yorumlanması gerektiği sorununda “irade beyanı”nın içeriği ve 

nasıl anlaĢılması gerekeceği hususunda ciddi bir önem arz edecektir. 

Ġrade beyanı, hukuk hayatında doğduktan sonra, beyan sahibi ve beyan 

muhatabı beyana farklı anlamlar yükleyebilir. Bu gibi durumlarda ise, yukarıda da 

değindiğimiz gibi, beyanın nasıl anlaĢılacağı ya da nasıl anlaĢılması gerektiği sorunu 

söz konusu olacaktır
120

. 

Öncelikle, “irade beyanı”, beyan sahibinin beyanına verdiği anlam esas 

alınarak anlaĢılabilir. Bir baĢka olasılıkta ise, beyana, tamamen objektif ölçülerle 

yaklaĢılarak, üçüncü bir kiĢinin bu beyana nasıl bir anlam vereceği araĢtırılabilir ve 

beyan, üçüncü kiĢinin anladığı gibi anlamlandırılır. Diğer bir seçenekte ise; beyan 

muhatabının beyanı nasıl anladığına ya da nasıl anlaması gerektiğine önem verilir. 

Son ihtimalde ise, iki durum karĢımıza çıkabilir: Ġlk olarak, beyan muhatabının, irade 
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beyanını, nasıl anladığına bakarak bir değerlendirme yapılabilir ya da muhatabın, 

kendisince bilinen veya bilinmesi gereken bütün hal ve Ģartları göz önünde 

bulundurarak, dürüstlük kuralı gereğince, beyanı nasıl anlaması gerektiğine bakarak, 

durumu değerlendirebiliriz. Birinci durum doktrinde, anlam verme ilkesi 

(Deutungsprinzip), ikinci durum ise güven ilkesi (Vertrauenprinzip) olarak ele 

alınmaktadır
121

. 

Taraflar, öncelikle, iradesinin karĢı tarafça doğru anlaĢılabilmesi için, 

kelimeleri doğru bir Ģekilde seçip, iradesini karĢı tarafa doğru bir Ģekilde 

aktarabilmelidir. Ancak, bu Ģekilde birbirinin karĢısında yer alan menfaatler ortak bir 

noktaya ulaĢabilecek ve meydana gelen bu uzlaĢma sonucunda da sözleĢme 

kurulabilecektir
122

. 

ġimdi bu saydığımız ihtimalleri daha yakından inceleyelim: 

Birinci ihtimalde, irade beyanı, beyan sahibinin, beyanına ne anlam verdiği 

dikkate alınarak yorumlanır ve anlamlandırılır. Bu durum, doktrinde irade ilkesi 

(Willensprinzip) olarak anılmaktadır. Beyan sahibi, irade beyanını kendi iç iradesine 

uygun olarak yapmıĢtır, bir baĢka deyiĢle, iç iradesini, yapmıĢ olduğu beyan ile, dıĢ 

dünyaya duyurmak arzusundadır ve bu noktadan hareketle, irade beyanını beyan 

sahibinin gerçek arzusu doğrultusunda anlamak gerekecektir. Ġrade nazariyesine 

göre, beyana verilecek anlamın, beyan muhatabının, beyan sahibi tarafından açıkça 

bilinemeyecek yorumuna göre anlamlandırmak kesinlikle doğru kabul edilemez. 

Ġrade beyanı, onu yapan kimsenin o beyana yüklediği anlam esas alınarak 

değerlendirilmelidir. 

Temelini, bireyselcilik ve öznellikte bulan irade ilkesinin savunulması, 

yaklaĢık 500 yıl öncesine dayanmaktadır. Ġlk olarak da Doğal Hukuk Okulu‟nda 

savunulmuĢtur. Daha sonra ise, 19. yüzyıl baĢlarında Pandekt Hukuk Okulu‟nda 

taraftar bulmuĢtur. 
123

 Ġrade ilkesinin ilk Ģartı, öznelliktir (Subjektivismus). Çünkü, 
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Doğal Hukuk‟taki öznellik anlayıĢına göre, bir sözleĢmenin meydana gelmesinde 

öncelikle bireysellik rol oynamaktadır. Bir sözleĢmenin ilk adımı, ancak sübjektif 

olan irade -sözleĢmeyi gerçekleĢtirme arzusu- ile söz konusu olabilecektir. Beyan ise, 

sadece bu iç iradenin ve bireyselliğin dıĢa vurumudur
124

. 

Daha açık bir ifade ile, irade ilkesine göre, irade beyanı ancak o beyan 

sahibinin iç iradesine uygun ise kıymet ifade edecektir. Tarafların iç iradeleri ile, 

açığa çıkan irade beyanı birbirine uygun ise sorun yoktur. Ancak, beyan ile iç irade 

birbirine uygun değilse, bu takdirde, hakim bu irade beyanını yorumlayacaktır. Bu 

durumda da hakim, beyanın yapılıĢ Ģeklinden tutun da irade beyanı ve iç irade ile 

ilgili olan her Ģeyi incelemelidir. Roma klasik hukukçuları ve ünlü hukukçu Savigny 

de sözün arkasındaki iradeye -iç irade- önem vermiĢlerdir
125

. 

                                                                                                                                          
hukuki iĢlemin amaçlanması ve bunun da ancak irade beyanında belirtilebiliyor olmasıdır. Kavram 

hukukçuluğu metodu bu sonucu değiĢtirmek istemiĢ, iradeyi hukuki iĢlemin önünde tutmamak 

gerektiğini savunmuĢ ve hatta hukuki iĢlem kavramını irade beyanından ayrı değerlendirmiĢ ya da 

tamamen yok saymıĢtır. Hukuki iĢlem kavramı, bu hukukçulara göre; irade beyanı ile sınırlanacak bir 

kavram değildir. ĠĢlemi yapan tarafın, söylediği değil, hangi hukuki iĢlemi yapmak istediği önemlidir. 

Bu okulun takipçileri ise; iradenin açıklamaya dönüĢmesi gerektiği fikrini savundular. Hatta, gerçek 

iradeyi içermese dahi, isteğin kelimelere döküldükten sonra, hukuk alanında geçerli olması için yeterli 

olduğunu savunarak, bu yapılan beyanın karĢı tarafta bir güven oluĢturmasını aradılar. Ayrıca, bu 

yüzyılda, hukuki iĢlem öğretisi, genel çerçevede güven ilkesi kavramını geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. 

ÇalıĢmamızın baĢında da söylediğimiz gibi, irade ilkesi yavaĢ yavaĢ uygulama alanından çıkarılmaya 

baĢlanmıĢ, “güven ilkesi” hukuki olarak, değerini ve ağırlığını geniĢ ölçüde hissettirmeye baĢlamıĢtır. 

Hukuki iĢlem öğretisi, bu nedenle doğru olarak, hukuki iĢleme yönelik her beyanı “irade beyanı” 

olarak değerlendirmiĢtir. Ancak böyle bir değerlendirmenin yapılabilmesi için, beyan sahibinde, 

“beyan bilinci” olması gerekmektedir. Bahsettiğimiz bu beyan bilinci, irade teorisinin yeni bir elemanı 

olarak değerlendirilmiĢtir. Bu yeni yaklaĢım ise, irade beyanında bulunan kimsenin daha dikkatli 

davranması gerektiğini, hareketlerinin, irade beyanı kendisine yöneltilen kimse tarafından, bir irade 

beyanı Ģeklinde anlaĢılabileceğini ve bundan dolayı da sorumlu olabileceğini düzenlemektedir. 

Bununla birlikte de, ondokuzuncu yüzyılda beyan ihmali kavramı da yenilenmiĢtir. Bir kimsenin 

davranıĢlarının sonucu eğer karĢı tarafta bu hareketleri bir “irade beyanı” olarak değerlendirme 

neticesi doğuyorsa, bu durumda, ihmali olan beyan sahibinde “beyan bilinci” olmasa dahi, yaptığı 

hareketler bir irade beyanı olarak kabul edilecek ve o, bu hareketlerinden sorumlu olacaktır. ĠĢte bütün 

bu yaklaĢımlar, bu yüzyılda, irade teorisinin yavaĢ yavaĢ gözden düĢmesi sonucunu doğurmuĢtur. 

Öncelikle Ģu durumu belirtmeliyiz ki; irade beyanı, icra edilmesi lazım olan, beyanda bulunan 

kimsenin “istek ve iradesi” ile, irade beyanınının varması gerekli olan kiĢiye doğru yöneltilen ve 

normal Ģartlar altında bu adrese ulaĢtıktan sonra hukuken hükümlerini doğuran bir olgudur. Bu 

açıklama çerçevesinde, irade beyanının bir rıza beyanı olması gerektiği anlam kazanır. Kısacası, 

beyan mutlaka beyan sahibinin rızası dahilinde meydana gelmelidir. Bu durum, her zaman irade 

teoristleri için, irade beyanında bulunma hakkı Ģeklinde değerlendirilip, yanlıĢ anlaĢılmıĢ ve yanlıĢ 

yorumlanmıĢtır. Bir irade beyanı, beyan muhatabına ulaĢtığı vakit, dikkate alınması için, rıza 

dahilinde olduğu izlenimi vermelidir. Ġrade beyanı, beyanda bulunan kimsenin “istek ve iradesi” 

sonucu meydana gelmiĢ görünüĢünde ise, bundan dolayı beyan muhatabı için anlam ifade eden bir 

irade beyanı olacaktır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Meier-Hayoz, a.g.e. , s. 71-75, Mathias 

Schmoeckel, Band I, Allgemeiner Teil, 1-240, Mohr Siebeck, 2003, s. 415. 
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Tamamen bireysel-ferdiyetçi bir anlayıĢın söz konusu olduğu bir dönemde 

savunulan ve temellerini “irade serbestisine” dayayan irade ilkesi, bir çok açıdan 

eleĢtirilmiĢtir. Çünkü, bu ilke, tamamen, irade beyanında bulunan kiĢinin ne 

istediğine bakar. Ġlkenin, temel mantığı, hiç kimsenin istemediği bir iĢlemi yapmak 

zorunda olmaması anlayıĢına dayanır. Ancak, bu ilkenin günümüz Ģartlarına uyması 

zordur. Çünkü, bu ilkenin uygulama aĢamasında, beyan sahibi gereğinden fazla 

korunarak, karĢı tarafın iyi niyetli olduğu durumlar hiç göz önüne alınmamıĢtır
126

. 

Diğer taraftan, her zaman için irade beyanında bulunan kimsenin iç iradesine 

önem vermek haksızlıklara yol açacaktır. Zira, bu “iç irade”nin tespiti ve ispatı çok 

zor bir durumdur. Örneğin, irade beyanında bulunan kimsenin, iç iradesini gerçeğe 

uygun bir Ģekilde yani iç iradesi ile uyumlu bir Ģekilde dıĢ dünyaya yansıtmadığını 

varsayalım. ĠĢte bu durumda, beyan muhatabı kendisine yapılan bu irade beyanını 

dikkate alarak hukuki iĢlemin meydana geldiğine güvenmekte haklı olmalıdır. Zira 

aksi bir durum, iĢlem güvenliği ilkesinde
127

 çok ciddi gedikler açacak ve ticari hayatı 
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tamamen yapılan beyana önem verilerek sözleĢmenin meydana gelmiĢ olduğunu söylememizi 

gerektirecek yorumlarda, iĢlem güvenilirliği ve hukuki güvenilirlik çok ciddi biçimde korunacaktır. 

Hem beyan, hem irade ilkesi, hem de güven ilkesini kıyaslayarak ve harmanlayarak, tarafların 

karĢılıklı menfaatlerine en uygun çözümü bularak, çabuk ve güvenli bir biçimde ticari hayattaki 

muameleleri ve iĢlem güvenliğini garanti altına almalıyız. Bir baĢka deyimle, ticari hayatın 

zedelenmemesi, iĢlem yapan insanların, birbirlerine olan güvenlerini zedelememek için, iĢlem 

güvenliği prensibini sigorta altına almalıyız. ĠĢlem güvenliği terimi, aslında “güven ilkesi” terimine 

ciddi bir biçimde aykırı gibi gözükmektedir. Ancak, güven ilkesi, adaleti sağlamak amacıyla, kiĢisel 

talepleri bir yana bırakarak, daha çok iĢlem güvenilirliğini sağlayacak yaklaĢımlar geliĢtirmiĢtir. Eğer, 

beyan ya da güven ilkesine değil de irade ilkesine önem verirsek, bu prensibin uygulanması ile, iĢlem 

güvenliği tamamen ortadan kalkmıĢ olacaktır. Buradaki temel sebep, hukuki iĢlemin unsurlarına dahil 

edilen objektif değil de sübjektif olan yaklaĢımlardır. Çünkü, bu prensibe göre, bir irade beyanının 

hukuki anlamda etki doğurabilmesi için, mutlaka beyan sahibinin gerçek iradesini yansıtması 

gerekmektedir. Böyle bir durumda da, sözleĢme yapma aĢamasında, ciddi bir güvensizlik meydana 

geleceği çok açıktır, çünkü, irade beyanı muhatabı irade beyanına güvenecek, ancak beyanın 

içeriğinin gerçekten beyan sahibinin gerçek iradesini yansıtmadığı ortaya çıkınca da sözleĢme geçerli 

olmayacaktır. ĠĢte bu durumda çok açıktır ki, insanlar sözleĢme yapmaktan çekinir hale gelecekler, 

irade beyanında bulunan kimseler de beyanları beğenmedikleri ya da daha sonradan değiĢtirmek 

istedikleri kısacası mevcut durum, daha sonraki menfaatlerine uygun olmadığı durumlarda, beyanın 

gerçek iradelerini yansıtmadığı kisvesinin altına sığınarak iĢlem güvenilirliğini ciddi ve tehlikeli bir 

biçimde sarsacaklardır. Bu çerçeve içerisinde, yaptıkları iĢlemin güvenilirliğinden emin olmak isteyen 

taraflar, adeta karĢı tarafı zorlayarak, sözleĢmenin meydana gelme aĢamasında, karĢı taraftan, içinde 

olan gerçek niyetini içeren ve mümkünse de yazılı bir taahhüt almaya çalıĢacaklardır. Bu taahhüdü 

vermek istemeyen tarafla da sözleĢme iliĢkisine belki de hiç girilmeyecektir. Güven kavramı ve 
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ve onsuz olmaz bir kavram olan “güven” kavramını tehlikeye atacaktır. Ġrade 

ilkesinin çok ateĢli savunucuları dahi, bu sorunu tespit edip çözüm aramıĢlardır. 

Örneğin, Jhering, “culpa in contrahendo” kavramını da dikkate alarak ve 

savunarak, “kusur”lu olan irade beyanı sahibinin, tazminat ödemekle mükellef 

tutulması fikrini savunmuĢtur. Ġrade beyanı sahibi, irade beyanı iç iradesine 

                                                                                                                                          
güvenin korunması düĢüncesi, hayatın her alanında, özellikle sosyal ve ticari yaĢamda gereken 

değerini ve önemini kaybetmiĢse, karĢımıza bir çok sorunlu alan çıkmaktadır. Bu duruma 

verilebilecek en güzel örnek ise, bahsettiğimiz iĢlem güvenliği kavramıdır. ĠĢlem güvenliği 

kavramının değeri de, bu duruma orantılı olarak zarar görecektir. Bu çerçevede, esasen, güven 

kavramının temelleri Ģöyle Ģekillenmektedir; bir iĢlemin taraflarından biri diğerine, itimat vermek ve 

yaptıkları iĢlemin amacına uygun bir Ģekilde davranmak zorundadır. “Ġtimatsızlık” kavramı, tarafların 

bu yükümlülüklerine aykırı davranmalarında yatar. Taraflar, bu yükümlülüklerini yerine getirmek 

hususunda çok dikkat ve özenle davranmalıdır. ĠĢlemin temelini sarsacak bu gibi uyuĢmazlıkları 

hesaba katmalı ki birbirlerine karĢı olan güvenlerini yitirmesinler. Ancak, Ģunu da söylemeliyiz ki; 

ticari hayat, güvenliğini tehlikeye düĢürecek ve içeriğine kuĢku ile bakılmasına sebep olacak pek çok 

dıĢsal sebeplerle karĢı karĢıyadır. Bu duruma karĢı yapılabilecek Ģey, temel ilkelerde çok dikkatli 

davranarak, ve çözüm doğuran düzenlemeler yaparak, kuĢkuları izale edecek yeterli çözümler 

üretmektir. Getirilen her çözümün amacı da iĢlem yaĢamındaki sorunlu alanları düzenleyerek, 

tarafların karĢılıklı menfaatlerini ve uyuĢmazlıklarını bir uyuĢma noktasına taĢımak olmalıdır. Aksi 

halde, toplumsal yaĢam bundan çok fazla zarar görecektir. ĠĢlemin tarafları arasındaki 

yükümlülüklerini yerine getirme noktasında, kiĢilere de çok fazla görev düĢmektedir. Taraflar, 

birbirleri karĢısındaki yükümlülüklerini çok daha fazla dikkatle davranarak ve özen göstererek yerine 

getirmelidirler. ĠĢlem güvenliğine olan bu özel ilgi ve hassasiyet, kiĢilerin menfaatlerini korumanın ve 

dengelemenin yanında; daha çok toplumsal yaĢamda ve ticari hayatta meydana gelebilecek tehlikelere 

karĢı önlem almaktır. Böylece, hem tarafların menfaatleri dengede tutulmakta, hem de kiĢilerin 

özellikle ticari hayata karĢı güvenlerini yitirmeleri önlenerek, oluĢabilecek olumsuzluklar ve 

uyuĢmazlıklar bertaraf edilmeye çalıĢılmaktadır. Konuyu biraz daha anlamak açısından iĢlem 

güvenliği hakkında, Ġsviçre Federal Mahkemesinin 1987 tarihli bir kararına bakalım: Bir nakliye 

Ģirketinin, taĢıma yollarını ve nakliyede kullandığı diğer araçlarını güvenli hale getirmesi, onun 

yaptığı taĢımacılık sözleĢmelerinde bir yan yükümlülüktür. Bu yan yükümlülüğün yerine 

getirilmesiyle, iĢlem güvenliği korunmuĢ olacaktır. SözleĢmeden doğan sorumluluk (sözleĢmesel 

sorumluluk), içinde yer alan iĢlem güvenliği yükümlülüğü, tamamen tezimizin de konusu olan güven 

sorumluluğu ve güven ilkesinin temel ilkeleri üzerine kurulmuĢ, kaynağını bunlardan alan bir 

yükümlülüktür. Güven, sosyal hayatta, insanların bir arada yaĢamasını sağlayan ve bu bir arada 

yaĢama olgusunda da, onlar için hayatı çekilmez hale getirmeyecek, onların hayatlarının her alanında, 

özellikle ticari hayatta onlara rahat bir hareket alanı sağlayan bir kavramdır. Toplumsal yaĢamın 

sağlıklı bir yapıda olması ve bireylerin kendilerini huzur içinde hissetmelerini sağlayacak olan en 

temel ilkelerden biridir. Güven ilkesi ve bu ilkelerde , insanlar arası hem sosyal hem de ticari iliĢkiler 

sarsılmayacak, bu iliĢkilerin sağlıklı devam edebilmesi sağlanacak ve hem toplum düzeni hem de 

hukuk düzeni, olması zaruri ve elzem olan bu ilkeyi ayakta tutmak için, kendi içerisindeki 

düzenlemeleri yapacaktır. Hukuk düzeni, bu genel prensibin zedelenmemesi ve dolaylı sonucu olan 

iĢlem güvenliliğinin tehlikeye düĢmemesi için gerekli olan düzenlemeleri yapmalıdır. Son yıllarda, 

Ġsviçre‟de yukarıda adını andığımız bu kararla da iĢlem güvenliği hususunda öne çıkan ve 

belirginleĢen kabul edilen eğilimi (tandans), güven sorumluluğu (Vertrauenshaftung) ve iĢlem 

güvenliği için meydana getirilen tamamlayıcı hükümler, “sorumluluk” alanını geniĢletmektedirler. Bu 

bakıĢ açısı altında, güven sorumluluğu misyonunu, kayıtsız-Ģartsız çok dikkatli kullanmalıdır ki; baĢka 

sorumluluk temelleri yanlıĢ beklentilere yol açmasın. ĠĢlem güvenliği açısından, özellikle ticari 

iradelerde güvenlik ve sorumluluk birlikte yer almaktadır. Aslında, iĢlem güvenliği için, vazgeçilmez 

bir ilke olan güven ilkesi, temelinde seçim özgürlüğü (Wahlfreiheit) ve koruma yükümlülükleri 

(Schutzvorschriften) arasında yer alan; tarafların bir “güven ve emniyet” biçimine saygı göstermeleri 

sonucunu doğuran bir ilkedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Meier-Hayoz, a.g.e. , s. 117-121. 



 

 

 

 

36 

uymaksızın, bir sözleĢmenin meydana gelmesine kusuruyla sebebiyet vermiĢse, 

tazminat ödemelidir
128

. 

Ġrade ilkesi, irade beyanının hukuki sonuçlarını doğurmasını, iç iradeye 

bağlayan, böyle bir iradeden yoksun olan beyana hukuki hüküm tanımayan bir 

ilkedir. Gerçek anlamda, aslında, güven ilkesinin geçerli olduğu bir sistemde dahi, 

öncelikli olan, “irade özerkliği” ilkesi gereğince, irade beyanı sahibinin isteği 

doğrultusunda, o istediği için hukuki sonucun gerçekleĢmesidir. Yani, irade beyanı 

sahibinin isteği doğrultusunda, hukuki iĢlem kimlik kazanacaktır. Hiç Ģüphesiz, asıl 

olan budur, ve her iki tarafın birbirinin gerçek iradesini doğru bir Ģekilde anlayıp, 

rızasını bildirdiği bu gibi durumlarda gerçekleĢen uyuĢma tabii- fiili bir uyuĢma 

olacak ve hukuki iĢlem sorunsuz bir Ģekilde meydana gelecektir
129

. 

ġimdi de kısaca “Beyan Ġlkesi”ni inceleyelim. Ġrade ilkesinin, ticari hayatta 

meydana getirdiği problemlerden dolayı, 19. yüzyılda buna karĢılık olarak bir baĢka 

ilke ortaya atılmıĢtır. Hukuki iĢlemin kaderini iradeye değil de, var olan beyana 

bağlayan bu ilke, “beyan esası – (Erklärungsdogma)”ya dayanır. Böylece, Pandekt 

Hukuku‟nda meydana gelen iki akım birbirinden ayrılmıĢtır. Klasik beyan 

nazariyesinde, iradeye değil, doğrudan iradenin ifade ediliĢ tarzı olan beyana öncelik 

verilmektedir. Bu görüĢe göre, her hangi bir hukuki iĢlemin meydana gelmesi 

aĢamasında, tarafların iç iradeleri değil de, beyanları önemlidir. Örneğin bir 

sözleĢmenin kurulması aĢamasında, iç iradenin değil de tarafların birbirlerine 

ilettikleri beyanların rolü olacaktır. Aslında, beyan bir vasıtadır. Yani, gerçek iç 

iradenin dıĢ dünyaya duyurulması beyan ile mümkün olacaktır. Tarafların birbirleri 

ile iletiĢim kurmaları, birbirlerini anlamaları hep beyan ile mümkün olmaktadır
130

. 

Ancak, beyan ilkesinin de, irade ilkesi gibi sakıncaları mevcuttur. Bir hukuki 

iĢlemin meydana gelip gelmediğini ya da hangi Ģartlar ile meydana geldiğini, mutlak 

anlamda dıĢ dünyaya akseden “beyan”a bağlamak, adaletsizliklere yol açabilir. Daha 

önce de ifade ettiğimiz gibi, beyan, tarafların gerçek niyetlerinin ortaya çıkmasında 
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 Esener, a.g.e. , s. 169. 
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 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 125. 
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 Esener, a.g.e. , s. 170. 
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ve birbirlerini anlamalarında rol oynayan bir vasıtadır. Kullanılan Ģeklin eksik olması 

halinde de, gerçek niyetler tam olarak anlaĢılamayacaktır
131

. 

Terazide, irade ilkesinin, beyan sahibinin lehine ağır basan kefesine karĢıt 

olarak ileri sürülmüĢ olan beyan ilkesinde de, beyan muhatabının kefesi ağır 

basmıĢtır. Adaleti tesis etmenin en temel amaç olduğu hukuk biliminde denge esastır. 

Ġrade ilkesi, beyan sahibini aĢırı korumakta ve beyana hiç önem vermeden 

beyan sahibinin iç iradesini temel almaktadır. Beyan ilkesinde ise, iç irade dikkate 

alınmaksızın, tarafların beyanları sözleĢmenin kurulma aĢamasında önemli 

olmaktadır. Beyan sahibinin gerçek iç iradesine uygun olmasa bile, muhataba ulaĢan 

beyan o Ģekli ile geçerli sayılacak ve sözleĢme gerçek maksada aykırı olarak 

kurulmuĢ sayılabilecektir. Bu durumda da denge tamamen “beyan muhatabı” lehine 

bozulmuĢ olmaktadır. Beyan muhatabının, gereğinden fazla korunma altına alınarak, 

kendisine ulaĢan beyanı geçerli saymakta haklı olduğu ileri sürülmektedir. 

Özellikle de gerçek iradeyi yansıtmayan durumların beyan muhatabı tarafından 

bilindiği ya da bilinmesi gerektiği durumlarda ne olacaktır? Hala beyan muhatabını 

korumak tamamen hukukun güttüğü amaca aykırılık teĢkil edecektir. ĠĢte bu 

noktadan hareketle, doktrinde bu iki prensibin var olan gediklerini kapamak ve 

terazinin bozulmuĢ olan dengesini yeniden tesis etmek amacı ile yeni bir ilke ortaya 

atılmıĢtır. Bu yeni ilkenin adı ise “Güven (Ġtimat) Ġlkesi (Vertrauensprinzip)”dir
132

. 

Kavram olarak güven ilkesi, toplum içerisindeki bireylerin iliĢkilerini güçlendirir, 

toplum içerisindeki dayanıĢma ve birliği arttırır
133

. 

Doğal Hukuk akımında, öncelikli olarak irade ilkesi bir ilke olarak 

savunulmuĢtu, bu ilkenin eksikliklerini gidermek amacı ile ortaya çıkan beyan 

ilkesinin savunulmasından sonra ise, Doğal Hukukçular, güven ilkesini savunur hale 

geldiler. Bir ilke olarak güven ve güvenin korunması düĢüncesi, Doğal Hukuk‟ta 
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 Esener, a.g.e. , s. 170. 
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 Esener, a.g.e. , s. 170-171.  
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 Bu durum ise, ciddi bir dayanıĢma ruhunu ve toplumsal düzeni beraberinde getirecektir. Etik bir 

ilke olan güven ilkesinin, bir hukuk kavramı haline gelmesi hususunda ise, çok dikkatlice düĢünmek 

gerekecektir. Toplum içerisinde, bu ilkeye olan inanç, güven ilkesini bir ahlak kuralı olmaktan çıkarıp, 

hukuk bilimi çerçevesinde hüküm altına alınmasını kolaylaĢtıracaktır. Doğal Hukuk‟ta çok önceden 

beri var olan güven ilkesi, Kant‟ın hukuk okulu ile tekrar anılmaya baĢlanmıĢ ve 19. yüzyıldan 

itibaren ise, hukuk hayatımıza girmiĢtir. Meier-Hayoz, a.g.e. , s. 67-68.  
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(Naturrecht), Kant tarafından temsil edilmiĢtir
134

. Kant, irade ilkesinin daha önce 

ortaya çıkardığı “saf bireyselcilik” anlayıĢından uzaklaĢmıĢ, sınırsız bireyselliğin ve 

özgürlüğün söz konusu olmasını reddetmiĢ ve tehlikeli bulmuĢtur
135

. 

                                                 
134

 Kant‟a göre, keyfiliğin bir hukuki kural haline getirilmesi yerine, hukuk her bir özgürlüğü teminat 

altına almalıdır. Bu durum ise, toplumdaki her bireyin, diğer bireylerin özgürlük alanına müdahale 

etmemesini ve kendi özgürlüklerine de saygılı davranılmasını beraberinde getirecektir. Kant Hukuk 

Okulu, güvenin korunması fikrini, hukukun genel bir prensibi olmaktan çıkarıp, bu ilkeyi özellikle, 

özel hukukta uygulayıp, uygulama alanının geniĢletilmesi gerektiğini savunmuĢtur. Örneğin, iyi 

niyetli üçüncü kiĢilerin mülkiyet kazanımları aĢamasında onların iyi niyeti ve mevcut duruma olan 

güvenleri korunmalıdır. Bu durum, özel hukukta güvenin korunması gerekliliğine bir örnek teĢkil 

edecektir. Bu misalde, güvenin korunması fikri, dıĢsal olaylara bağlıdır. Yani iyi niyetli üçüncü kiĢi, 

kendisinin dıĢında meydana gelen olaylara güvenerek, mevcut bir hak kazanmıĢtır. Bakınız: 

Wellspacher, a.g.e., s. 267 vd. 
135

 “Özgürlük” vazgeçilemez en temel insan haklarından bir tanesidir. Ancak, özgürlüğün hemen 

yanında, ehemmiyetle dikkat etmemiz gereken bir baĢka kavram ile “sorumluluk”la karĢılaĢırız. Bu iki 

kavram aslında birbirlerine karĢı kavramlar değillerdir. Hatta birinin var olması, diğerinin varlığını 

gerektirmektedir; yani özgürlük sorumluluğu dıĢlayan bir kavram değildir. KiĢisel sorumluluğun Ģartı 

özgür olabilmektir; zira özgürlük ve bundan kaynaklanan irade serbestisi ancak bir kiĢinin sorumlu 

olduğu noktada anlamlı olur. Eğer kiĢi, toplum içinde yaĢamak zorunda ise, özgürlüğünün 

kısıtlanmasına rıza göstermek durumundadır; çünkü, o da birlikte yaĢadığı insanların, kendi özgürlük 

alanına müdahale etmelerini istemeyecektir. Bir anlamda, bir kiĢinin özgürlüğünün bittiği yerde, diğer 

kiĢinin özgürlüğü baĢlayacaktır. Toplum halinde yaĢayan kimselerin, özgürlüklerinin sınırları diğer 

insanların özgürlüklerinin sınırları olacaktır. Bu sınırlar, birbirleri ile bitiĢik sınırlardır; birbirlerine bir 

noktada temas edeceklerdir, bu normaldir. Önemli olan, insanların bu sınırları iĢgal etmemeleridir. 

Çünkü; bir diğerinin sınırına ve hakimiyet alanına tecavüz edildiği noktada, özgürlükten bahsetmek 

söz konusu olamaz. KiĢisel özgürlük ve sorumluluk, özel hukuka ait kavramlardır ve bu hukuk dalının 

uygulama alanı içine girerler. Bu kavramların uzantısı olan irade serbestisi ve dürüstlük ilkesi 

kavramları da özel hukuk alanında uygulama alanı bulurlar. Özel hukuktaki irade serbestisi, 

temellerini özgürlük kavramında bulur. Ġrade serbestisi, hukuki iĢlemler alanında, hukuk tarafından 

kiĢiye tanınmıĢ özerk bir hakimiyet alanıdır. Ancak Ģu durum da ifade edilmelidir ki; özel hukuk, 

sadece tek bir kiĢinin hukuku değildir, diğer tüm hukuk dalları gibi bir toplum içerisinde yaĢayan 

bireylerin hukukudur. Bu bireyler için ise, alelade bir hukuk dalı değil, bu bireylerin, toplum 

içerisindeki diğer bireylerle olan iliĢkisini düzenleyen hukuk dalıdır. ĠĢte; kiĢiselliğin, bu tarz 

iliĢkilerde, karĢı tarafa karĢı bir talep hakkı ve bir sorumluluk doğuracak Ģekilde bir hal alması, 

adaletli bir hukuk düzenlemesini gerektirir. Bu anlayıĢ ile, irade özerkliği de aynen özgürlük ilkesinde 

olduğu gibi sınırlarını, “dürüstlük ilkesinde” bulacaktır. Acaba bütün bu üzerinde durduğumuz 

kavramlar olan özgürlük ve sorumluluk, -irade serbestliği ve dürüstlük ilkesi-iliĢkisi üzerinde nasıl 

etkilidirler ve bu ilkeler sözleĢmenin kurulması aĢmasındaki karĢılıklı menfaat çatıĢması içerisinde 

nasıl doğru olarak yorumlanmalıdır? Ġrade serbestisi kavram olarak, hukuki özerklik açısından 

tamamen özgür bir anlam ifade eden ancak, diğer hukuk bireylerinin hakimiyet alanları ve menfaatleri 

söz konusu olduğunda, menfaat dengesini bulmak için uzlaĢma gerektiren bir kavramdır. Hukuk 

tarafından korunma altına alınması gereken vazgeçilmez bir ilkedir. Hukuk alanında, her kiĢi haklarını 

talep etme irade ve yetkisine sahiptir. Ġrade serbestisinin tanınması ile, kiĢisel iradenin, hukuk 

hayatında bir talep yetkisi Ģekline gelebileceği ve bunun kabul göreceği de kabul edilmiĢ 

olunmaktadır.Böylece, hukuki iĢlem alanı bir bir özerkliğe – kaba tabiri ile bir kiĢisel keyfiliğe-hizmet 

ediyor gibi gözükmektedir. Bir kimsenin irade özerkliği eğer bu Ģekilde anlaĢılırsa, özel hukuk 

hakimiyet çatıĢması alanına dönüĢür ve bir kaos meydana gelir. Bu durumda, bir özgürlükten 

bahsedilemez, güçlü kim ise onun iradesi kabul görür ve sonuç olarak, bu durumdan da sorumluluk 

meydana gelmeyeceği için, hukuk, yaĢam alanı bulamaz. Yukarıda da kısaca değindiğimiz bir sorun 

söz konusudur ve asıl tartıĢma Ģuradan doğmaktadır; acaba hukuken hak tanınacak ve onun 

menfaatine bir tavır takınılacak taraf hangi taraf olmalıdır? Eğer; irade açıklamasını yapan tarafı 

savunarak, onun menfaatlerine önem verirsek, irade kavramını öne çıkarmıĢ olacağız. Eğer; sonuç 

olarak irade beyanının vardığı kiĢinin menfaatlerini göz önüne alıp onun tarafını tutarsak, bu sefer de 
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Gerçekten de, her iki tarafın menfaatlerini korumak ve dengelemek için ileri 

sürülen güven ilkesine göre, bir irade beyanını anlamak ve değerlendirmek için, 

beyan muhatabınca bilinen ve bilinmesi gereken bütün hal ve Ģartları Medeni Kanun 

m. 2‟de düzenlenen dürüstlük ilkesi gereğince değerlendirmek gerekecektir. Böylece, 

beyana ne anlam verilmesi gerektiği ortaya çıkacaktır. Bu ilkeye göre, korunan karĢı 

tarafın-beyan muhatabının “haklı güven”idir. Beyan muhatabının gerekli dikkat ve 

özeni göstermeksizin, beyanı nasıl anladığına bakılmayacaktır. Beyan muhatabı, 

kendisine ulaĢan beyanı, dürüstlük ilkesi gereğince, bildiği veya bilmesi gereken tüm 

unsurları dikkate alarak anlamalıdır. Yani, onun bu beyanı o Ģekilde anlaması, MK. 

m. 2 uyarınca haklı görünmelidir
136

. ĠĢte bu ilke diğer ilkeler sonucu meydana gelen 

adaletsizliği ve taraflar arasında gerçekleĢen dengesizliği çözmüĢ olmaktadır. Zira, 

güven ilkesi “karĢılıklı birbirini gözetme” ve “bağlılık” esaslarına dayanmaktadır. Bu 

ilkeye göre hem beyan sahibinin hem de beyan muhatabının menfaatleri dengede 

tutulmuĢ olmaktadır. Bir yandan beyan muhatabının, dürüstlük kuralına (objektif iyi 

niyet) göre, bildiği ve bilebileceği bütün olguları değerlendirerek beyana vermesi 

gereken anlama haklı güveni korunmakta; diğer yandan ise, beyan sahibinin yaptığı 

                                                                                                                                          
beyan muhatabının, bu beyana vermiĢ olduğu anlamı dikkate değer bulacağız. Eğer; genel bir menfaat 

politikası izlersek, bu durumda da yapılan beyanın Ģekline ve içeriğine önem vermiĢ olacağız. 

KarĢılıklı farklı menfaatler arası bir uzlaĢmaya bir dengeye varmaya çalıĢırsak; baĢkalarının irade 

dedikleri kavrama, diğer taraf güven diyecektir ve her ikisinin ortak noktası kendi menfaatleridir. 

Burada sözünü ettiğimiz iradeden maksadımız da psikolojik olarak değil, bir hipotez olarak “irade” 

kavramıdır. ĠĢte bu durumda bir tarafın irade serbestisi ile diğer tarafın irade serbestisi karĢı karĢıya 

gelmektedir ve bu probleme henüz çözüm bulunamamıĢtır. Doğru olan Ģey ise; hukukun tek taraflı 

değil, iki taraflı ya da karĢılıklı irade iliĢkilerini menfaatler dengesi içerisinde düzenlemesidir. Bu 

yüzden de hukuk, sözleĢmenin kurulması aĢamasında meydana gelen menfaat çatıĢmalarını hüküm 

altına almaya çalıĢır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da sözleĢmeyi oluĢturan iki tarafın 

karĢılıklı iliĢkisidir. Bir sözleĢme, kendisini meydana getiren karĢılıklı ya da tek taraflı irade 

beyan(lar)ından meydana gelir. Ġki taraflı bir sözleĢmede; birbirlerinin karĢısında yer alan ve 

sözleĢmenin meydana gelmesi sonucunu doğuran iki tane irade beyanı söz konusudur. Bir satım 

sözleĢmesi düĢünelim. Ġcap ve kabul dediğimiz karĢılıklı iki tane irade beyanı mevcuttur. Bu iki irade 

beyanının uyuĢması, sözleĢmenin meydana gelmesini sağlayacak ve irade beyanları bu noktada gerçek 

anlamını ve değerini bulacaktır. Her iki tarafın da aslında irade beyanları dikkatlice incelenirse, bu 

durumda bir tarafın menfaatini kayırma; ya da diğer tarafı daha çok korumaya çalıĢma söz konusu 

olmayacaktır. Bu bakıĢ açısı ıĢığında; irade beyanında bulunanın, beyanında mevcut olan sübjektif 

iradeye de ve aynı zamanda kendisine karĢı bir irade beyanı yöneltilmiĢ kimsenin bu beyana anlam 

yüklerken meydana gelen sübjektif iradesine aynı değeri verebiliriz. Bu düĢünce tarzı; güven kavramı 

nazarı dikkate alınarak, hüküm altına alınmalıdır. ĠĢte; güven ilkesi, bu sorumluluk düĢüncesinin 

temelinde yatmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Meier-Hayoz, a.g.e. , s. 97-112. 
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 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 124. 



 

 

 

 

40 

beyanının, makul ve dürüst bir sözleĢen-insan
137

 tarafından anlaĢılması olağan 

biçimde anlaĢılacağına dair haklı güveni teminat altına alınmaktadır
138

. 
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 Hukukta “akıllı, mantıklı, rasyonel bir insan” kıstası kullanılmıĢtır. Güven ilkesine ve dürüstlük 

ilkesine göre yorum yaparken hukukta “makul bir insan”ın hayata bakıĢ açısı ya da böyle bir insanın o 

tip ve benzeri bir olayda nasıl davranılacağı araĢtırılıp, ona göre bir kıyas yapılarak, yorum yapılır. 

ĠĢte, güven ilkesine göre yorum yaparken hareketlerini kıstas alacağımız “makul insan” ne demektir? 

Biraz bu sorunun üzerinde durmak istiyoruz. “Makul insan” dediğimiz zaman, aklımıza, etten 

kemikten, fiziksel yapıda canlı bir insan gelmemelidir. Hukuken kastedilen de bu değildir. Özellikle 

Ġsviçre Borçlar Hukuku‟nda, hukuk uygulaması ve literatür tarafından kabul edilen böyle bir kavram 

mevcuttur. Kanun koyucu da, bu kavramı benimsemiĢtir. Ancak üzerinde pek de düĢünüp ve 

ayrıntısına inmiĢ değildir. Çoğu kez bu kavram “hipotez Ģeklinde bir figür” dür. Hakimin, kararında, 

konu ile ilgili hukuki sorunlarda bir yol gösterici ilke olarak kullandığı bir kavramdır. Bu kavramın 

değeri ve düĢündürdükleri; hukuk düzeninin akıllı ve mantıklı bir insandan beklediği davranıĢlarla 

doğru orantılıdır. Normal olarak, bu çerçevede bir insandan, bir sözleĢmenin yorumunun yapılması 

için, ya da bir hukuki karara varabilmek için, makul bir insan gibi davranması, düĢünmesi, hadiseleri 

öyle anlaması ve yorumlaması ve ona göre tepki vermesi istenir. Kısacası, böyle bir insan, akıl neyi 

emrediyorsa öyle davranmalıdır. Bu davranıĢ yükümü de, hem Ġsviçre, hem de bizim Medeni 

Kanunu‟muzda ifadesini bulur. Bu kavram, “dürüstlük ilkesi” ve “iĢlem güvenliği” kavramlarında 

daha çok somutlaĢmıĢtır. Böyle davranıĢ yükümlülüğü olan bir insandan, akıl ve mantık gereği 

“dürüstlük ilkesi”ne uyması beklenir. Kısaca söylersek “makul insan” figürü “dürüstlük ilkesi”nin 

emrettiği manayı biçimlendirmektir. “Makul ve mantıklı insan” figürünün yönünü bir baĢka tarafa 

çevirdiğimizde ise, karĢımıza “güven ilkesi-ilkesi” ilk olarak çıkmaktadır. Bu genel ve çok bilinen 

ilke, hakimin irade beyanını yorumlarken, objektif olarak dayanacağı bir ilketir. Ġrade beyanı 

kendisine ulaĢan muhatap, “akıllı, mantıklı, dürüst” bir insan olarak, bu beyanı doğru anlamalıdır. 

Bunun da ötesinde zaten, beyan muhatabının, bu beyanı, doğru anlama zorunluluğu vardır. Bu 

yorumla ilgili olarak, Ģunu söyleyebiliriz ki; temel olarak, çıkıĢ noktası olarak alınan Ģey, ne irade 

beyanında bulunan kimsenin gerçek iradesi, ne de beyan muhatabının gerçekte anladığı Ģeydir. Bu 

yorumda gerçekten ulaĢılmak istenen amaç, makul bir insanın böyle bir irade beyanında bulunurken 

neyi öngörmüĢ ve neyi kasdetmiĢ olabileceğidir. Hakim, irade beyanını yorumlarken “güven ilkesi” 

çerçevesinde bu duruma dikkat etmelidir. Bu fikir, bir kontrol kuralıdır, yani benzer bir durum için 

tarafların birbirine dürüst davranıp davranmadıkları bu kuralla kontrol edilebilir.Bu yorumun 

yapılmasındaki kıstasa egemen olan “makul insan” kavramı, farklı durumlarda farklı kiĢiliklere 

bürünebilirler. Örneğin, baĢka isimler altında bu figürü görebiliriz. “Dürüst ve mantıklı düĢünen irade 

beyanı muhatabı” veya “adil ve dürüst yargıç” , “yasalara uygun davranmıĢ olan doğru üçüncü kiĢi”, 

“onurlu, yasalara uyan, doğru-dürüst davranan vatandaĢ”. Ġsimler ve tanımlamalar farklı olsa da, 

davranıĢ bilimi açısından bütün bu kiĢilerin ortak ilkesi ve çıkıĢ noktası “güven ilkesini” kendisine 

ilke edinmiĢ “rasyonel insan” figürü olacaktır ve olmalıdır da. Konumuzu anlatırken de değindiğimiz 

bir nokta olan iĢlem güvenliği (Verkehr-sicherheit) de, bu kavram ile ilgilidir. Hakimin yorum 

yaparken, bu ilkeyi kıstas almasının bir diğer sebebi de, temel ve esas olarak; “güven ilkesinin” 

hizmet ettiği ana amacın, iĢlem güvenliğinin korunması fikri olmasıdır. Zaten bu güven ve koruma, 

iĢlemin her iki tarafı için de mevcuttur. Ġrade beyanında bulunan kiĢinin güveni, beyanının “makul bir 

insan” onu nasıl anlayacak idiyse, irade beyanına muhatabı olan kiĢinin de onu öyle anlaması 

yönündedir. Beyan muhatabının güveni ise; “irade beyanında bulunan kimsenin” yasal olarak ifade 

ettiğinden ne anlaĢılması gerekiyorsa, beyan sahibinin de iradesinin bu yönde olması gerektiğine 

dairdir. Ġlkenin koruma amacı onu haklı çıkarmaktadır. Ancak uygulama alanı iki durumda 

sınırlandırılmıĢtır.  

1-Bu durum; beyan muhatabının irade beyanında bulunan kimseyi, gerçekten doğru bir Ģekilde 

anlaması, onun iradesinin hangi yönde gerçekleĢtiğini tam olarak bilmesi halidir.Burada, “makul 

insan” figürüne ve onun korunmasına ihtiyacımız söz konusu değildir. Tarafların iradeleri karĢılıklıdır 

ve çoğu kez, irade beyanının içeriği ve ifade ettiği anlam, tarafların üzerinde anlaĢtıkları gibidir. 

Burada, “irade serbestisi” öne çıkar ve uygulama alanı bulur. ĠĢlem güvenliği adına bir koruma, 

yorumlama ve düzeltme söz konusu olamaz.  

2-Taraflar ya da taraflardan her biri (beyan sahibi ve beyan muhatabı), irade beyanını onun “objektif 

anlamı” ile anlamıĢlardır. Taraflardan her biri, bu beyanı, buna karĢılık farklı anlamlarda anlamıĢlarsa, 
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bu durumda bir anlaĢmadan söz edemeyiz ve irade beyanının geçerliliği ve bir uyuĢma hali söz 

konusu değildir. Bu sınırlamalara karĢın “güven ilkesinin” hem Ġsviçre hem de Alman Hukuku 

uygulamasında çok ciddi bir rolü ve etkisi vardır. Özellikle, sözleĢmeler hukuku alanında; “rasyonel, 

dürüst” davranan bir prototip “uyuĢma-anlaĢma öğretisi” içerisinde çok ciddi bir rol oynamaktadır. 

Bir sözleĢmenin meydana gelebilmesi için, irade beyanları üzerinde uyuĢma sağlanabilmesi 

gerekmektedir. Çok açık olmayan irade beyanları da yorumlanmalıdır. KarĢılıklı olan bu irade 

beyanlarının, yorumu yapılırken dikkate alınacak ilke “güven ilkesi”dir. Ancak bu yorumdan sonradır 

ki; karĢılıklı irade beyanlarında bir uyuĢma meydana geldiği kanısına varılırsa, sözleĢme meydana 

gelmiĢ sayılacaktır. Ancak bu kanıya varılırken, daha önce de belirttiğimiz gibi, taraf iradelerinden 

ziyade “makul orta zekada bir insanın” böyle bir durumda nasıl davranılacağına bakılıp öyle karar 

verilecektir. Karar “normatif” bir uyuĢma meydana getirecektir.Yani, tarafların gerçek iradesini 

araĢtırıp soruĢturmayacak, objektif davranılacaktır. SözleĢmelerin bu objektif teorisi; sözleĢme 

taraflarından her birisi “makul ve rasyonel insan” kalıbının içine sokup çıkarmakta, onun boyası ile 

boyamaktadır. Böylece, taraflardan her birinin karĢısındakini doğru anlaması sağlanacaktır. Güven 

ilkesi, taraflar için kendi doğasında olan bir sınırlama getirecektir. Yani taraflar, birbirlerini “güven 

ilkesi” çerçevesinde anlamak durumundadırlar. Beyan muhatabı, beyanın içeriğini, beyan sahibinin 

iradesine uygun bir Ģekilde anlamıĢsa, bu durumda, sözleĢme, gerçekte irade beyanı sahibinin 

iradesine uygun kurulur. Bir sözleĢme, tarafların iradelerine aykırı bir Ģekilde hükümlerini doğurmaz. 

SözleĢme içeriğini “objektifleĢtirme” çabası içerisinde, taraflardan birini daha çok kayırma durumuna 

düĢmemeye özen gösterilmelidir. Eğer, güven ilkesinin uygulanması noktasında bir “konsens”e 

varılırsa bu durumda tarafların iradeleri, meydana gelen sözleĢmede ehemmiyetsiz duruma 

düĢmektedir. Belki de, tarafların hiç istemedikleri bir durum ortaya çıkmaktadır. Eğer, taraflardan biri, 

irade beyanında, çok ciddi, hukuk diliyle “esaslı beyan hatası”na düĢmüĢse, bu durumda meydana 

gelen sözleĢme onun açısından tek taraflı bağlayıcı olmamak gerekir. Yani tek taraflı bir bağlamazlık 

söz konusudur. Bu durumda; ona karĢı sözleĢmenin geçerli olarak ileri sürülmesi olanaksızdır; ancak 

bu taraf, hatasından dolayı kusurluluğuna dayanılarak, karĢı tarafın tazminat talebine muhatap olacak 

ve tazminat verme yükümlülüğüne girecektir. Bu tazminat yükümlülüğünün kapsamı da Ģu olacaktır. 

Taraflardan biri hatasına dayanıp sözleĢmeyi iptal ettiğinde, diğer taraf bu duruma yani sözleĢmenin 

gerçekleĢeceğine dair bir güven hissetmiĢtir. SözleĢme, iptal edildiğinden dolayı da bu güveni boĢa 

çıkmıĢtır. ĠĢte güveni boĢa çıkan bu taraf, boĢa çıkan güvenin zararının tazmin edilmesini isteyecektir. 

Esaslı hata noktası için de, Ģunu diyebiliriz. Esaslı hata irade beyanına muhatap olan kiĢinin, irade 

beyanı sahibinin gerçek iradesini yanlıĢ anladığı noktasında ortaya çıkar. Bu anlayıĢında da, tabiiki 

yine “makul insan” kriteri göz önünde tutulacak ve “dürüstlük ilkesi” gereğince bu anlayıĢın da haklı 

olup olmadığı araĢtırılacaktır.Güven ilkesi ıĢığı altında, sözleĢme ve irade beyanın anlamı, beyan 

muhatabının bu ilke çerçevesinde beyana yüklediği anlamı içerecektir.Yani sözleĢme, beyan 

muhatabının anladığı Ģekilde olacaktır. Bununla birlikte, beyan hatası eğer esaslı olmayan bir hata ise, 

bu durumda sözleĢmede böyle bir hataya düĢtüğünü iddia eden taraf, hiç bir Ģekilde bu hatasına 

dayanarak sözleĢmeyi iptal etme hakkına sahip olamayacak, sözleĢme de bu hata ihmal edilerek 

geçerli olacaktır. Daha önce de değindiğimiz gibi, hata esaslı bir hata ise, bu esaslı hatanın meydana 

gelmesi, irade beyanında bulunan kimsenin kusurundan ileri geliyorsa bu durumda karĢı tarafın bu 

yıkılan güveni tabii ki tazmin edilecektir. Hataya düĢen taraf kusurludur. Hataya düĢen tarafın bu 

kusurluluğu ve bir güven sarsılmasının yaĢanmasına sebebiyet vermesi, ayrıca “culpa in 

contrahendo”dan dolayı sorumluluğu temellerine ve sebeplerine benzetilebilir. “Culpa in 

contrahendo”dan dolayı da öncesi bir özen gösterme yükümüne aykırılık söz konusudur. Bu durumda 

da yeterli özen gösterilmeyerek taraflardan, irade beyanında bulunanın iradesi kusurlu olarak 

sakatlanmıĢtır. Bu yüzden de, sözleĢme iptal edilerek karĢı tarafın zarara uğratılması söz konusudur. 

Bu zararın tazmini de, “culpa in contrahendo” zararının tazmini temellerine benzemektedir. Sonuç 

olarak; “güven ilkesi” ve bununla birlikte “makul ve mantıklı bir irade beyanı muhatabı” anlayıĢı, 

“irade beyanı davranıĢlarını”, menfaat çatıĢmaları noktasında dengelemiĢtir. ġayet, irade beyanının 

anlamı, beyan sahibinin iradesinden daha farklı bir Ģekilde anlaĢılırsa, bu takdirde, bu ilkeler devreye 

girecektir. Böylece irade beyanı, kararlaĢtırılan anlamı ile geçerli hale gelecek, bu “objektif anlam”da, 

ya irade beyanı sahibinin isteği ve iradesi doğrultusunda ya da beyan muhatabının diğer tarafta bu 

irade beyanına yüklediği anlamda sübjektifleĢecektir. Bu durumda, beyan sahibi ya da beyan muhatabı 

kendi menfaatleri noktasında korunur hale geleceklerdir. Ġrade beyanının geçerliliği ve anlamı aslında, 

“makul ve mantıklı bir insan”ın böyle bir beyanı nasıl anlaması gerekiyorsa, öyle anlaĢılabileceği 
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Güven ilkesi, aslında normal süreci içerisinde gerçekleĢen olaylarda uygulama 

alanı bulamayacaktır. Zira, bu gibi durumlarda zaten irade beyanı, beyan sahibinin iç 

iradesine göre anlaĢılmıĢ ve taraflar arasında uyuĢma olmuĢtur. Asıl olan da, irade 

ilkesinin değer atfettiği gibi, gerçek iç iradedir. Bu noktadan değerlendirecek olursak, 

güven ilkesi kesinlikle, irade ilkesinin yerine geçen ya da onu yok eden, muhatabı 

üstün gören ve beyan sahibinin iç iradesini önemsemeyen bir ilke değildir. Aksine, 

güven ilkesi, anormal olaylara, irade ilkesinin eksikliklerini tamamlayan, bu ilkeye 

destek olan bir ilkedir. ġayet, iradeye uymayan, anormal bir beyan mevcut ise, beyan 

muhatabı da bunu doğru, gerçek iradeye uygun bir Ģekilde anlamamıĢsa, güven ilkesi 

kendisini hissettirecektir. Bu gibi hallerde, irade ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmak, 

beyanın iç iradeye uygunsuzluğundan ötürü hükümsüz olduğunu söylemek, beyan 

sahibini dünyada tek insan olarak var saymak gibi bir Ģeydir. Halbuki, bizim aynı 

zamanda menfaatlerini korumamız gereken bir beyan muhatabımız vardır. Beyan 

ilkesini de çok ileriye götürüp, beyan sahibini unutarak, sadece beyan muhatabının 

beyanı nasıl anladığına önem vererek, onun menfaatlerini dikkate almak da doğru 

değildir. Yapılacak olan, görünüĢteki beyana haklı güveni korumaktan ibarettir. 

Güven ilkesi, duruma, bu noktada müdahale etmekte, karĢı tarafın haklı güvenini 

korumakta, beyan sahibinin iç iradesinden farklı olan görünürdeki beyanına, sanki bu 

beyan gerçek ve doğru bir iradeye dayanıyormuĢ gibi sonuç bağlamaktadır. 

Görülmektedir ki, bu durumda, gerçekte bir uyuĢma söz konusu olmaksızın, bir 

takım taĢları yerinden oynatmamak, iĢlem güvenini tehlikeye düĢürmemek, ya da 

hukuk tarafından korunması gerekli olan güvenin korunması adına, bir hukuki 

varsayım oluĢturulmaktadır
139
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noktada geçerli olacaktır ve hüküm doğuracaktır, daha doğrusu hukuki sonuç doğuracaktır. Bu figür, 

aynı zamanda bize Ģunu da göstermektedir ki; akıllı ve mantıklı bir insan iradesini nasıl açıklamalı ya 

da bu insan, iradesini beyana dökerken, nasıl karĢı tarafın en iyi ve en doğru biçimde anlamasını 

sağlayacak Ģekilde ifade etmeli. Bu tam anlamı ile anlaĢılabileceği takdirdedir ki; irade sahibinin ya da 

beyan muhatabının, ortaklaĢa doğru anladıkları anlam geçerli olacaktır. Bu durum böyle oldukça, bu 

bölümümüzün de konu baĢlığı olan “güven ilkesi-Vertrauensprinzip” her zaman hukuki iĢlemlerde 

ve genel olarak hukuksal yaĢamda önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Ayrıntılı bilgi için 

bakınız: Peter Gauch, “Der Vernünftige Mensch-Ein Bild aus dem Obligationenrecht”, Festgabe der 

Rechtswissenschaeftlichen Fakultaet zur Hundertjahrfeier der Universitaet Freibourg, 

Freibourg, 1990, s. 177 vd. 
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 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 124. 
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 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 125.  
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Böylece, irade ilkesi, güven ilkesinin uygulanması ile ortadan kalkmıĢ 

olmamaktadır. Güven ilkesi, muhatabın haklı güvenini korumak endiĢesi altında, 

irade ilkesini revize etmekte, onu tamamlamaktadır. Böylece, klasik “irade özerkliği- 

(Privatautonomie)”, Medeni Kanun m. 2‟de ifadesini bulan dürüstlük kuralının
140

 –

bildiği ya da bilmesi gerekli olduğu tüm olgular- doğal bir sonucu olan “güven 

ilkesi” ile sınırlanmıĢ bir Ģekilde yürürlüğünü korumaktadır
141

. 

 

 

Taraflar, eğer hukuk alanında sonuç doğuracak bir iliĢkiye giriyorsa, söylediği 

her kelimenin anlamını düĢünerek söylemeli, her adımını dikkatli atmalıdır
142

. Çünkü 

karĢı taraf onun doğru bir Ģekilde hareket ettiğine güvenmektedir, bu düĢüncesinde 

de haklıdır. 

Ġrade serbestisi ve dürüstlük ilkesi, birlikte, aynı zeminde, sözleĢmenin 

kuruluĢu aĢamasında tarafların karĢılıklı iradeleri ve birbirlerine besledikleri güven 

kavramlarında gün yüzüne çıkmaktadırlar. Güvenin korunması düĢüncesi, dürüstlük 

ilkesinin bir gereğidir
143

. 

Güven ilkesi; “güven” kelimesinden daha fazla bir anlama sahiptir. Ġrade 

beyanında bulunan tarafın iradesinin yanında, beyanın kendisine ulaĢtığı tarafın da 

güveninin korunmasına dikkat edilmesi gerekliliğini içerir
144

. 
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 ġener Akyol, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, Ġkinci Bası, Vedat 

Kitapçılık, Ġstanbul, 2006. 
141

 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 125-126.  
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 Meier-Hayoz, a. g. e , s. 107-109. 
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 Meier-Hayoz, a. g. e , s. 108-109. 
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 Ancak, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, henüz bunun nasıl yapılacağı, irade ve güven kavramları 

açısından tarafların menfaat değerlerinin nasıl korunacağı ve denkleĢtirileceği henüz tam açıklığa 

kavuĢmamıĢtır. Ġrade beyanı kendisine varan taraf, içerisine dönük olarak, bu irade beyanına 

verebileceği anlamları düĢünür, kritize eder ve beyana verdiği anlamı dıĢ dünyaya ifade eder. 

Kendisine ulaĢan irade beyanına dair haklı güveni korunur. Haklı güvenin korunması dediğimiz 

kavram ise, sübjektif Ģartlara bağlanabilecek bir kavram değildir. Bu kavram mutlaka, sağlam ve 

hukuki Ģartlara tabi kılınmalıdır. Bunun için de, objektif değeri olan ve herkes için aynı Ģeyi ifade 

eden kriterler bulunmalıdır. Yukarıda da biraz bahsettiğimiz haklı güven ne demektir? Bu kavramı 

anlayabilmek için genel olarak Ģunlar söylenebilir: Tarafların kendi hakimiyet alanlarında, birbirlerine 

karĢı iradelerinin sınırı ile belirlenmiĢ haklı güvenleri söz konusudur. Ġrade beyanında bulunan kimse, 

iradesini söze dökerken, kelimelerin karĢı tarafta oluĢturacağı etkiye dikkat etmeli, ona göre 

kelimelerini özenle seçmeli, iradesini açıkça ortaya koyan, karmaĢık olmayan ifadeler kullanmalı ve 

karĢı tarafça kolay anlaĢılabilecek kelimelerle iradesini ortaya koymalıdır. Kendisini özellikle karĢı 

tarafın yerine koymalı; ve daima Ģunu bilmelidir ki, iradesinden, karĢı tarafın anlayabileceği Ģey, onun 

ifade edebildiği kadardır. Ġrade beyanı kendisine ulaĢan kimse de; bu iradeyi doğru anlamakta-doğru 

anlamaktan kastımız da Ģudur-beyanı, beyan sahibinin kelimelerinin anlamına itibar ederek 
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“Güven ilkesi” sadece hukuki iĢlemlerde değil; aynı zamanda da çok defa, bir 

beyan ile oluĢturulan bir görünüĢe güvenerek, bundan dolayı sorumluluk altına giren, 

oluĢan mevcut duruma itimat eden kimse için de söz konusu olacaktır
145
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anlamaktır-ciddi bir ihtimam ve büyük bir dikkat göstermelidir. Büyük bir özenle, kelimelerin ifade 

ettiği anlamı kavrayarak, onları makul ve mantıklı değerlendirmelidir. Ġrade beyanında bulunan kimse 

de aynen karĢı taraf gibi bu özen yükümlülüğünü talep edebilir. Güven ilkesini, kesinlikle tek taraflı 

düĢünmek çok yanlıĢtır. Çünkü; bu ilke sadece irade beyanı kendisine yöneltilen kiĢinin beyan 

sahibine karĢı güveninin korunmasını değil, aynı zamanda irade beyanını yapan kiĢi lehine, yaptığı 

beyanın irade beyanı kendisine yöneltilen Ģahıs tarafından doğru anlaĢılması gerekliliğine dair 

güvenini de koruma altına almaktadır. Hiç bir taraf birbirlerine karĢı bu haklı güvenlerine aykırı 

davranmamalıdırlar. Bu açıklamadan sonra, güven ilkesinin, irade özerkliği için bir tehlike, bir risk 

olmadığı açıkça anlaĢılabilir.Güven ilkesi, özel hukukta anlamının, öneminin, içeriğinin ve yerinin 

çok iyi belirlenmesi gerekli olduğu bir kavramdır. Bütün bu anlattıklarımızdan çıkarabileceğimiz 

sonuçlar Ģu olabilir: Ġlk olarak güven ilkesi, bütün bu tartıĢmalara rağmen hayata geçirilebilecek ve 

gerçekleĢtirilebilecek (realisierbar) bir kavramdır. Gerçi, karĢıtlıklardan ve özellikle kesin bir Ģekilde 

psikolojik kavrayıĢtan ve sezgisellikten ileri gelse bile, bu durum onun bu saydığımız özelliğini 

değiĢtirmemelidir. Hukukçular tarafından da yapılmak istenen asıl Ģey budur. Ġkinci olarak, güven 

ilkesi, sözleĢmenin kurulması ile karĢı karĢıya gelen menfaatler çatıĢması için uygun etik bir çözüm 

aramaktadır. Ancak, etik değerler için hangi etik kavramları esas alacağımız da çok önemlidir. Üçüncü 

olarak; güven ilkesi, iĢlem güvenliğinin korunması açısından çok önemlidir. Bu ilke, sözleĢmenin 

kurulması aĢamasında karĢı karĢıya gelen menfaatlere uygun bir çözüm üreterek; haklı olan ve 

menfaati korunmaya layık olan tarafı gözeterek, güvenli, kesin ve bir dereceye kadar hukuki 

iĢlemlerin seyrinin sağlıklı yürümesi için çok etkilidir. Güven Ġlkesi, Ġsviçre Hukuku‟nda da çok ciddi 

etkisi olan bir ilkedir. Bu ilkenin özel hukukta hangi Ģekilde uygulandığı (de lege lata) ve hangi 

Ģekilde uygulanması gerektiğine (de lege feranda) dair düĢünceler her zaman araĢtırılmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için bakınız: Meier-Hayoz, a. g. e , s. 107-112; Jaeggi, a.g.e. , s. 145-159; Peter, Jaeggi, 

“Aequıtas und Bona Fides”, Festgabe zum 70. Geburstag von August Simonius, Basel, 1955, s. 

145-159. 
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 Ayrıca biliyoruz ki; kanun aynı zamanda “iyi niyetli” kimsenin, tapu kütüğündeki tescile 

güvenerek mülkiyet kazanımını korumuĢ, düzenleme altına almıĢtır. Burada da hakim olan ilkeler; 

“iyi niyet (gutglaeubigen)” ve “güven (vertrauensprinzip)” prensibidir. Güven, pek çok durumda da 

bir kimsenin zilyetliğinde olan bir belgeden ileri geliyorsa, bu durumda da bu belgenin geçersiz 

olması halinde bile; sözleĢmeye konu olan edim dahi talep edilebilecektir. Ayrıca; tapu sicilinin 

içeriğinin doğruluğuna ya da bir veraset senedine güvenerek hak kazanan kimsenin de bu kazanımları 

korunacaktır. Var olan bir irade beyanına güvenin korunması, bir hukuki belgeye ya da bir sicile olan 

güvenin korunması Ģeklinde ve yoğunluğunda değildir; ancak bütün bu durumlar için söz konusu 

olabilecek talepler “dürüstlük ilkesi”ni temel alarak, hep hukuk etiği üzerine temellenmiĢleridir. Bu 

durum ise, hukuk tekniği açısından, iĢlem güvenliğini korumak adına çok önemlidir. ĠĢlem 

güvenliğinin artırılması, özellikle borç iliĢkilerindeki Ģekil serbestisi ve tedavül edilebilme özelliği 

olan kıymetli evrak oluĢturulması için önemlidir. Gayrimenkul alım satımı hukuki iĢleminin 

geçerliliğine olan güven, tapu siciline olan güvenden ileri gelmektedir. Taraflardan her birinin 

korunmaya değer güvenleri söz konusu olduğunda da BGB iĢlem güvenilirliğini korumak ve 

sürdürmek amacı ile “güven ilkesi”ne çok önem vererek; hukuki düzenlemesinde bu ilkeyi bir temel 

taĢı haline getirmiĢtir.Zaten; Roma Hukuku‟nda temellerini bulan bu ilke, Alman Hukuku‟nda da 

iĢlem güvenliğine riayet ilkesi olarak düzenlenmiĢtir. Eğer; genel olarak hukukta böyle bir ilke 

olmasaydı, o zaman insanlar birbirlerine güvenemedikleri noktada iĢlem yapamayacak hale gelirlerdi. 

Alman Medeni Kanunun (BGB), alıcıyı, satıcının oluĢturduğu görünüĢe güvenmesinden dolayı 

korumaktadır. Satıcı eğer satım sözleĢmesinin konusu olan eĢyanın gerçek maliki değilse, buna 

rağmen alıcı, o eĢyanın mülkiyetini kazanır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Karl Larenz, Allgemeiner 

Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, Ein Lehrbuch, C. H. Beck‟sche Verlagsbuchhandlung, 

München, 1989, s. 44-45. 
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Bu noktada kanun, alıcının, satıcının oluĢturduğu görünüĢe; yani satıcının 

satım konusu olan eĢyanın gerçek maliki gibi görünmesine güvenmesinden dolayı; -

kimse sahip olduğu haktan baĢkasını devredemez kuralına- istisna getirerek, alıcının 

güvenini korumuĢ ve onun mülkiyeti kazanabilmesini öngörmüĢtür
146

. 

Modern hukuki iĢlem anlayıĢı, eğer yara almak ve süratinden bir Ģey 

kaybetmek istemiyorsa; çok dikkatli olmalıdır. Günümüzün ticari yaĢamı, çok ciddi 

bir oranda hızlılık ve bir o kadar da güven istemektedir. Bu yüzden de günümüzde 

ticari hayat için vazgeçilmez bir ilke olan güven ilkesinin oluĢum Ģartlarının çok iyi 

belirlenmesi gerekmektedir
147

. 

Güven Ġlkesi ile ilgili söylediklerimizden sonra, ilkenin, hukuk bilimi 

içerisindeki uygulama alanlarını daha yakından inceleyelim. Güven ilkesi, özellikle 

bir irade beyanının var olup olmadığının ve buna bağlantılı olarak da, bir sözleĢme 

bağıtının kurulup kurulmadığının tespiti açısından
148

 ve sözleĢmenin meydana 
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 Örneğin; bir gayrimenkul alım satımında satıcı, alıcıya satılan taĢınmazın mülkiyetini geçirmek 

durumundadır. Bunun için de BGB paragraf 873‟e göre, mülkiyetin geçirileceğini bildiren bir anlaĢma 

yapmak durumundadırlar ki, mülkiyetin teslimi geçerli olsun ve alıcı tapu kütüğünde, gerçek malik 

olarak tescil edilsin. Bunun Ģartı, satıcının, tapu kütüğünde, malik olarak gözükmesidir. Eğer, satıcı 

kütükte gayrimenkulün sahibi olarak gözükmüyorsa, bu durumda anlaĢma olsa dahi mülkiyet alıcıya 

geçmeyecektir. Bu sonuç, alıcı için, beklenmedik, kötü bir durumdur. Bir de, satıcının, mülkiyeti 

hukuka aykırı bir Ģekilde devralması halini düĢünelim. Bu durumda da, tapu kütüğündeki görünüĢ, 

gerçek hak sahibini göstermemektedir. Yani tapu kütüğünde malik olarak gözüken satıcı, gerçek hak 

sahibi değildir. Eğer; satıcı, tapu kütüğünün doğruluğuna iliĢkin güveni kullanmıĢ ve alıcı ile 

mülkiyetin naklini içeren sözleĢmeyi yapmıĢsa ve tapu kütüğünde de “iyi niyetli” olması Ģartı ile 

mülkiyetin nakli gerçekleĢmiĢ ve artık malik alıcı olarak gözükmekte ise, iĢte bu durumda tapu 

kütüğünün doğruyu yansıtması gerektiğine güvenen iyi niyetli alıcının hukuken korunmaya layık bir 

güveni söz konusudur diyebiliriz. Bu durumda her ne kadar satıcı gerçek malik olmasa bile, gerçek 

malik tapu kütüğündeki mülkiyet hakkını kaybedecek ve alıcı gerçek malik olacaktır. Ġyi niyetli hak 

kazananların, bu kazanımı, BGB paragraf 892 band I cümle 1 ile hüküm altına alınmıĢtır. Ancak, 

alıcının, mülkiyeti geçiren satıcının gerçek hak sahibi olmadığını bildiği durumlarda korunacak bir iyi 

niyetten ve güvenden bahsedilemeyeceğinden dolayı, alıcı, mülkiyeti kazanamayacaktır. 
146

 Çünkü; bu 

durumda alıcının tapu kütüğüne karĢı haklı bir güveninden söz edemeyiz. Bu durum da BGB paragraf 

892 I 1‟de hüküm altına alınmıĢtır. Yukarıda saydığımız örneklerde, kanunun oluĢturduğu görünüĢe 

güvenerek hak kazanan iyi niyetli kiĢiler ve bununla birlikte de yaĢamımızdaki iĢlem güvenliği hukuk 

tarafından koruma altına alınmıĢ olmaktadır. Hukuki iĢlemlerin güvenilirliğinin korunması, kanunda 

ifadesini bulmuĢ güven ilkesi ile olmaktadır. Bu prensibin ıĢığı altında, sözleĢmenin oluĢumu 

aĢamasında iĢlem güvenliği sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Hans Brox, Allgemeiner Teil 

des BGB, Carl Heymanns Verlag, 2004, s. 21-22.  
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 Schmoeckel, a.g.e., s. 415. 
148

 Bir sözleĢmenin kurulması için, icap ve kabul adı verilen iki tane irade beyanı gerekmektedir. Ġrade 

beyanı, içerik itibariyle gerçek iradeyi yansıtmıyorsa, yani içeriğine uygun bir hukuki sonuç iradesine 

dayanmıyorsa, bu noktada, güven ilkesi esasları uygulama alanı bulacaktır. Örneğin, icapta bulunan A 

Ģahsı, satmak istediği malın sayısını eksik rakam kullanarak yanlıĢ göstermiĢse, bu durumda, ortaya 

çıkan irade beyanı, buna uygun bir hukuki sonuç iradesinden yoksundur. Ancak, hal böyle olsa bile, 

beyan muhatabının bu beyana olan haklı güveni korunacak ve güven ilkesi ilkeleri olayımızda 

uygulama alanı bularak, sözleĢme kurulmuĢ sayılacaktır. Buna karĢılık, beyan hatası esaslı hata 
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sayıldığından dolayı, beyan sahibi, yaptığı beyanın gerçek iç iradesini yansıtmadığını ileri sürerek, 

hata sebebi ile sözleĢmeyi iptal edebilecektir. Bir irade beyanının hüküm doğurup doğurmadığını 

tespit ederken ve sözleĢmenin kurulup kurulmadığını incelerken, Borçlar Kanunu m. 1 gereğince, 

sözleĢmenin kurulması için gerekli olan irade beyanlarının uyuĢmuĢ olması Ģartı gerekmektedir. Diğer 

yandan da, BK. m. 23 gereğince, beyan hataları “esaslı hata” olarak kabul edilmiĢ ve ancak esaslı hata 

hallerinde, beyan sahibinin hata hükümlerine dayanarak, sözleĢmeyi iptal edebileceği hüküm altına 

alınmıĢtır. Buna göre, bir sözleĢmenin hata sebebi ile iptal edilebilmesi için, öncelikli olarak, bu 

sözleĢmenin kurulmuĢ sayılması gerekmektedir. ġu halde, hukuki sonuç iradesinden yoksun irade 

beyanları söz konusu olduğunda, beyan muhatabı açısından “güven ilkesi”nin uygulanabilmesi için, 

sözleĢmenin ne zaman kurulmuĢ sayılacağı (hata hükümleri saklı kalarak ya da kalmadan) veya ne 

zaman hiç kurulmamıĢ sayılacağı önem taĢıyacaktır. ġimdi genel olarak, hukuki sonuç iradesinden 

yoksun irde beyanlarının hangi Ģartlar altında hüküm doğuracağını inceleyeceğiz. Bu konuyu 

incelerken durumu 3 ayrı ihtimale ayırarak ele alalım: Birinci ihtimal : Beyan muhatabı, beyan 

sahibinin hataya düĢtüğünü anlıyor ya da fiilen anlamasa bile anlaması gerekiyor. Ayrıca, muhatap, 

beyan sahibinin gerçekte ne istediğini biliyor ya da bilebilecek durumdadır.KarĢı tarafın, beyan 

sahibinin gerçek iradesini bildiği durumlar, güven ilkesinin uygulama alanı dıĢında kalır. Çünkü, bu 

gibi durumlarda, sözleĢme BK. m. 18/1 gereğince, beyan sahibinin gerçek iradesine uygun olarak 

kurulmuĢ sayılacaktır. Beyan muhatabı, beyan sahibinin gerçek iradesini bildiğinden dolayı, 

sözleĢmenin bu irade üzerinden kurulmasına rıza göstermiĢ demektir. Ortada her iki tarafında gerçek 

iradeleri arasında “fiili” bir uyuĢma söz konusudur. Beyan muhatabının, beyan sahibinin gerçek 

iradesini bilmediği, ancak gerekli özeni gösterse idi, anlaması gerektiği hallerde, güven ilkesi beyan 

sahibi lehine uygulama alanı bulacak ve sözleĢme, beyan sahibinin “gerçek iradesi” üzerinden 

kurulmuĢ sayılacaktır. Burada ise, fiili değil, farazi bir uyuĢma söz konusudur. Zira, beyan muhatabı 

kabul beyanında bulunurken, baĢka Ģartlarda bir sözleĢme kurduğunu düĢünmekte, ancak güven ilkesi 

gereğince, o, beyan sahibinin gerçek iradesini anlaması gerektiği için, onun kabul beyanı bu gerçek 

iradeye yönelmiĢ bir kabul beyanı olarak nitelendirilmektedir. Ġkinci Ġhtimal: Beyan muhatabı, karĢı 

tarafın gerçek iradesini anladığı veya anlaması gerektiği halde, beyan sahibinin gerçek iç iradesinin ne 

olduğunu tespit edebilecek durumda değildir. Bu gibi çeĢitli anlamlara gelebilecek ya da çeliĢkili 

olabilecek durumlarda, güven ilkesini uygulayarak, her hangi bir tarafın lehine davranmak adaletsiz 

sonuçlar doğurabilecektir. Hatanın farkına varan karĢı tarafın, bu beyana olan haklı güveninden de söz 

edilemeyeceğine göre, beyan hükümsüzdür. Bu durumda, sözleĢme hiç meydana gelmemiĢ 

sayılacaktır. Üçüncü Ġhtimal: KarĢı taraf, beyan sahibinin hataya düĢtüğünü yani gerçek iradesine 

uygun olmayan bir beyanda bulunduğunu bilmiyor ve de dürüstlük ilkesi gereğince bilmesi de 

gerekmiyor ise, bu durumu bir ayırım yaparak incelemek gerekecektir. Beyan muhatabı, kendisine 

karĢı yapılan beyanı gerçek anlamını bilmeden, fiilen, güven ilkesine göre, bu beyana vermesi gerekli 

olan anlama göre anlamıĢsa, bu noktada sözleĢme bu anlam üzerinden kurulacaktır. Dikkat edilmesi 

gerekir ki, burada her iki tarafın da iradeleri farklı yöndedir. Bir taraf Ġsviçre Frangı derken, diğer taraf 

bunu Fransız Frangı olarak anlamakta ve bu anlayıĢında “güven ilkesi”ne göre haklı ise, bu durumda, 

sözleĢme Fransız Frangı üzerinden gerçekleĢecektir. Ancak, bu durumda, bir tarafın güven ilkesi 

gereğince bir tarafın iradesine üstünlük tanıyıp, sözleĢmenin meydana gelmiĢ olacağını söylememize 

rağmen, beyan sahibi, BK. m. 23‟e dayanarak, sözleĢmeyi iptal edebilecektir. Bir baĢka durumda ise, 

beyan sahibi gerçek iradesine uymayan bir beyanda bulunmuĢ, beyan muhatabı ise, bu beyana, fiilen, 

güven ilkesine göre vermesi gerekli olan anlamdan baĢka bir anlam vermiĢtir. Ancak, güven ilkesine 

göre bu irade beyanına verilmesi gereken anlam ise bambaĢkadır. ĠĢte bu durumda, beyan muhatabı ile 

beyan sahibinin gerçek iradeleri tamamen farklıdır. Beyan sahibinin gerçek iradesi Ġsviçre Frangı, 

beyan muhatabının gerçek iradesi, Fransız Frangı, ancak güven ilkesine göre anlaĢılması gereken 

anlam, “Euro” ise, bu durumda, güven ilkesini uygulamak ve sözleĢmeyi Euro üzerinden kurmak, her 

iki tarafın da menfaatlerine aykırılık teĢkil edecek ve istemedikleri bir sonuç meydana gelmiĢ 

olacaktır. Bu yüzden, bu durumda, güven ilkesi hiç uygulanmaz ve sözleĢmeye hiç kurulmamıĢ nazarı 

ile bakılır. Özellikle ifade etmek isteriz ki, karĢı taraf beyan hatasını anlayamayacak durumda ise, 

onun kendisine karĢı yapılan beyana haklı güveni korunmakta ve sözleĢme, beyana, muhatabın 

vermesi gereken anlama göre kurulmaktadır. Ancak, sözleĢme kurulduktan sonra, hataya düĢen taraf, 

sözleĢmeyi gerekli Ģartlara ve hak düĢürücü süreye uyarak iptal edebilmektedir. Bu durumda, bir 

kaĢıkla verilen diğer kaĢıkla alınıyormuĢ gibi bir durum söz konusu olabilir. Ancak, unutmamalıyız ki, 
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gelmesi halinde ise, karanlıkta kalan noktaların aydınlığa kavuĢturulması, yorum 

açısından çok önemlidir. Kısacası, güven ilkesi, öncelikli olarak, hukuki iĢlem 

kuramı alanında irade açıklamalarının hüküm doğurması, sözleĢmelerin kurulması ve 

sözleĢmelerin yorumlanması aĢamalarında baĢvurulan en temel ilkedir. Ancak, güven 

ilkesinin sözleĢmelerin yorumunda oynadığı rolü incelemeye geçmeden önce, 

konumuz açısından güven ilkesini incelememizin önemini kısaca açıklayalım: 

Hukuki iĢlem kuramı alanında “güven ilkesi”nin görevi konusunda sınırlı bir 

Ģeklide de olsa durmamız sebepsiz değildir. Çünkü “hukuki görünüĢ” kuramı, 

görünüĢe haklı güvenin korunması alt ilkesi, daha sonra da “güven sorumluluğu” 

kuramı ve ilkesi; dürüstlük ilkesinden doğan, diğer bir deyiĢle, dürüstlük ilkesinin bir 

alt ilkesi olan güven ilkesinden doğmaktadırlar. Gerçeğe uymayan bir hukuki 

görünüĢe güvenin varlığı ve haklı olup olmadığı tespit edilirken, güven ilkesinden 

yararlanılır. Hukuk düzeni, bu güveni, gerçeğe uygun olmayan görünüĢ gerçekmiĢ 

gibi koruyorsa, dar anlamda, “güven sorumluluğu ilkesi” söz konusu değildir. Hukuk 

düzeni, bu görünüĢü, gerçek gibi var saymıyor, görünüĢü ihdas edene giderim-(telafi-

tazmin) borcu yüklüyorsa, bu takdirde dar anlamda “güven sorumluluğu” söz konusu 

olur. Bu sebeple, her iki halde de, temelde haklı bir güven olup olmadığı önem 

taĢıdığı için, sözleĢmenin meydana geliĢi ve yorumu alanında da “güven”in önemini 

kısaca belirtmeyi yararlı gördük. SözleĢmelerin yorumlanmasında güven ilkesini 

inceledikten sonra, asıl tez konumuza daha da yaklaĢmamız için, bir nevi köprü 

oluĢturan “hukuki görünüĢe güvenin korunması ilkesi”ni inceleyeceğiz. 

 

1. SözleĢmelerin Yorumlanması ve Güven Ġlkesi 

 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bazı durumlarda irade beyanlarının ne anlama 

geldiğini anlamak ve hukuki sonuca yönelmiĢ irade beyanlarının o hukuki sonucu 

meydana getirip getirmediklerini tespit etmek için, “yorum”a ihtiyaç duyarız. Borçlar 

Kanunu‟nun 18. maddesi özetle Ģöyle demektedir: “Bir sözleĢmenin Ģeklini ve 

Ģartlarını belirlemede, iki tarafın yanlıĢlıkla kullandıkları tabirlere ve isimlere 

                                                                                                                                          
kendi kusuru ile hataya düĢen taraf, sözleĢmeyi hataya dayanarak iptal edebilse bile, BK. m. 26‟ya 

göre, bu yüzden zarara uğrayan beyan muhatabına karĢı tazminat ödemekle yükümlü tutulacaktır.  

Ayrıntılı bilgi için bakınız: KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 126-129; Necip KocayusufpaĢaoğlu, Güven 

Nazariyesi KarĢısında Borç SözleĢmelerinde Hata Kavramı, Ġstanbul, 1968, s. 123 vd. 



 

 

 

 

48 

bakılmayarak, onların gerçek ve ortak amaçlarını aramak lazımdır”. Bu noktadan 

hareketle, çıkan uyuĢmazlıklarda, sözleĢmelerin yorumu yapılırken, hukuki 

iĢlemlerde esas olan taraf iradelerinin gerçek mahiyetini araĢtırmak gerekecektir. Bir 

sözleĢme dolayısıyla, taraflar arasında çıkacak uyuĢmazlıklardan iki tanesini 

birbirinden çok dikkatli bir Ģekilde ayırmamız gerekecektir. Bunlardan ilki, 

sözleĢmenin kurulmuĢ olup olmadığına iliĢkin olan uyuĢmazlıktır. Bu durumda, irade 

beyanlarının anlamını ya da beyanın hukuki sonuca yönelmiĢ olup olmadığının veya 

beyan iradesinin mevcut olup olmadığının tespiti için, yine yoruma ihtiyaç 

duymaktayız
149

. 

Bir diğeri de kurulduğu sabit olan sözleĢmenin, içeriğinin ne olduğu hususunda 

taraflar arasında meydana gelen uyuĢmazlığı gidermek için yapılan yorumdur. 
150

 Bu 

durumda, hakimin yorum yolu ile, sözleĢmenin kararlaĢtırılmıĢ içeriğini gün yüzüne 

çıkarması gerekmektedir
151

. 

Borçlar Kanunu 18. madde, bir sözleĢmenin yorumunda, kullanılan sözcüklere 

bakılmaksızın, tarafların gerçek ve ortak niyetlerini ararken iki ihtimali birbirinden 

ayırmaktadır
152

. 

Birinci olasılık, tarafların gerçek niyetlerini saklamak için, iç iradelerine 

uymayan terimleri kullanmaları halidir. Bu takdirde bir muvazaa söz konusudur. Bu 

durum ise, bizim konumuza girmemektedir
153

. 

Ġkinci olasılıkta, tarafların bilmeden, yanlıĢlıkla gerçek iç iradelerine uygun 

olmayan beyanları yapmıĢ olmaları halidir. Bu durumda da sözleĢmenin içeriği, her 

iki tarafın gerçek iradelerine göre yorumlanır. Örneğin, taraflar 3 nolu daireyi 

kiralamak için anlaĢtıkları halde, kira sözleĢmesinde bir yazım hatası sonucu 5 

numaralı daire yazılmıĢ olsa bile, kira sözleĢmesinin konusu 3 numaralı daire 

olacaktır
154

. 

Borçlar Kanunu, 18/1 hükmü, tarafların gerçek iradelerinin bilindiği 

varsayımından hareket etmekte; gerçek iradelerin bilinmediği durumları 

kapsamamaktadır. Halbuki, yorum demek, tarafların sözleĢmedeki bilinemeyen 
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 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 267. 
150

 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 267. 
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 Ġbrahim Kaplan, Hakimin SözleĢmeye Müdahalesi, Ankara, 2007, s. 15 vd.  
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iradelerini bulup, ortaya çıkarmaktır. Ancak, bu hüküm ile kanun koyucu, sadece 

söze dayalı bir yorum kabul etmediğini açıkça ifade etmiĢ bulunmaktadır
155

. 

Söylemek gerekir ki, sözleĢmenin yorumunun en büyük dayanağı, MK. m. 

2/1‟de düzenlenmiĢ bulunan “dürüstlük kuralı”dır. Dürüstlük kuralı, Türk Medeni 

Kanunu tarafından 2. maddenin 1. fıkrasında hüküm altına alınmıĢ, emredici bir 

genel hukuk ilkesidir. Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken, 

dürüstlük kuralına uymakla yükümlüdür. 

 

 

Dürüstlük kuralı, haklarını kullanan ve borçlarını yerine getiren herkese 

yüklenmiĢtir. Yani hem alacaklıya hem de borçluya aynı oranda yüklenen genel bir 

ilkedir. Diğer taraftan dürüstlük kuralı, “güven ilkesi”nin de dayandığı bir genel ilke, 

bir temeldir. Alacaklının ve borçlunun taleplerini belirlemede dürüstlük kuralı ciddi 

bir rol oynar. Ayrıca, hukuki iĢlemlerin yorumlanması ve tamamlanması da yine 

dürüstlük kuralına göre yapılacaktır. Sadece, hukuki iĢlemlerin değil, kanundan 

doğan tüm hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, yan edim 

yükümlülüklerinin belirlenmesinde de dürüstlük kuralı temel alınmalıdır
156

. 

Dürüstlük kuralını kısaca açıkladıktan sonra hukuki iĢlemlerin yorumu bahsini 

genel hatları ile inceleyelim: 

Bir sözleĢmenin yorumlanabilmesi için, öncelikle o sözleĢmenin temeli olan 

irade beyanının yorumu gerekmektedir. Ġrade beyanının yorumu, bir anlamda, hukuki 

iĢlemin anlamını objektifleĢtirmektir. Bu da dürüstlük kuralı ile olur
157

. 

Yorum ise, güven ilkesine göre olacaktır. Güven ilkesine göre yorum demek, 

bir irade beyanına verilecek olan anlamda, beyan sahibine göre değil de beyan 

muhatabının dürüstlük kuralı gereğince, bu beyana vereceği anlamı vermek ve 

sözleĢmeyi ona göre yorumlamaktır
158

. 

Yani, yapılan inceleme sonucunda, tarafların açıkça neyi istedikleri, o hukuki 

iĢlem ile neyi amaçladıkları anlaĢılamıyorsa, onların MK. m. 2/1 ıĢığında ve olayın 

bütün hal ve Ģartları dikkate alınarak, dürüst ve makul sözleĢme tarafları sıfatı ile, o 
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sözleĢmeyi yaparken neyi istemiĢ olabilecekleri araĢtırılacak, yorum da buna göre 

yapılacaktır
159

. 

Yorumun amaçlarından en önemlisi, tarafların sözleĢmeyi yaparken, güttükleri 

esas amacı bulabilmektir. Bunun için de sözleĢme yapıldığı sıradaki Ģartlara göre 

yorumlanmalı; o andaki taraf iradelerinin ne olduğu araĢtırılmalıdır. Ayrıca, 

sözleĢme kanunun genel ruhuna uygun olarak yorumlanmalıdır. SözleĢmeyi geçersiz 

sayacak değil, daha çok onu ayakta tutacak yorum tarzı üstün tutulmalıdır. 

SözleĢmede yer alan bir haktan vazgeçilmesine iliĢkin olan durumlar, dar 

yorumlanmalıdır. ġüphe halinde, borçlunun yararına olan durum dikkate alınmalıdır. 

Anlamı açık olmayan tereddütlü durumlarda, onu kaleme alanın aleyhine yorum 

yapılmalıdır
160

. 

SözleĢme, mutlaka dürüstlük kuralı ıĢığında yorumlanmalıdır. Dürüstlük 

ilkesinin kapsamında olan güven ilkesi de bir sözleĢmenin meydana gelebilmesi için 

ön Ģart olan irade beyanlarının yorumunda önemli olacaktır. Sorun özellikle, 

taraflardan birinin irade beyanına verilecek olan anlamda söz konusu ise, güven 

ilkesinden doğrudan doğruya yararlanmak yerinde olacaktır
161

. 

Ġrade beyanlarının hüküm doğurması baĢlığında incelediğimiz, hata 

hükümlerine iliĢkin bir de Ģunu söylemememiz gerekir. Ancak karĢı tarafça 

bilinmeyen ya da bilinmesi mümkün olmayan hatalarda sözleĢmenin iptali yoluna 

gidilecektir. KarĢı tarafça bilinen hatalara iliĢkin hallerde ise, irade beyanları 

yorumlandıktan sonra sorun BK. m. 1 çerçevesinde çözüme bağlanmaktadır. Yani, 

irade beyanları önce yorumlanacak ve iki beyan arasında uyuĢma söz konusu olduğu 

takdirde, ya da güven ilkesine dayanılarak sözleĢmenin kurulduğuna hükmedilecek, 

daha sonra BK. m. 23 uygulanabilecek ve hata hükümlerine dayanılarak, 

sözleĢmenin iptali yoluna gidilebilecektir
162

. 

Bir irade beyanının hata hükümleri dolayısı ile iptaline gitmeden önce 

yorumlanmasına ihtiyaç vardır, zira, BK. m. 1 ya da BK. m. 23 hükümlerinin 

uygulanması, hukuki sonuçları açısından farklılıklar gerektirmektedir. Zira, BK. m. 1 

uyarınca, sözleĢmenin “yok” olduğunu, herkes bir olumsuz tespit davası ile ileri 
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sürebilecektir. SözleĢme, hataya düĢen tarafın gerçek irade beyanına uygun olarak 

kurulmamıĢsa, bu durumda, BK. m. 31‟de yazılı olan hatanın öğrenilmesinden 

itibaren 1 yıl içerisinde, özellikle hataya düĢen tarafça iptal edilebilir. Bu süre 

kaçırılır, ya da hataya düĢen taraf sözleĢmeye icazet verirse, bu durumda sözleĢme, 

geçmiĢe etkili olarak kurulduğu andan itibaren hüküm kazanır
163

. 

Bazı yazarlar, güven ilkesine göre kurulmuĢ sayılan sözleĢmenin hata 

hükümleri sebebi ile iptal edildiği zaman, bir el ile verilenin diğer el ile alındığını 

ileri sürmektedirler. Ancak, unutulmamalıdır ki, beyan hatası olmasına rağmen 

güven ilkesi ile geçerli olarak kurulmuĢ sözleĢme, hata hükümlerine dayanarak iptal 

edildiğinde, beyan hatasına düĢen tarafın, karĢı tarafın bu sözleĢmenin geçerli olarak 

kurulduğuna dair olan güveninin boĢa çıkmasından ötürü tazminat ödeme 

mükellefiyetini yükleyen BK. m. 26 hükmü yerinde ve önemli bir hükümdür. BK. m. 

26 hükmü, burada bir kusur sorumluluğu öngörmüĢtür; yani ancak ihmali ile hataya 

düĢen tarafı tazminat ödemekle yükümlü tutmuĢtur
164

. 

Son olarak bir de beyan iradesi veya bilincinden yoksun irade beyanları ve 

bunların yorumlanmasını inceleyelim: 

Klasik Alman Hukuku öğretisine göre, beyan iradesinden yoksun irade 

beyanları söz konusu olduğunda, bunların yaptırımı “yokluk”tur. Beyan bilinci 

yoksa, hukuken bağlayıcı bir beyan da söz konusu değildir. Buna karĢılık, bazı 

Alman yazarlarınca ve Türk-Ġsviçre Hukuk öğretisinde savunulan ikinci bir görüĢe 

göre, bu durumda, karĢı tarafta, daha önce incelediğimiz hukuki sonuç iradesinin 

bulunmaması ile, beyan iradesinin bulunmaması arasında hiç bir fark yoktur
165

. Her 

iki durumda da, dürüstlük kuralı gereğince, beyan muhatabının bildiği veya bilmesi 

gerektiği tüm hususular nazarı dikkate alınarak, belirli bir anlamda bir irade beyanına 

hükmedilmesi haklı ise, onun bu haklı güveni korunmalıdır. Olsa olsa yine bu 

durumda, beyan bilincinden yoksun olan kimsenin, hata hükümlerine dayanarak bu 

sözleĢmeyi iptal etmesi düĢünülebilir
166

. 

ġimdi bu durumu anlayabilmek için Alman Hukuku‟nda sık sık tekrarlanan ve 

“Trier‟deki Ģarap arttırması örneğini inceleyelim: O bölgedeki genel örf ve 
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adetlerden haberi olmayan yabancı bir kiĢi, bir binanın mahzenindeki lokantaya 

giriyor ve orada tanıdığı birini görerek el sallıyor. Oysa, o sırada mahzende bir açık 

arttırma vardır ve el sallama oradaki adetlere göre pey sürme manasına gelmektedir. 

Artırmayı yöneten kimse, bu el sallamayı bir pey sürme olarak anlamlandırıp, bir fıçı 

Ģarabı ona ihale ediyor. Bu durumda satım sözleĢmesi kurulmuĢ mudur? 
167

. 

Ya da bir baĢka örnekte, bir derneğin Yönetim Kurulu toplantısında, iki imza 

dosyası elden ele dolaĢtırılıyor. Birincisinde, bir üyeye gönderilecek bir tebrik yazısı, 

diğerinde de bir dergiye abone olunduğuna dair bir yazı vardır. A, dergiye abone 

olmayı aklından bile geçirmediği halde, sadece kutlama yazısını imzaladığını 

düĢünerek, abone yazısına da imzasını atıyor. A, bir süre sonra dergiye iliĢkin 

yayınevi sahibinin abone ücreti talebi ile karĢı karĢıya kalıyor. Acaba, A‟nın söz 

konusu imzası ile abone sözleĢmesi kurulmuĢ mudur? 
168

. 

Bu durumda, A, iĢ hayatına katılan normal bir kiĢi gibi davranıp, içinde 

bulunduğu hal ve Ģartlara biraz dikkat etseydi, hareket tarzının karĢı taraf için, ne 

ifade edebileceğini anlayabilecek durumdaydı. Bu yüzden, onda dergiye abone 

olmak için herhangi bir beyan bilinci olmasa, dahi, beyanının geçerli bir irade beyanı 

gibi kabul edilmesi gerektiğinden Ģüphe duymamak gerekir. A, bu durumdan kendi 

dikkatsizliği yüzünden sorumludur. ġu halde, karĢı tarafın bu hareket tarzına, yani 

var olan imzaya haklı güveni korunacak, sözleĢme kurulmuĢ sayılacaktır. A, dilerse 

BK. m. 26‟daki tazminat yükümlülüğüne katlanarak, sözleĢmeyi iptal edebilir
169

. 

Diğer örneğimizde ise, aynı Ģeyi söylemek imkanı yoktur. Bu kiĢi, bölgedeki 

adetlere tamamen yabancı biri olarak, bir lokantada artırma yapılabileceğini bilmek 

durumunda değildir ve bilemez. Onun bu davranıĢını, alıĢveriĢ-iĢ hayatına katılan 

normal ve dürüst bir kiĢiden beklenen özeni göstermediği gerekçesi ile, geçerli bir 

irade beyanı olarak saymak adaletli olmayacaktır. Bu sebeple de karĢı tarafın 

korunmaya değer haklı bir güveni söz konusu değildir. SözleĢme kurulmamıĢtır
170

. 

Bu durum da gösteriyor ki güven ilkesinin uygulanması açısından hukuki sonuç 
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iradesinin bulunmadığı haller ile beyan bilincinin bulunmadığı haller arasında fark 

vardır
171

. 

Hukuki sonuç iradesinden yoksun beyanlarda, eğer beyan muhatabının 

korunacak haklı bir güveni söz konusu ise, bu durumda yoruma gerek kalmadan, 

güven ilkesi gereğince, beyan geçerli bir irade beyanı olarak hüküm doğuruyor ve 

sözleĢme kuruluyor. Bu durumda sorumluluk, her zaman beyan sahibine 

yüklenebiliyor. KarĢı tarafın var olan haklı güveni istisnasız korunuyor. Çünkü, 

beyan bilinci olan bir insanın kelimelerini, ifadelerini karĢı tarafın yanlıĢ 

anlamayacağı Ģekilde seçmek onun görevidir ve riziko alanındadır. Eğer bu durum 

için titizlik göstermeyip, ihmalde bulunmakta ise, bu durumda bunun sonuçlarına 

katlanmak zorunda kalacak, karĢı tarafın haklı güveni bu durumlar için her zaman 

korunacaktır
172

. 

Beyan iradesinden yoksun olunan durumlarda ise, karĢı tarafın haklı güveni 

ancak, beyan sahibinin alıĢveriĢ hayatına katılan normal bir kiĢinin dürüstlük kuralı 

çerçevesinde yapması ve düĢünmesi gereken Ģeyleri yapmada ihmal göstermesi 

halinde, korunacaktır
173

. 

Aksi takdirde, hiç bir ihmal göstermeden yapmıĢ olduğu bir hareketin, karĢı 

tarafça irade beyanı olarak adlandırıldığı durumlarda, beyan muhatabı çok aĢırı 

korunacaktır. Güven ilkesi, hem beyan muhatabın hem de beyan sahibinin 

menfaatlerini dengelemek için var olan bir ilkedir. Bu yüzden, karĢı tarafça hareketi 

bir irade beyanı Ģeklinde anlaĢılan kiĢi, bu durumu önleyecek herhangi bir imkanı 

olmadığından ayrıca korunmaya muhtaçtır
174

. 

Bütün bu anlattıklarımızdan sonra, hukuk biliminde “güven ilkesi”nin, 

anlamının çok iyi anlaĢılıp, yorumu ve kanuni düzenlemesinin çok iyi yapılması 

gerekmektedir. Zira, ilke, tarafların menfaatlerinin çok iyi bir Ģekilde tartılıp dengeye 

kavuĢturulduğu, iĢlem güvenliği ve ticari hayatın devamı için çok önemli rolü olan 

bir ilkedir. Ġlke, tarafların, korkmadan hukuki iĢlem yapabilmelerini sağlayacak ve 

baĢlarına ummadıkları sürprizlerin gelmesini önleyici bir rol üstlenecektir. Böylece 

de toplumda kendine ve hukuka güvenen bireyler çoğalacaktır. 
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E. HUKUKĠ GÖRÜNÜġ ĠLKESĠ 

 

1. Hukuki GörünüĢ Kavramı 

 

Hukuki bakımdan önem taĢıyan bazı durumları gösteren dıĢsal olgular, her 

zaman gerçek hukuki durumu yansıtmayabilir. Bu durumda, gerçeğe aykırı bir 

durum söz konusudur. Acaba, taraf ya da tarafların gerçek olmayan bu olguya-yani 

hukuki görünüĢ olgusuna- dayanarak yaptıkları iĢlemler geçerli sayılabilecek midir? 

Bir baĢka ifade ile, dıĢa karĢı herhangi bir hukuki durumun varlığını gösteren 

olgulara güvenerek, oluĢan görünüĢü sanki gerçeğe uygunmuĢ gibi düĢünmek 

mümkün müdür? Hukuk biliminde hukuki görünüĢ (Rechtsschein) ve hukuki 

görünüĢe olan güvenin korunması diye adlandırılan sorunun özü, bu noktada 

toplanmaktadır
175

. 

Hukukta hak, yetki gibi kavramların, içerik itibariyle, duyu organlarınca 

algılanabilecek kavramlar olmadığını biliyoruz. Haklar ve bunun gibi hukuki 

kurumlar, kendilerini dıĢ dünyada etkileri ile hissettirirler. Bu gibi kurumların 

varlığının, tezahürü sayılabilecek belirli bir takım Ģekiller, hukukta mevcuttur. Bu 

Ģekiller, hukuken önemli olan olguları dıĢ evrene yansıtan, baĢkalarının da bunları 

öğrenmelerini sağlayan vasıtalardır. Bazı hakların varlığı, üçüncü kiĢiler tarafından 

bu Ģekillere bakılarak fark edilebilir. Bu bakımdan, hukuk bilimi, bu hakların ya da 

vesair kurumların sadece Ģekil itibari ile varlıkları ile yetinmez; bu görünüĢlerin, 

Ģekli dıĢa vurumların, öz itibariyle de gerçeğe uygun olmasını arar. Örneğin, bir 

hakkın doğumu için hukuk belirli bazı Ģartların da gerçekleĢmesini aramaktaysa 

sadece o hakkın dıĢ belirtisini teĢkil eden olguların biçimsel olarak Ģeklen varlığı, bir 

baĢka deyiĢle, sadece görünüĢ, o hakkın var olması için yeterli değildir. Hukuki 

bakımdan önemli bir hususu açığa vuran bir olgu içerik-öz itibari ile de tam ve 
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eksiksiz olmalı, kısacası görünüĢün arkasında ona denk gelen maddi olgular da doğru 

ve tam olarak mevcut olmalıdırlar
176

. 

Nasıl ki, hukuk bilimi ve hukuk güvenliği, bazı hak ve olguların hem görünüĢ 

itibariyle hem de öz itibariyle doğru olmasını aramaktadır, ticari (iĢ- alıĢveriĢ hayatı) 

hayat ve iĢlem güvenliği ilkesi de bazen, bu dıĢ görünüĢ olgularının gerçek durumu 

yansıtmamaları halinde, bu olgulara dayanarak iĢlem yapan üçüncü kiĢilerin 

korunmalarını zorunlu kılar. Bu gibi bazı durumlarda, iĢ hayatının güvenliği 

(Verkehrsicherheit), bu dıĢ görünüĢ olgularının gerçekmiĢ gibi kabul edilip, iĢlemin 

geçerli olmasını gerektirir
177

. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere, hukuki görünüĢe 

güvenin korunmasının ilk Ģartı, gerçek ile hukuki dıĢ görünüĢün birbirine 

uymamasıdır. Ancak, hukuki görünüĢ kavramıyla ilgili açıklamalarda bu durumdan 

farklı bir takım hususlar üzerinde de durulmaktadır. Bazı yazarlara göre; bu konuda 

gerçek ile görünüĢ arasındaki uyumsuzluktan farklı olarak bir de, söz konusu olan 

aykırılığın buna sebep olan kimseye yüklenebilmesi ve hukuki görünüĢe itibar ederek 

iĢlem yapan üçüncü kiĢilerin gerçek hukuki durumu bilmemeleri yani iyiniyetli 

olmaları aranır. Hukuki görünüĢ, ancak bu Ģartlar altında fonksiyonunu icra 

edebilecektir
178

. 

Hukuki görünüĢ terimi, hukuk literatürümüze, Alman Hukuku‟ndaki 

“Rechtsschein” teriminin tercümesiyle girmiĢtir
179

. Aslında, bu deyimin tam olarak 

meseleyi anlattığını söyleyebiliriz. Çünkü, hukuki görünüĢ ve bu görünüĢe olan 

güvenin korunması konusunda, gerçek durum ile görünen durumun birbirine 

uymadığını biliyoruz. Oysa, belirli bir hukuki durumun dıĢ belirtisi olan olgunun bazı 

durumlarda gerçeği yansıtması da mümkündür. Bir baĢka deyiĢle, görünüĢle gerçeğin 

birbirine uygun olduğu durumlarda da bir hukuki görünüĢ söz konusudur. Hukuken 

önem taĢıyan bir durumun dıĢ belirtisini oluĢturan her olgu, gerçeği yansıtsın ya da 

yansıtmasın, bir hukuki görünüĢe yol açar. Bu nedenle, bu deyimin, sadece dıĢ 
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görünüĢle gerçek durumun birbirine uymadığı anormal durumlarda kullanılması pek 

de uygun değildir. Ancak, alıĢılan terim bu olduğu için biz de bu terimi kullanacağız.  

 

2. Tarihçe 

 

Yapılan araĢtırmalarda ortaya çıkan sonuca göre, açıklık izlerine ilk defa MÖ. 

2100 yıllarında, Hammurabi Kanunları‟nda rastlanmıĢtır. Babil Hukuku‟nda ve 

Cermen Hukuku‟nda da bu ilkenin izleri görülmektedir. Özellikle, Babil Hukuku‟nda 

menkullerin satılması, kölelerin serbest bırakılması gibi iĢlemler, açıklık ilkesinin 

gereği olarak tanıklar çağırılarak açıklığa kavuĢturulmaktaydı. Gayrimenkullerin 

satımında ise, tahminen bir çubuk Ģeklinde bir Ģeyin verilmesi ile, bu satım iĢlemi 

açıklığa kavuĢturulurdu. Bu hususlar, aynı biçimde Frank kavmi hukukunda da vardı. 

Burada da, satıĢ, evlat edinme gibi hususlarda, açıklığa kavuĢturulma zorunluluğu 

vardı. Babillilerin kölelerine iĢaret koydurmaları gibi, Franklar da hayvanlarına iĢaret 

koydurmaktaydılar. Böylece, hukuki görünüĢü sağlamaktaydılar. Bu fikirler, 

Yunalılara da menkul mallar ve ayni haklar bakımından yabancı değildi. Helenlere 

ait olan yerlerde, tapu sicil memurlukları vardı
180

. 

Roma Hukuku‟nda, hukuki görünüĢ ilkesinin temelini teĢkil eden açıklık 

ilkesinin önemli bir fonksiyonu yoktu. Burada, sadece gerçek hukuki durumu 

yansıtan iliĢkiler korunmuĢtur. Anılan kural karĢısında, örneğin Roma‟da yetkisiz 

zilyetten mülkiyet ya da baĢka bir ayni hakkın kazanılması söz konusu değildi. Bu 

durum Roma‟da, mülkiyetin kutsallığı fikrinin bir sonucu idi. Bundan baĢka, Roma 

Hukuku‟nda bir tek, açıklık ilkesi, görünüĢte temsil yetkisinde (Scheinvollmacht) 

kendini göstermekteydi. Örnek olarak, bir kimsenin daha önce sahip olduğu tahsil 

yetkisine ya da kendisinin müstahdem sıfatına dayanarak, onunla iĢlem yapan 

kimselerin, bu hukuki görünüĢe güvenerek iĢlem yapmaları halinde, onların bu 

güveni korunurdu
181

. 

Hukuktaki bazı hakların dıĢa karĢı etki doğurabilmesi, özellikle de üçüncü 

kiĢilere karĢı ileri sürülebilmeleri için, bunların dıĢarıya karĢı açığa vurulması 

zorunluluğu kendini göstermiĢtir. Örneğin, ünlü hukukçu Kant, mülkiyet hakkı ile 

                                                 
180

 Ülgen, a.g.e. , s. 14-15. 
181

 Ülgen, a.g.e. , s. 15-17.  



 

 

 

 

57 

bu hakkın dıĢ görünüĢünü teĢkil eden olguları-ki bu olguların içerisinde en önemli 

olan zilyetliktir-birbirinden ayırmakta ve malike bu mülkiyet hakkını dıĢa karĢı bu 

görünüĢ Ģekli ile açıklaması gerektiğini savunmuĢtur. Bunun gibi, ayrıca “kelime” 

de, iç iradeyi dıĢ dünyaya yansıtan bir iĢaret, bir vasıta, bir görünüĢ Ģeklidir. Bu 

yüzden beyanda bulunan kimse, iç iradesini dıĢ dünyaya duyururken bu kelimelerin 

normal hayattaki ve ticari hayattaki anlamlarına uygun olarak kullanmaya dikkat 

etmelidir. Görülüyor ki hukuki görünüĢ meselesi, hakların açıklığa kavuĢturulması- 

aleniyet ilkesi- yolundaki bir eğilimin eseri olarak uzun bir tarihi geliĢimin 

sonucudur
182

. 

Daha önce de tekrarladığımız gibi, güven ve haklı güvenin korunması ilkesi, 

dürüstlük ilkesinden ve dürüstlük ilkesi de Tabiî Hukuk‟tan doğmaktadır. Tabiî 

Hukuk terimine tereddütle bakanlar, hukukun genel ilkeleri gibi bir deyim 

kullanabilirler. Bu sebeple, terimler yeni ve farklı olsa dahi, güven ilkesi ve bağlantılı 

ilkelerinin uygulama alanını ilgilendiren kural ve uygulamalara rastlanabilir.  

 

3. Hukuki GörünüĢün Korunması Gerekliliğini Açıklayan 

GörüĢler 

 

Hukuki görünüĢün korunduğu - yani, gerçek ile hukuki görünüĢ arasındaki 

uyuĢmazlığa rağmen görünüĢe itibar edildiği- hallerde görünüĢün adeta gerçeğe 

uygunmuĢcasına muamele gördüğünü açıklamıĢ bulunmaktayız. Böylece, kiĢiler 

arasındaki bazı durumlarda, gerçek ile görünüĢ farklılığına rağmen, görünüĢe itibar 

edilecektir
183

. 

Acaba neden bazı durumlarda hukuki görünüĢe itibar edilmektedir? GörünüĢün 

sanki gerçekmiĢcesine muamele görmesinin altında yatan sebep ve hukuki gerekçe 

nedir? Bu hangi hukuki ilke ya da kurumla açıklanabilir? Hukuki görünüĢe güvenin 

korunması bir genel hukuk ilkesi olarak düĢünülebilir mi? 
184

. 

Alman Hukuku‟nda, özellikle 20. yüzyıl baĢlarından beri, hukuki görünüĢü inceleyen 

yoğun bir yayın faaliyeti mevcuttur. Bu yüzden, hukuki görünüĢ ile ilgili nazariyeler 
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incelenmeye baĢlandığında, bu nazariyelerin Alman Hukuku kaynaklı olduğu 

saptanacaktır
185

. 

Türk Hukuk uygulamasında özellikle Yargıtay‟ın bazı kararlarında, dürüstlük 

kuralından faydalanılarak hukuki görünüĢ ilkesi izah edilmiĢtir. Özellikle, 9. 3. 1955 

tarih ve E. 22 K. 2 sayılı Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı‟nda Yargıtay, sorunu güven 

teorisi ve dürüstlük kuralı ıĢığı altında ele almıĢtır
186

. Bu konuda Ġsviçre Hukuk 

uygulamasında da durum aynıdır
187

. 

Alman Hukuku‟nda durum hayli ilginçtir. Hukuki görünüĢ kavramı ve bu 

kavramın uygulaması hususunda pek çok mahkeme kararı mevcuttur. Hatta, Alman 

Hukuku‟nda, bu ilkeye olan ilgi ve yayınlar, Temyiz Mahkemesi kararları ile 

baĢlamıĢtır diyebiliriz
188

. 

Anılan bu kararlarda ve doktrinde, hukuki görünüĢün korunması, pek çok 

nedene bağlanmıĢtır. Ancak, bu nedenlerden en önemlisi “güven ilkesi”dir. Yani, bir 

kimsenin görünüĢe olan güveninden dolayı, görünüĢ, gerçek olmasa dahi, gerçekmiĢ 

gibi mütalaa edilmekte ve o kimsenin buna olan güveni korunmaktadır. Ancak, bu 

durumda aklımıza Ģöyle bir soru gelebilir. Cevaplandırılması gereken soru Ģudur: 

Güven ilkesinin uygulandığı durumlarda ilgili kiĢinin, görünüĢün gerçekliğine olan 

güveninden dolayı uğradığı güven zararının tazmini, menfi zararının karĢılanması 
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niteliğinde olacaktır. Güven zararı bunu gerektirir. Ancak, hukuki görünüĢe güvenin 

korunması hallerinde, görünüĢ tıpkı gerçekmiĢ gibi muamele görmektedir. Böyle 

olunca da meydana gelen zararın karĢılanması, bir ifa menfaati Ģeklinde olmaktadır. 

O halde, hukuki görünüĢe güvenin korunmasını güven ilkesi ile açıklarsak, meydana 

gelen zararın tazmin edilmesi noktasında bir çeliĢki meydana gelmektedir. Bazı 

yazarlar, bu durumu bir sorun olarak görmemiĢ ve çözümsüz bırakmıĢlardır. Ancak, 

Gotthard
189

 ve Canaris
190

 gibi yazarlar hukuki görünüĢ konusunu inceleyen ve bu 

konuyu açık bırakan diğer yazarları eleĢtirmiĢlerdir. Hukuki görüĢ nazariyeleri de 

iĢte andığımız bu sorun çerçevesinde geliĢmiĢtir. 

AĢağıda inceleyeceğimiz nazariyeler, onları ileri süren bilim adamlarının 

isimleri ile anlatılacaktır: 

Moritz Wellspacher‟in 1906 yılında kaleme aldığı, bizim de yukarıda atıf 

yapmıĢ olduğumuz eser, hukuki görünüĢ kavramı hakkında doktrinde yapılan ilk 

ciddi incelemedir. Yazar, bu eserinde, “hukuki görünüĢ” kavramını, “dıĢ olgulara 

güvenin korunması- (Das Vertrauen auf aeussere Tatbestaende)-” Ģeklinde 

formulize etmiĢtir
191

. Bu durumda, Wellspacher, hukuki görünüĢü, bir bakıma 

güvenin korunması ilkesi bakımından ele almıĢtır. Eğer, bir kimse, bir hak ya da 

hukuki bir iliĢki için herhangi bir dıĢ görünüĢ oluĢturmaktan dolayı sorumlu ise, bu 

durumda, üçüncü kiĢilerin bu oluĢturulmuĢ olan hukuki görünüĢe dayanarak iĢlem 

yapmaları halinde, bu durumdan sorumlu olacaktır
192

. 

Görülüyor ki, burada güvenin korunmasının ana sebebi, dıĢ olguya, karĢı 

tarafça yol açılmıĢ olması keyfiyetidir. Bir kimsenin kendisinin yol açtığı dıĢ görünüĢ 

olgusunun meydana getirdiği sonuçlara, buna güvenerek iĢlem yapan kimse değil, bu 

dıĢ görünüĢ olgusunun meydana gelmesine yol açan -vesile olan- sebep olan 

(Veranlassungsprinzip) kimse katlanmalıdır. Bu açıdan, Wellspacher, yol açma 

ilkesine büyük önem vermiĢtir. Burada, güvenin korunması, bu dıĢ olgunun meydana 
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gelmesine yol açan kimsenin, bunun sonuçlarına katlanması Ģeklinde 

gerçekleĢmektedir
193

. 

Yazarın görüĢleri, bazı yazarlarca eleĢtiri almıĢtır. Canaris, yazarın, hukuki 

görünüĢ ilkesi –(Rechtsscheinprinzip)- ve yol açma sorumluluğu –

(Veranlassungshaftung)- arasında iliĢki kurduğunu ve bu fikirlerin biraz sonra 

inceleyeceğimiz Meyer ile birleĢtiğini ifade ederek, bu iki yazarın, hukuki görünüĢ 

ilkesini çok genel olarak formüle etmiĢ olmalarını eleĢtirmiĢtir. Çünkü, Alman kanun 

koyucusu, hukuki görünüĢ hükümlerinin etkilerini belirli biçimlerde sınırlandırmıĢtır. 

Bu yüzden de, bu konuda genel ifadeler kullanmak yerinde değildir
194

. 

 

 

Canaris, ikinci bölümde ele alacağımız üzere, hukuki muamele kuramı 

alanındaki hukuki görünüĢe güvenin korunması kuramı ve ilkesi ile sorumluluk 

hukuku alanındaki karĢılaĢtığımız olguları “güven sorumluluğu” adı altında, yeni bir 

baĢlıkla ve ayrı olarak inceleyen hukukçudur. 

Wellspacher, görüĢlerini ileri sürerken, BGB‟nin “ifa” ya da “tazminat” 

sonuçlarını düzenleyen hükümlerini göz önüne almamıĢtır. Bir de, yazarın güven 

ilkesi ile değerlendirme yaparken, konuyu sadece güvenin korunması açısından ele 

almıĢ olması, onu bazı hataları yapmaya itmiĢtir
195

. Yazarın kendi ifadesince, kanun 

belirli resmi sicillere güveni korurken, olumsuz bir değerlendirme yapmıĢ, bu 

sicillerdeki gerçek durumu bilmemeyi aramıĢtır. Bu durumu bilmeyen herkesin 

korunması esas amaçtır. Bu kiĢiler iĢlemi yaptıkları sırada, sicil kayıtlarına güvenmiĢ 

olabilecekleri gibi, güvenmemiĢ olabilirler de. Wellspacher‟e göre, bu durum, 

güvenin korunmasını çok ileriye götürmek demek olmaktadır. Yazar, güvenin 

korunması ile, hukuki görünüĢün korunması kavramlarını ayrı ele almıĢ olsa idi, bu 

durumda sicile olan bu güvenin korunmasını aĢırı bulmayacak ve bu hatalara 

düĢmeyecekti
196

. 
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ġimdi de Meyer‟in bu konudaki fikirlerini inceleyelim. Yazar, bu konudaki 

fikrini açıklık ilkesi ile izah (Publizitäetsprinzip) etmektedir
197

. Bu ilkeye göre, bir 

hakkın var olabilmesi için, bu hakkın herkese karĢı açık olması gerekmektedir. DıĢ 

evrene yansımayan bir hak gerçek değildir. Bu yüzden, hakların belirli Ģekillerde, dıĢ 

aleme yansımaları, açığa vurulmaları ve bir görünüĢ kazanmaları gerekmektedir. 

Haklar, ancak, bu Ģekilde belirgin hale gelebilir. Her hakkın ise, belirli bir açıklanıĢ 

biçimi vardır. KiĢiler arasındaki iliĢkilerde de, çoğu defa buna itibar edilir
198

. 

Yazar, bu görüĢüne göre, hakkın dıĢ görünüĢünü, hakkın varlığına bir karine 

olarak algılamakta ve karinenin çürütülmesi halinde, bu durumun, hukuki görünüĢe 

itibar eden üçüncü kiĢilerin hak ve borçlarına etki yapmayacağını ileri sürmektedir. 

Daha doğrusu, hukuki iĢlemin yapılmasından; yani hak ve borçların doğmasından 

sonra, bu hukuki görünüĢün yol açtığı karinenin hükümden düĢürülmesi söz konusu 

değildir. Meyer‟e göre de, bir hukuki görünüĢü meydana getiren kimse, bundan 

sorumlu olacaktır; yani bundan doğan sonuçlara katlanacaktır
199

. 

Meyer‟in bu konuda çok ileri gittiği ve hata hükümleri nedeni ile iptal hakkını 

kullanılmasının mümkün olmayacağını ifade eden görüĢler ileri sürülmüĢtür
200

. 

Ayrıca Canaris‟e göre de Meyer‟in bu görüĢleri BGB‟nin irade bozukluklarını 

düzenleyen hükümlerine aykırılık teĢkil etmektedir. Ayrıca, sırf yol açma ilkesi de, 

hukuki görünüĢü açıklamaya bir baĢına yeterli olmamaktadır
201

. 

Paul Oertmann, adlı yazar da bir makalesinde, hukuki görünüĢ kavramını 

baĢka bir açıdan ele almıĢtır
202

. Yazara göre, hukuki görünüĢ “iyi inancın korunması” 

Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Zira, bir olayda hukuki görünüĢün korunabilmesi için, 

bu duruma dayanarak iĢlem yapan kimsenin iyi inancı korunmaktadır. Bunun nedeni, 

iĢ-alıĢveriĢ hayatındaki güvenliğin korunması gerekliliğidir. Yazara göre, hukuki 

görünüĢ, kurucu olgulardaki eksiklikleri değil, tamamlayıcı olgulardaki noksanlıkları 
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gidermektedir. Oertmann da, hukuki görünüĢün meydana gelmesi için, görünüĢe yol 

açan olgunun ilgili tarafından meydana getirilmiĢ olmasını Ģart koĢmaktadır
203

. 

Heinrich Stoll ise, hukuki görünüĢle ilgili olarak, ilginç bazı fikirler ileri 

sürmüĢtür
204

. Bu makalede, hukuki görünüĢ, yazılı bir belgede yer alan beyanlar 

karĢısında iyi niyetli üçüncü kiĢilerin güvenlerinin korunması sorunu dolayısıyla ele 

alınmıĢtır. Yazara göre, bu tür yazılı belgeler-senetlerde (Urkunden), meydana gelen 

hukuki görünüĢün etkisi iki yönlüdür. Birisi, senedin, hamili olan kiĢiyi göstermesi, 

diğeri de senette yer alan hakkın içeriği ile ilgilidir. Böylece, senedin hamili ve 

muhtevayı gerçeğe uygun bir Ģekilde yansıtma fonksiyonları ayrılmıĢ 

bulunmaktadır
205

. 

 

 

Ancak, yazar, Canaris tarafından Ģu Ģekilde eleĢtirilmiĢtir. Bir kere, yazarın, 

hukuki görünüĢü sadece yazılı belgeler için ele alması, keyfi bir davranıĢ olmuĢtur. 

Çünkü, yazılı beyanların, sözlü beyanlara oranla daha fazla etkili bir güven olgusu 

teĢkil ettikleri söylenemez. Yani, Stoll tarafından, yazılı belgeler yerine sözlü 

beyanlar da inceleme konusu yapılsa idi, yazarın vardığı sonuç değiĢmeyecekti. 

KarĢı tarafın güvenini aynı derecede korumak gerekecekti. Nitekim, Alman Pozitif 

Hukuku‟nda ve keza pek çok hukuk sisteminde de yazılı ve sözlü beyanlar eĢit 

seviyede hukuki koruma altındadırlar
206

. 

Ayrıca, Stoll, yazılı beyanların irade bozukluklarına dayanarak iptal 

edilememeleri gerektiğini ileri sürmüĢtür. Ancak, Stoll‟ün bu iddiası da eĢitsizlik 

oluĢturacaktır. Zira, yazılı bir Ģekilde verilmiĢ bir temsil yetkisini 

(Anscheinsvollmacht)
207

 korkutma ya da hata nedeniyle iptal edilememesine 

rağmen, sözlü olarak verilen temsil yetkisi her zaman ve her durumda geri 
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alınabilecektir. Bu sonucu, hukukta, haklı gösterebilecek bir gerekçe mevcut 

değildir
208

. 

Konu ile ilgili Coing‟in fikirleri de ilginçtir. Ancak, Coing, kiĢilerin iradelerini 

gösterici, izhar eden davranıĢlarından ötürü oluĢturulan güvenden doğan sorumluluk 

ibaresine yer verdiğinden dolayı, hukukçunun fikirleri, tezimizin ikinci bölümünün 

baĢında incelenecektir. Coing‟in bu konudaki fikirleri, yol açma ilkesiyle bağdaĢır 

Ģekilde, bir kimsenin davranıĢları ile meydana getirdiği görünüĢün, karĢı taraf 

açısından geçerli bir irade beyanı olarak algılanmasının haklı olduğu yönündedir. 

Coing, bu fikirlerini hukuki görünüĢe güvenin korunmasını “pasif olarak “güven 

sorumluluğu”na yol açma olarak nitelendirdiğinden, yazarın fikirleri, ikinci 

bölümümüzde ayrıntılı olarak incelenecektir. 

Claus Wilhelm Canaris ise, tezimiz için büyük önem arz eden, “Die 

Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht” adlı kitabında, “hukuki görünüĢe 

güvenden” ötürü meydana gelen sorumluluğu en ince ayrıntılara kadar incelemiĢ, 

ayrıca, kendisine kadar geliĢtirilmiĢ olan nazariyelerde eksik kalan noktaları 

tamamlamaya ve sorunlu kısımları ayrıntısıyla çözmeye çalıĢmıĢtır. Yazar, hukuki 

görünüĢün korunmasını, hemen hemen diğer bütün yazarlar gibi, “güvenin 

korunması” bakımından ele almıĢtır. Bu nedenle yazar, hukuki görünüĢü, kitabının 

da baĢlığı olan güven sorumluluğu açısından, daha genel bir ifadeyle güven ilkesi 

içinde mütalaa etmiĢtir. Canaris, bu çalıĢmasında, güvenden doğan sorumluluğun iki 

yönlü olduğunu (die Zweispurigkeit der Vertrauenshaftung) açıklamıĢ ve bu 

yüzden hukuki görünüĢte neden tazminat sorumluluğu yerine, ifa sorumluluğunun 

olduğunu izaha çalıĢmıĢtır. Böylece, yazarların çoğunun cevaplandırmadığı; ancak 

hukuki görünüĢ açısından çok önemli olan bir sorunu çözmeye çalıĢmıĢtır
209

. 

Canaris‟e göre, güvenden doğan sorumluluk- biz buna tezimiz içerisinde 

güven sorumluluğu- adını vereceğiz; olumlu-müspet ve olumsuz-menfi zarar 

ayrımına uygun olarak, olumlu ve olumsuz olarak iki Ģekilde gerçekleĢir. Yani bir 

olumlu- pozitif anlamda güvenin korunması durumu, bir de olumsuz- negatif 

anlamda güvenin korunması durumu söz konusudur. Birinci halde, güvenin tam 
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anlamı ile bütün içeriği ile korunması (ifa sorumluluğu)
210

, ikinci halde ise, güvenin 

boĢa çıkması dolayısı ile meydana gelen zararın giderilmesi durumu (tazminat 

sorumluluğu) söz konusudur
211

. 

Özellikle, güvenin bu Ģekilde pozitif ve negatif olarak korunması farklılığının 

önemi, kendisini, görünüĢte temsil yetkisi iĢleminin hukuki sonuçlarında 

gösterecektir. Bu durumda, güvenen kimse, pozitif olarak güveninin korunmasını 

tercih ettiği durumlarda, görünüĢteki temsil yetkisi sanki gerçek bir temsil yetkisi 

varmıĢçasına muamele görecek ve bir ifa menfaati elde edilecektir. Ancak, negatif 

olarak güvenin boĢa çıkmasından ötürü ya da güvenilen durumdan dolayı zarar 

görme hallerinde, karĢı tarafın sorumluluğu kabul edilecekse, bu durumda da culpa 

in contrahendo‟dan dolayı bir sorumluluk söz konusu olacak ve güven bu açıdan 

negatif olarak korunacaktır. Bu birbirinin karĢısında yer alan hukuki sonuçların 

farklılığı, güvenin pozitif anlamda korunması demek olan bir “ifa sorumluluğu- 

(Erfüllungshaftung)” ya da güvenin negatif anlamda korunması demek olan bir 

tazminat talebi ayırımında yatmaktadır. Bu ayırım ise, yazara göre güven 

sorumluluğunun iki yönlülüğüne (Zweispurigkeit) iĢaret etmektedir. Bu durumu da 

ikinci bölümde daha ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz için Ģimdilik bu kadar 

anlatmakla yetiniyoruz
212

. 

ġu halde, Canaris de, güven sorumluluğu ilkesinin kendine özgü bir olgular 

alanı olduğunu kabul etmeyip, culpa in contrahendoyu da, güven ilkesinin bir alt 

bölümü olarak ele almaktadır. Yazar, eserinde, özellikle culpa in contrahendo 

olarak algılanması gereken ünlü “Bananenschalefall (bir mağazada yere atılan muz 

kabuğuna basarak düĢme)” olayını, “Anvertrauen” terimi içerisinde 

değerlendirmiĢtir. Bu da gösteriyor ki, Canaris de bir anlamda, bizim tez 

konumuzda belirlemeye çalıĢtığımız dar anlamda saf güven sorumluluğu kavramını, 

culpa in contrahendo kavramından ayıramamıĢtır. Culpa in contrahendo 
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sorumluluğa girecek halleri de, bir kimsenin karĢısındaki kimsenin hakimiyet alanına 

girmesi ile, kendi kiĢi ve mal varlığı haklarına özen gösterileceğine dair güveni 

olarak saptamıĢ ve bu durumları da “Anvertrauenshaftung- bir kimsenin müspet 

niteliklerine, özen yükümünü yerine getireceğine güvenmek” kavramı kapsamına 

almıĢtır
213

. 

Canaris, hukuki görünüĢ hallerini, pozitif hukuka da dayanarak, yaptığı bu ikili 

ayırımın birinci bölümüne almakta, yani güvenin pozitif olarak korunması demek 

olan durum içinde değerlendirmektedir. Ancak, kendisinin de ifade ettiği gibi, hukuki 

görünüĢ hallerinin hepsini birden açıklayabilecek ya da tek bir çatı altına alabilecek 

tek bir formül vermek olanaklı değildir
214

. Zira, bu alanda bir değil, birden fazla ilke 

rol oynamaktadır. Ancak, yazar, hukuki görünüĢ hallerinin korunması açısından, en 

azından asgari bir Ģartın mevcudiyetini aramaktadır. Bu asgari olgu da hukuki 

görünüĢün bilerek -bilinçli olarak- meydana getirilmiĢ olmasıdır. Bu nedenle, hukuki 

görünüĢ olgusundan dolayı sorumluluk bakımından genel bir ilke tespit edilmiĢ 

olmaktadır
215

. 

Bir kere, hukuki bir görünüĢün meydana gelmesine yol açan kimse, kendi 

davranıĢının bilincinde olmakla, karĢı tarafın da bu durumu nasıl anlayacağını ya da 

anlayabileceğini değerlendirecek durumdadır. Ġkinci olarak da bir kimsenin kendi 

davranıĢı- sözü ile bağlı olması durumu ve çeliĢkili davranıĢ yasağı -venire contra 

factum proprium- ilkesi bakımından, bilerek bir görünüĢ olgusu meydana getiren 

kimsenin, sonradan bu durumun gerçek olmadığını ileri sürmesi, kendi davranıĢı ile 

çeliĢki teĢkil edecektir
216

. 

Burada, tezimin daha sonraki bölümlerinde de değinecek olmama rağmen 

kısaca bir kanaatimi belirtmek istiyorum. Bu kanaat, incelemelerim sonucu elde 

edilmiĢtir. Hem hukuki görünüĢe güvenin korunması hallerinde hem de çeliĢkili 

davranıĢ yasağı hallerinde, “güvenilen” durumu meydana getiren kimse, gerçek 

anlamda bu sonuçtan sorumlu değil, bu sonuç ile bağlıdır. Yani, bilerek bir hukuki 

görünüĢü yaratan kimse, dürüstlük ilkesi gereğince, karĢı tarafın güvenini korumak 
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adına, bu gerçek olmayan olgunun gerçekmiĢ gibi hukuk hayatında geçerlilik 

kazanmasına katlanıyor ve karĢı tarafın bir tazminat değil de, bir ifa menfaati elde 

etmesine rıza göstermek durumunda kalıyorsa, bu durumda, bir sorumluluk değil, bir 

bağlılıktan bahsetmeliyiz. Kendi davranıĢları ile, bir hukuki görünüm ya da bir 

durum yaratan kimse, bu durum gerçeğe uygun olmasa bile, dürüstlük ilkesi 

gereğince, bu durum ile bağlıdır. Bu durumdan dolayı da, hukuki görünüĢe güvenin 

korunduğu haller, dar anlamda güven sorumluluğu halleri olmayıp, yaratılan hukuki 

görünüĢle bağlı olma sonucunu doğuran ve hukuki görünüĢü oluĢturan kimsenin 

yerine getirmek zorunda olduğu bir yükümlülüktür. 

Berger de makalesinde, açıkça, hukuki görünüĢe güvenin korunması hallerini, 

güvenin pozitif olarak korunması baĢlığı altında incelemiĢtir. Ancak, yazar, 

Canaris‟ten farklı olarak, hukuki görünüĢe güvenin korunması hallerini her ne kadar 

güvenin pozitif anlamda korunması Ģeklinde ele almıĢ olsa da, güven 

sorumluluğundan farklı bir kurum olduğunu “netlikle” belirtmiĢtir. Hukuki görünüĢe 

güven hem hukuki sonuç hem de gerçekleĢme Ģartları bakımından güven 

sorumluluğundan ayrılır. Bir kere, güven sorumluluğunda, zarar veren kimsenin bir 

tazminat sorumluluğu söz konusudur. Güvenen kimse, bu güveninden dolayı 

uğradığı zararın tazmin edilmesini istemek hakkına sahiptir ve bu durumda güvenin 

menfi olarak korunması demektir. KarĢılanacak olan zararın, güven zararı yani menfi 

zarar Ģeklinde olması, güvenin de menfi bakımdan korunması olarak 

tanımlanmıĢtır
217

. Bu ayırım Canaris‟e aittir. Berger de bu ayırıma sadık kalmıĢtır, 

fakat, hukuki görünüĢe güvenin korunması hallerini, güven sorumluluğundan ayrı 

incelemiĢtir.  

Bir de güven sorumluluğunun gerçekleĢme Ģartları bakımından, hukuki 

görünüĢe güvenin korunmasından farklılıkları mevcuttur. Bu konuları incelerken de, 

Ġsviçre Medeni Kanunu‟ndan örnekler vermiĢtir. ZGB Art. 933‟e göre, emin sıfatı ile 

zilyetten mülkiyetin kazanılması hali, hukuki görünüĢe güvenin korunmasına, ancak 

Art. 934/2‟ye göre ise, meydana gelen güven zararının tazmini güven sorumluluğu 

alanına dahil edilmiĢtir
218

.  
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Bizim kanaatimiz ile de aynı yönde olmak üzere, Berger de, hukuki görünüĢe 

güvenin korunmasının sonucunu, pozitif olarak güvenin korunması Ģeklinde 

incelemiĢ, ancak, meydana gelen ifa menfaatinin gerçekleĢmesini, bir sorumluluk 

değil, yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olarak tanımlamıĢtır. Yani, bilinçli 

olarak meydana getirilen hukuki görünüĢ, gerçeğe uygun olmamasına rağmen, bu 

görünüĢü meydana getiren kimse, yaptığı bu davranıĢı ile bağlı olmalı, görünüĢ 

gereçekmiĢcesine sonuç doğurmalıdır
219

.  

Son olarak da, burada, hukuki görünüĢe güvenen karĢı tarafın özellikle 

korunması gerekmektedir. Çünkü, doğruluk ve dürüstlük kurallarına göre iĢlemesi 

gereken ticari hayatta iĢlem yapan herkes, kendisi ile iĢlem yapan karĢı tarafın da 

kendisi gibi bu ilkelerin gereklerine uygun olarak hareket edeceği düĢüncesini taĢır. 

Buna göre de bir kimsenin bilerek bir görünüĢ olgusu meydana getirdikten sonra, 

bunun kendisine karĢı ileri sürülmesine itiraz edeceği ileri sürülemez
220

. 

Canaris‟e göre, görünüĢ olgusunu bilerek meydana getirmek çok önemlidir; 

çünkü karĢı tarafın bu görünüĢe güveninin korunması, bu Ģarta bağlıdır. Böyle bir 

durum yoksa, yani ilgili, görünüĢ olgusunu bilerek meydana getirmemiĢse, o zaman 

da karĢı tarafın değil de, görünüĢü bilerek meydana getirmeyen kimsenin daha fazla 

korunması gerekir
221

. 

Yazara göre, bilerek meydana getirme unsuru olmadan, hukuki görünüĢe 

sadece yol açma, ya da bu durumun meydana gelmesine sırf özensizlik- ihmal ile 

sebep olma hallerinde, hukuki görünüĢe güvenin korunmasına imkan yoktur
222

. 

Hukuki görünüĢe bilerek sebebiyet verilmesinin sonucu olarak bu durumun 

sonuçlarına katlanma, Canaris‟e göre, bir yaptırım-Sanktion olarak görülmemelidir. 

Bu durumda, ilgilinin bu durumu bilip bilmemesine göre, menfaatler durumu ve 

kimin daha fazla korunması gerektiği mütalaa edilerek bir sonuca varılmaktadır. Bir 

baĢka deyiĢle, hukuki görünüĢ olgusunun bilerek meydana getirilip getirilmemesine 

göre, belirtilen hususular göz önüne alınarak, ilgilinin sorumluluğu tespit edilmekte, 
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yoksa, bir hukuki görünüĢ olgusunu meydana getiren kimsenin her zaman bunun 

sonuçlarına katlanacağı görüĢüne öncelik verilmemektedir
223

. 

Durumu bir örnekle inceleyelim: 

Örneğin, bir kimsenin güvendiği bir kimseye anlaĢılabilir bir sebepten ötürü, 

temsil yetkisi konusunda yazılı bir belge- Vollmachtsurkunde-, ya da metnin 

önceden kararlaĢtırılan hususlara göre doldurulacağı kanaati ile boĢ bir senet -

Blankett- vermesi halinde, Canaris‟e göre, kusurlu davrandığı söylenemez. Zira, o 

bu davranıĢı ile, ne üçüncü kiĢiler bakımından söz konusu olan bir hukuki 

yükümlülüğe aykırı davranmakta, ne de kendisine yüklenen bir ödeve uymakta ihmal 

göstermektedir. Temsil yetkisi verilen kimsenin, bu durumu kötüye kullanması 

halinde, temsil belgesini veren kimsenin bu duruma katlanmasının nedeni, kendisinin 

kendi davranıĢlarıyla bilinçli olarak meydana getirdiği hukuki görünüĢün sonuçlarına 

katlanma gerekliliği ve bu hukuki görünüĢün rizikosunu taĢıma zorunluluğudur
224

. 

Zira, bunlar, ilgilinin riziko alanında ortaya çıkan ve kendisine yüklenebilmesi 

mümkün olan olgulardır. Bu durumda, görülüyor ki, Canaris, riziko sorumluluğuna -

Rizikohaftung- öncelik tanımakta ve bu durumu hukuki görünüĢe bilerek sebebiyet 

verme olgusu ile birlikte mütalaa etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Canaris, 

hukuki görünüĢ olgusunun ilgili kiĢiye atfedilebilmesi açısından, yol açma ilkesi - 

Veranlassungsprinzip- olarak adlandırdığımız hakim, klasik görüĢten ayrılmaktadır.  

Canaris, ayrıca, kendi görüĢlerinin, BGB‟nin hata ile ilgili hükümleri 

karĢısında da, yukarıda açıkladığımız diğer görüĢlere nazaran daha tutarlı olduğunu 

ileri sürmektedir. Ona göre, hukuki görünüĢ olgusundan dolayı sorumluluk, ilgilinin 

bu durumu bilerek meydana getirmesiyle oluĢacağından dolayı, o, her halde kendi 

davranıĢının ne anlama geldiğini biliyor olacaktır. Bu nedenle de onun zaten “hata” 

sebebi ile, iptale baĢvurmasının imkanı yoktur. Bu durumda, Canaris‟in ileri 

sürdüğü formülde, hata meselesi ile karĢılaĢmamız pek olanaklı değildir. Yazar, bu 

durumu, kendi görüĢünün kanunla bağdaĢması noktasında çok önemli 

görmektedir
225

. 
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Canaris, burada ayrıca, görünüĢü bilerek meydana getirme olgusundan dolayı 

ifa sorumluluğuna bir dayanak teĢkil etmesi açısından, BGB‟nin sözleĢmenin 

kurulması aĢamasındaki gerçekte mevcut olmayan durumların hileli biçimde varmıĢ 

gibi gösterilmesi halinde culpa in contrahendodan dolayı sorumluluk (Eski BGB 

463/II) Ģeklinde öngörülen bir olumlu zararın giderilmesi örneğini vermektedir. Nasıl 

ki, culpa in contrahendo sorumluluk olarak, hileli davranıĢ, olumlu zararın 

tazminini gerektiriyor, daha doğrusu gerektirebiliyor ise, aynı Ģekilde hukuki 

görünüĢün de bilerek meydana getirilmesi keyfiyeti, aynı nitelikte bir ifa 

sorumluluğunun nedenini teĢkil edebilir
226

. 

Canaris, aynı zamanda, BGB 179/I (BK. m. 39/I), hükmünü de aynı 

düĢüncenin ıĢığı altında değerlendirmektedir. Zira, bu durumda “falsus procurator”, 

kendisinde temsil yetkisi olmadığının bilincinde ise, ifa ile yükümlü olacaktır. 

Burada, bir hukuki görünüĢ söz konusu değildir. Ancak, anılan bu durumda, bilerek 

karĢı tarafa yanlıĢ bir izlenim verilmesi, yanlıĢ bir beyanda bulunulması halinde, söz 

konusu olan güvenin olumlu olarak korunması keyfiyeti ile hukuki görünüĢün 

korunması keyfiyeti paralellik göstermektedir. Canaris, yetkisiz temsilcinin 

durumundaki, ifa sorumluluğunu da güven sorumluluğu içine dahil etmiĢtir. 

buradaki, ifa ile sorumlu olan, kendisini hileli davranıĢı ile temsilci gibi gösteren 

görünüĢte temsilcidir. Burada da, güvenin olumlu yönden korunması söz konusu 

olacaktır ve karĢı tarafın ifa menfaati korunacaktır.  

BK. m. 39/II‟ye göre, temsil yetkisi olmadan üçüncü kiĢi ile muamele yapan 

sözde temsilci, yetkisi bulunmadığını biliyorsa yani kötü niyetliyse ve hakkaniyet 

gerektiriyorsa, hakim, üçüncü kiĢiye ödenecek tazminatı, menfi zararı aĢacak Ģekilde 

tespit edebilir. bu zararın üst sınırı müspet zararın tamamı olabilir
227

. Ancak, BK. m. 

37 gereğince, temsilci, yetkisinin sona ermiĢ olduğunu bilmiyorsa, bu durumda, 

üçüncü kiĢi ile yaptığı hukuki iĢlem, sanki temsil yetkisi devam ediyormuĢcasına, 

hükmünü doğuracaktır.  

Canaris‟e göre, bilerek bir güven oluĢturulması- (die bewusste Erweckung 

eines unbegründeten Vertrauens)- genel olarak sorumluluğu ağırlaĢtırıcı bir 
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nedendir. Bu bakıĢ açsısı ile anılan bir diğer kurum da örf ve adet hukuku içinde 

geliĢen “katlanma temsili (Duldungsvollmacht)dir
228

. 

ġimdi kısaca, görünüĢte temsili
229

 kısaca incelemek istiyorum: Genellikle kabul 

edilen bir fikre göre, görünüĢte temsil iki türlüdür
230

:  

GörünüĢte temsil, belirli davranıĢlara katlanma suretiyle temsil yetkisi –

katlanma temsili (Duldungsvollmacht) ve dıĢ görünüĢe göre mevcut farzedilen 

temsil yetkisi (Anscheinsvollmacht) olmak üzere ikiye ayrılır. Katlanma temsilinde- 

Duldungsvollmacht, bir kimse, diğer bir kimsenin temsilcisi olarak ortaya çıkmakta, 

o da bunu bildiği halde önleme yoluna gitmemektedir. Bu durum karĢısında üçüncü 

kiĢiler, kendisinin temsil yetkisi verdiği sonucunu çıkarmakta ve buna itibar 

etmektedirler. Larenz‟e göre, temsilcinin kendisine temsil yetkisi verilmesiğini ve iĢ 

sahibinin sırf kararsızlık vb. nedenlerden ötürü, söz konusu davranıĢları hoĢgörü ile 

karĢıladığını bilmesi halinde iç yetki verilmiĢ değildir. anılan halde, dıĢ yetkinin 

verilmiĢ olması da söz konusu olmayacaktır. Anscheiensvollmacht- da ise, bir 

kimsenin diğer bir kimsenin sanki temsilcisi imiĢ gibi davranması söz konusudur. 

böylece, üçüncü kiĢilerde temsil yetkisinin bulunduğu yolunda bir kanaat yaratacak, 

bir hukuki görünüĢe yol açılmıĢ olacaktır.burada, katlanma temsilinden farklı olarak, 

ilgilinin (sözde) temsilcinin davranıĢından haberi yoktur, ancak kendisinin gereken 

özeni göstermesi halinde (bei Anwendung pflichtgemaesser Sorgfalt
231

) görünüĢte 

temsil yetkisini tesbit edebilmesi ve buna engel olabilmesi mümkündür
232

.  

Kanaatimce ise, yetkisiz temsil durumunda, sözde temsilcinin, sözde temsil 

olunanaın yapılan ileme icazet vermemesi halinde, kusuruna bakılmaksızın, üçüncü 

kiĢinin zararını karĢılaması gereklidir. Bu durum da, yetkisiz temsilci kötü niyetli ise, 

menfi zararı aĢan tazminata bile hükmedilebilir. Ancak, ister güvenin negatif olarak 
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korunması söz konusu olsun, ister daha fazla bir koruma söz konusu olsun, sözde 

temsilcinin, üçüncü Ģahsa verdiği zarar, culpa in contrahendo kurumu alanında, 

çözüme kavuĢturulabilir. Bu yğzden de, fikrimce, bu haller, dar anlamda güven 

sorumluluğuna dahil edilmemelidirler. Aksi olduğu takdirde, güven sorumluluğu 

kavramının içi geniĢleyecek ve sanki yararsız bir kurum muamelesi görebilecektir. 

BaĢka hukuki kurumlar ile karĢılanabilen zararları, güven sorumluluğu kapsamında 

değerlendirmeye kanaatimce gerek ve ihtiyaç yoktur.  

Canaris, aynı zamanda eserinde, bir görünüĢün onun sadece görünürde 

olduğunu bilmeksizin meydana getirilmesi haline de (Die Einstandspflicht für die 

Schaffung eines Scheintatbestandes in Unkenntniss seines Scheincharakters) 

değinmektedir
233

. Burada hukuki görünüĢe yol açan bildirim, beyan iradesi ile 

yapılmaktadır. Ne var ki, ilgili bunun doğru olmadığını bilmemektedir. Ancak, 

kendisinin bu bildirimi, eğer üçüncü kiĢilerin iĢlemlerinin dayanağını oluĢturmuĢsa, 

bir baĢka deyiĢle üçüncü kiĢiler bu bildirime güvenerek bir hukuki iĢlem yapmıĢlar 

ve, onların iyi niyetinin korunması gerekiyorsa, bu durumda bildirimi yaparak bir 

görünüĢ meydana gelmesini sağlayan kiĢi sorumlu olacaktır. Ne var ki, yazar, hataen 

yapılan yanlıĢ beyanlarda, her zaman için, bir sorumluluğun olmayacağını ayrıca 

söylemektedir. (BGB 398 vd, BGB 405 vd, karĢılığı olarak BK. m. 162 ve BK. m. 

18/II)
234

. 

Ġkinci olarak, Canaris‟in üzerinde tartıĢtığı bir diğer husus da, bir hukuki 

durumun halen mevcut olduğu- süregeldiği yolundaki hukuki görünüĢün sonuçlarına 

katlanma yükümüdür- (Die Einstandspflicht für den Rechtsschein des 

Fortbestandes einer Rechtslage) Yazara, göre, üçüncü kiĢilerin bir hak 

kazanmasına yol açan hukuki durumların baĢlangıçta var olması kadar, sonradan da 

sürmesi, ortadan kalkmamıĢ olması önemlidir. Bu nedenle, güvenin anılan hallerde 

de korunması önemlidir
235

. 

Canaris, bu andığı durum için özellikle BGB 170 (temsilin süregelen etkisi), 

171/II ve 172/II ile 173. paragraflara atıf yapmaktadır. Canaris, bir de Ticaret 

Hukuku‟na özel olarak, kiĢinin beyan iradesi ve bilincinden yoksun olmasına karĢın 

                                                 
233

 Canaris, a.g.e. , s. 107 vd.  
234

 Canaris, a.g.e. , s. 132, 150. 
235

 Canaris, a.g.e. , s. 133. 



 

 

 

 

72 

meydana gelen görünüĢ olgusunun sonuçlarına katlanma yükümünden 

bahsediyor.
236

. 

Tabii ki, diğer hukukçulara olduğu gibi, Canaris‟e de, hukuki görünüĢ ilkesini, 

“güven sorumluluğu” alanına inhisar ettirmesi noktasında, hukuki görünüĢün alanını 

daralttığı yönünde eleĢtiriler gelmiĢtir
237

. Canaris, bir de, hukuki görünüĢün 

meydana gelmesi için gerekli olan asgari Ģart olan “bilerek meydana getirme” ilkesi 

noktasında baĢarılı bir izah tarzı getirmediğine yönelik eleĢtiriler almıĢtır. Ayrıca, 

hukukçu, güven sorumluluğu içerisinde incelediği, hukuki görünüĢün korunması 

sonucu meydana gelen güvenin olumlu Ģekilde korunması -yani bir ifa 

sorumluluğuna- doyurucu kanuni bir dayanak getirememiĢtir
238

. 

 

4. Hukuki GörünüĢün Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi 

 

Hukuki görünüĢ kavramının esası ve özü, ancak onun diğer kavramlarla olan 

karĢılaĢtırılmasından sonra, daha net anlaĢılabilir. Bazı görüĢlere göre, hukuki 

görünüĢ kavramcılığın (Begriffsjurisprudenz) bir ürünüdür. Yani, hukuki görünüĢ 

ile asıl anlatılmak istenen ve korunmak istenen olgu “iyi niyet”tir ya da, iĢ- alıĢ veriĢ 

hayatındaki güvenliğin korunmasıdır
239

. 

Ancak, bazı yazarlar, hukuki görünüĢü teknik bir terim olarak kullanmıĢlardır. 

Örneğin, Wellspacher, hukuki görünüĢü, dıĢ olgulara güvenin korunması Ģeklinde 

ifade etmiĢtir
240

. 

Acaba, hukuki görünüĢ kavramını, iyi niyetin korunması ilkesi ile açıklayabilir 

miyiz? 
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sebebini, biz de, anılan ilkeyi sadece Ticaret Hukuku ile sınırlamasına bağlıyoruz. Ayrıntılı bilgi için 

bakınız: Ülgen, a.g.e. , s. 63. Bu durum için bakınız: HGB 56. ve 362. paragraflar. 
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 Canaris‟in görüĢlerine yapılan eleĢtiriler için bakınız: Teichmann, NJW, 1982, s. 809; Dunz, JZ, 

1972, s. 670. Naklen atıf: Ülgen, a.g.e. , s. 66. 
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 Ayrıntılı bilgi ve eleĢtiriler için bakınız: Ülgen, a.g.e. , s. 66-69. 
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 Ülgen, a.g.e. , s. 25.  
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 Ülgen, a.g.e. , s. 25. 
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a. Hukuki GörünüĢ Kavramı ve Ġyiniyet Ġlkesi 

 

Doktrinde, hukuki görünüĢ kavramını iyi niyetin korunması Ģeklinde izah 

etmek isteyen görüĢler mevcut olmuĢtur. Alman hukukçusu Schütze tarafından 

hukuki görünüĢ ile iyi niyetin aynı Ģey olmadığı ileri sürülmüĢtür. Hukukçuya göre, 

iyi niyet tamamen sübjektif, hukuki görünüĢ ise, objektif nitelik taĢıyan bir 

kavramdır. Bu nedenle, söz konusu kavramların birbirleriyle karıĢtırılmaması 

gerekir. Gerçi, Schütze‟ye göre, hukuki görünüĢ kavramı, iyi niyetin konusunu teĢkil 

edebilir. Ancak, bu durum iki kavram arasındaki iliĢkiyi ifade edecektir, eĢ 

anlamlılığı değil!
241

. 

Ġyi niyet, kiĢinin iç alemine iliĢkin bir olgudur. KiĢinin iç dünyasındaki sestir. 

Ancak, bu iyi niyetin korunabilmesi için, kiĢinin durumu gereğince, kendisinden 

beklenen özeni ve gerekli ihtimamı göstermiĢ olması gerekmektedir (TMK. m. 3/II). 

KiĢinin bu özeni gösterip göstermediği ise, tamamen objektif olarak 

değerlendirilebilecek bir husustur. Bu durum için de bazı yazarlar, iyi niyet ilkesini 

objektif-sübjektif karması bir ilke
242

 olarak değerlendirmiĢlerdir
243

. Bu açıdan 

bakıldığında, Schütze‟nin bu görüĢünü dayandırdığı nokta eksik ve tek yönlü 

kalmıĢtır. 

Hukuki görünüĢe güvenin korunması ilkesinin, iyi niyetin korunması ilkesi ile 

aynı Ģey olmadığı çok açıktır. Bu farkdan dolayı da, birisini diğeri ile izah etmek 

mümkün olmamaktadır. 

Esasen, hukuki görünüĢün korunduğu bazı hallerde iyi niyetin var olmasına 

gerek bulunmamaktadır. Örneğin, doktrindeki hakim görüĢe göre, hukuki görünüĢün 

                                                 
241

 Schütze, Die Rechtscheinlehre, Berlin, 1939, s. 22. ; Torsten, Spiegelhalder, 

Rechtsscheinhaftung im Stellvertretungsrecht bei der Verwendung elektronischer Signaturen, 

Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2007, s. 25. 
242

 Bu konudaki farklı görüĢ için bakınız: Rona Serozan, SözleĢmeden Dönme, Gözden GeçirilmiĢ 2. 

Bası, Vedat Kitapçılık, Ġstanbul 2007. Yazara göre, niyet kiĢinin gönlünde yatan olgudur. Güven 

ilkesinde ve iyi inancın korunması ilkesinde, söz konusu olan Ģey ise, bireyin ruhundaki inançtır. Bir 

kimsenin, niyetinin kötü olmasına rağmen, eğer güveni somut gerçekliği bilmediği noktasında olursa, 

bu güven pekala korunacaktır. Ayrıca bakınız: Rona Serozan, Die Überwindung der Rechtsfolgen 

des Formmangels im Rechtsgeschäft nach deutschem, schweizerischem und türkischem Recht, 

Tübingen, 1968, s. 108, dipnot 184 ve yine aynı yazar, “Edim Yükümlülüklerinden Bağımsız Borç 

ĠliĢkisi”, Mukayeseli Hukuk AraĢtırmaları Dergisi, Yeni Seri-Yıl. 1, No. 3, KarĢılaĢtırınız, Aytekin, 

Ataay, Medeni Hukuk Genel Teorisi, Temel Bilgiler, Genel Kavramlar, 2. Bası, Ġstanbul, 1971, s. 

336.  
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var olması için gerekli olan Ģartlar, aynı zamanda hukuki görünüĢün korunması için 

de gerekli olan Ģartlardır. Hukuki görünüĢün, bu görünüĢü meydana getiren kimseye 

izafe edilebilmesi ya da üçüncü kiĢilerin iyi niyetli olmaları gibi hususlar, hep hukuki 

görünüĢün meydana gelmesinin değil de, hukuki görünüĢün korunmasının Ģartlarıdır. 

Hatta, bazı durumlarda, bunların hepsinin bile bir arada bulunmasına lüzum yoktur. 

Örnek olarak, tipik bir hukuki görünüĢ hali teĢkil eden, Türk Ticaret Kanunu m. 14/II 

hükmüne göre, bir kiĢinin tacir sayılabilmesi için, kendisinin bir ticari iĢletmeyi 

kurup açtığını, üçüncü kiĢilere çeĢitli yollarla duyurması gerekmektedir. Burada, 

üçüncü kiĢilerin gerçek hukuki durumu, yani fiilen iĢletmeye baĢlanılmamıĢ olmasını 

bilip bilmemelerinin ya da bilmelerinin gerekli olmasının, bir baĢka deyiĢle iyi 

niyetli olup olmamalarının önemi yoktur
244

. 

Aslında, bir iĢletmenin, sadece ticaret siciline tescili ile bunun ticari iĢletme 

niteliği kazandığı söylenenemez. Bir iĢletmenin, ticari iĢletme sayılabilmesi için 

baĢka Ģartlar da aranmaktadır
245

. 

Oysa, kanunen ilan edilen ya da ticaret siciline kaydettirilen ticari iĢletmeler bu 

aranan Ģartları gerçekleĢtirmeyebilir. ĠĢte, bu durumda dahi, iĢletmenin zahiren de 

olsa mevcudiyeti, bu iĢletmeyi iĢleten kimsenin tacir sayılması sonucunu 

doğuracaktır. Bu durum da hukuki görünüĢe güvenin korunmasının, tipik bir örneğini 

teĢkil eder. Bu güvenin korunmasında ise, kanun hükmüne göre, üçüncü kiĢilerin iyi 

niyetli olmaları Ģart değildir. Alman hukukunda ise,bizim kanunumuzun mukabilinde 

yer alan HGB § 5 hükmü ile ilgili olarak hemen hemen bütün yazarlar aynı fikri ileri 

sürmektedirler. ġu halde tacir sayılma halinin, iyi niyetin korunması ile bir ilgisi 

yoktur. Kanun tescil edilen iĢletmelerin niteliğine uygun olarak, bunları iĢleten 

kimselerin yani ilgililerin “tacir” sıfatlarının tartıĢılmasını önlemek istemiĢtir
246

. 

Ancak, kanaatimizce, bu durum, bir özel hukuk cezası anlamında değerlendirilebilir, 

Burada, tacir sayılma halinde zaten bir iyi niyet varsayımı vardır. MK m. 3/2, aslında 

                                                 
244

 Ülgen, a.g.e. , s. 6. Kanaatimizce; bu kanun kuralının iyiniyet aramayıĢının sebebi, ticaret sicili için 

kanunkoyucunun aleniyet (kamuya açıklık, Publizität, Publicité) ilkesini kabul etmesi ve sonuçta da 

ticaret sicilinde gerçek olmayan bir hukuki görünüĢ ihdas eden kimse için bir nevi cezai varsayım 

kabul ederek, kötü niyetin ispatına cevaz vermemesidir. MK. m. 3/2‟de de, “kötü niyet varsayımı” 

kabul ederek, bu kez de “iyi niyetin ispatı”na cevaz vermeyiĢine bu durumu benzetebiliriz! 
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 Konumuz ile doğrudan ilgili olmadığı için gerekli olan bu Ģartların ayrıntılarına girmiyoruz. 

Ayrıntılı bilgi için bakınız: Ülgen, a.g.e. , s. 84.  
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kanaatimizce, Alman hukukunda doğan hukuki görünüĢe güvenin korunması ilkesini 

ifade emektedir. Bir hakkın kazanılması ibaresi ile dar olarak anlarsak, MK. 3/2, 

hukuki görünüĢe güvenin korunmasının bir alt ilkesidir. Hukuki görünüĢe güvende 

her zaman bir hakkın kazanılması değil, daha iyi bir duruma getirilmesi de olabilir. 

Doktrinde bir görüĢ de, “iyi niyeti” Ģöyle değerlendirmiĢtir: Hukuki görünüĢün 

meydana geliĢinde, hukuki görünüĢe güvenin haklı güven olması gerekmektedir. Bu 

fikre göre, hukuki görünüĢ, gerçek hukuki durumu bilmeyen kiĢiler için söz 

konusudur ve bu nedenle de sübjektif bir nitelik taĢımaktadır. Hal böyle olunca da, 

iyi niyet Ģartı hukuki görünüĢe güvenin korunmasında Ģart olan unsurlar arasında yer 

almaktadır
247

. 

Sonuç olarak, hukuki görünüĢ ile iyi niyet aynı değil, farklı kavramlardır. Ġyi 

niyet, hukuki görünüĢe, korunmaya değer bir güvenle itibar etmek demektir! Bu 

noktada biz de, hukuki görünüĢ ile iyi niyet kavramının birbirleri ile aynı değil, 

ancak, birbirleri ile iliĢkisi olan kavramlar olabileceği fikrine katılmaktayız. 

 

5. Hukuki GörünüĢe Güvenin Sonuçları 

 

Hukuki görünüĢe güvenin korunması ilkesi, hukuki muamele kuramı alanında 

değerlendirilebilir. Hukuki görünüĢe haklı güven eğer bu görünüĢteki iĢlemin geçerli 

sayılması sonucunu doğuruyorsa, kastedilen güven pozitif olarak korunmuĢ 

olmaktadır. Güven sorumluluğu, bu dar anlamıyla, hukuki görünüĢe güvenin 

korunmasının belki de bir adım daha atılarak, iĢlemin geçerli sayılması değil, hukuki 

görünüĢe haklı güven dolayısı ile, uğranılan zararın giderilmesi görünüĢündeki 

korumayı ifade etmektedir. Bu gerçeğe aykırı görünüĢün ihdas edilmesine yol açan 

kiĢinin sorumluluğunu ifade etmek için böyle bir terime ihtiyaç duyulmuĢtur. 

Yukarıda, MK. m. 3‟ün kapsamından ve güvenin korunması kavramı ile iliĢkisinden 

bahsederken değindiğimiz gibi, MK. m. 3‟ün lafzı da, söylemi de, özellikle eski 

Medeni Kanun‟da daha dardı. Hakkın doğumundan bahsediliyordu, bu sebeple de 

bazı yazarlar, alacak hakları iyi niyetle kazanılamayacağı için, bu hakkın kazanımını 

özellikle “ayni hakların” kazanımı olarak anlıyorlardı. Bu sebeple de, Jäggi‟nin 
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 B. v. Büren, Die Beschränkung der Einreden des Wechselschuldners, Zürich, 1965, s. 11 vd.  
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kanaatinde olduğu gibi, iyi niyet kuramı ile görünüĢe haklı güvenin korunması 

kuramı arasında, tam bir çakıĢma olmadığı ileri sürülebilirdi. Aslında, bu gibi 

kanaatler Gauch-Schmid‟in de belirttiği gibi, terim farkından doğmaktadır
248

. Her 

iki kuramın temelinde, Roma Hukuku‟nun “bona fides” kavramı vardır. Alman 

Hukuku‟nda, “Treu und Glauben (Dürüstlük Ġlkesi)”, ve Avusturya Hukuku‟ndaki 

“Redlichkeit (Dürüstlük)” kavramları, hukuki geliĢme sonucunda ortaya çıkmıĢ ve 

tek terim kullanan Fransız (Latin) geleneğinden farklı olarak “Guter Glaube” 

kavramı, Ġsviçre Hukuku‟nda aslında henüz Alman Hukuku‟nda belirgin hale 

gelmeyen hukuki görünüĢe haklı güvenin korunması ilkesindeki “haklı güven”i ifade 

etmek üzere kullanılmıĢtır. Diyebiliriz ki, Gauch-Schimid‟in görüĢüne uygun olarak 

Türk-Ġsviçre Hukuklarında, MK. m. 3 ilkesi kapsamı, hukuki görünüĢe güvenin 

korunması ilkesi ile, aynı kapsamdadır. MK. m. 3/2, MK. m. 2 ve dolayısı ile, hukuki 

görünüĢe güvenin korunmasındaki “dürüstlük” ölçüsü ile, “iyi niyet” kavramının 

iliĢkisini belirtmektedir
249

. 

ġu halde, burada kısaca belirteceğimiz sonuç Ģudur: 

Dar anlamda ve “sorumluluk” kelimesi anılmadan, hukuki görünüĢe güvenin 

korunmasından bahsedildiği takdirde, bunun sonucu, mesela, temsil yetkisinin var 

sayılmasına iliĢkin BK. 34/son‟da olduğu gibi, görünüĢte bir iĢlemin gerçekten var 

sayılmasına yol açar. 

GörünüĢte olan iĢlem, var sayılmayıp da sadece üçüncü kiĢinin bu yüzden 

uğradığı zararın tazmini gerekiyorsa (BK. m. 36), bu takdirde, “güven sorumluluğu” 

alanına girmiĢ oluruz. Güven sorumluluğu‟nun alanı ve kapsamına iliĢkin sorunları 

ikinci bölümde ele alacağız. 

Birinci bölümde belirttiğimiz üzere konumuz dar anlamda “güven sorumluğu” 

olduğu için, görünürdeki iĢlemin geçerli sayılması olguları ile ayrıntılı olarak 

ilgilenemiyoruz. 
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 Gauch/ Schmid, Zürcher Kommentar, Schulthess, Zürich, 1998, Art. 3. N. 11 vd, N. 15 ; 

Deschenaux, Der gute Glaube und sein Schutz, Schweizerisches Privatrecht II, Basel, 1967, s. 

207-232.  
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 Gauch/ Schmid, Zürcher Kommentar, Schulthess, Zürich, 1998, Art. 3. N. 11 vd. 
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6. Haklı Güvenin Korunması ve MK. m. 3 ĠliĢkisi 

 

Yukarıda değinilen farklı görüĢlerden anlaĢıldığı üzere, bazı hukukçular MK. 

m. 3‟de düzenlenen “iyi niyet” ve “korunması” ilkesinin “hukuki görünüĢ” ve hukuki 

görünüĢe haklı güvenin korunması ilkesinden farklı kavram ve kurumlar olduğu 

kanaatindedirler
250

. 

Culpa in contrahendo kuramı da hukuki görünüĢe güvenin korunması ilke ve 

kuramı da, dürüstlük ilkesinden (Treu und Glauben) kavramlarından kaynaklanır. 

Ne var ki, her iki kuramın bakıĢ açısı ve ele aldığı olguların tam anlamı ile 

çakıĢtıklarını, örtüĢtüklerini söylemeyiz. Culpa in contrahendo sorumluluk; 

mutlaka “gerçeğe uygun olmayan bir görünüĢ ihdas edilmesi” olguları ile değil, aynı 

zamanda iliĢkiye girmiĢ olan bir kimseye karĢı zarar vermeme, özen gösterme 

yükümü ile de ilgilenir. ġu halde, culpa in contrahendo sorumluluk alanı; dar 

anlamda güven sorumluluğu alanından daha geniĢtir. Bu konuya da ikinci ve üçüncü 

bölümlerde daha geniĢ olarak değineceğiz. 

Acaba, hukuki görünüĢe güvenin korunması ilkesi ile, iyi niyetin korunması 

ilkesi çakıĢan ve örtüĢen iki daireye benzetilebilir mi? 

Bona fides teriminin temelinde de “Treu und Glauben” düĢüncesi ve ilkesi 

yer aldığı ve daha sonra bu dürüstlük ilkesi, özellikle ayni hakların kazanımında “iyi 

niyetin korunması ilkesi”ni doğurduğu, Ġsviçre Medeni Kanunu‟nun BGB‟den 

ayrılan terminolojisi
251

, Fransız hukuk dilinde “bona fides”in hem iyi niyet (Guter 

Glaube), hem dürüstlük ilkesi (Treu und Glauben) karĢılığında, “bonne foi 

subjective” ve “bonne foi objektive” terimini kullanmasının sebep olduğu 

tereddütler, Jäggi‟yi, ayrı kurum ve kavramlar söz konusu olduğu görüĢüne sevk 

etmiĢtir. 

MK. m. 3‟ün “bir hakkın kazanılması” ibaresinde, haklı güvenin korunması 

olgularının çok daha geniĢ bir alana yayıldığı ve haklı güvenin korunmasının mutlaka 

bir ayni hakkın kazanılması olgularına özgü olmadığı, ayrıca MK. m. 3‟de sadece 

“bilmeme” öznel ve menfi durumunun varlığının Ģart olup, haklı güven besleme 
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 Jäggi, Berner Kommentar, 2. Auflage, Bern, 1919, Einleitung, Art. 3, II, N. 3, s. 59,  
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 Jaeggi, a.g.e. , Art. 3. 
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Ģeklinde “pozitif” bir müspet durum aranmadığı görüĢleriyle “ayrılık” tezi 

desteklenmiĢtir
252

. 

Oysa, Medeni Kanunu‟muz sadece, ayni hakların kazanılması alanında değil, 

genel olarak diğer alanlarda da, “iyi niyet”e elveriĢli sonuç bağlayan kurallar sevk 

etmiĢtir. Ayrıca, iyi niyetin sadece ve mutlak bir “bilmeme” olumsuz durumu olduğu 

da söylenemez. MK. m. 3/2, MK. m. 2 ile ilgiyi kurmakta ve Alman Hukuku‟ndaki 

“Redlichkeit” kavramı ile Ġsviçre- Türk Hukuku‟ndaki MK. m. 3/2 anlamındaki “iyi 

niyeti”in birbirinden farklı kavramlar olmadıklarını ortaya koymaktadır
253

. 

Berner Kommentar‟ın Gmür tarafından kaleme alınan ilk Ģerhinde de, “iyi 

niyet”in ilk anlamının açıklaması yapılırken, Alman Hukuku‟ndaki “Redlichkeit”, 

“güvende, gerçek durumu bilmemede haklılık, dürüst davrandığı kanaati” esas 

alınmakta idi
254

. 

Ne var ki, yine de “iyi niyet”in anlamının çeĢitli somut koruma hallerinde farklı 

olabileceği de söylenmekteydi
255

. 

Egger, “redliche Überzeugung” ile “Guter Glaube” arasında bir fark 

görmektedir: Dürüst, namusluca kanaatte “pozitif- olumlu” bir nitelik vardır. Buna 

karĢılık, iyi niyette “negatif” bir ruh hali söz konusudur, yani bilmeme durumu 

vardır
256

. Diğer yandan “bir hukuki görünüĢe güven” durumunu da yine, “iyi niyet” 

kavramı ile açıklamaktadır
257

. 

Jäggi, Art. 3 (MK. m. 3) “iyi niyet “ kavramı ve korunmasının Ġsviçre 

Hukuku‟na özgü bir konum olduğunu ileri sürmüĢtür
258

. 

Deschenaux da, Jäggi gibi, ZGB Art. 3‟ün kanunlaĢtığı sırada, Ġsviçre Federal 

Hukuku‟nda da, KarĢılaĢtırmalı Batı Hukuku‟nda da bir örneği olmadığı görüĢünü 

benimsemiĢlerdir
259

. 

Zürcher Kommentar (1998)‟da, Gauch/ Schmid ise
260

, daha 1912‟de 

ZGB‟nin yürürlüğe girdiği yılda Hegetschweiler‟in ileri sürdüğü Ģu görüĢe 
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 Jaeggi, a.g.e. , Art. 3. 
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 Gauch/ Schmid, a.g.e. , Art. 3. 
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 Gmür, Berner Kommentar, Einleitung, Art. 3, II, N. 3, s. 59.  
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 Gmür, Berner Kommentar, Einleitung, Art. 3, II, N. 3, s. 59. 
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 Egger, Zürcher Kommentar, 2. Auflage, Zürich, 1930, Einleitung, Art. 3, N. 4, s. 82 
257

 Egger, a.g.e. , Art. 3, N. 8.  
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 Jäggi, Berner Kommentar, Bern, 1962-1966, Art. 1-10, ZGB, Art. 3, özellikle N. 7-10, N. 3.  
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 Deschenaux, Schweizerisches Privatrecht, Einleitung, Basel und Stuttgart, 1967, § 20, I, 2-3, s. 

208-209.  
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katılmaktadırlar: Redlichkeit (Treu und Glauben‟e dayanan dürüstlük = namuslu 

davranma niteliği) ve Unredlichkeit terimleri iyi niyet ve kötü niyetle eĢ anlamlı 

terimlerdir
261

. 

Kanaatimizce, baĢta da belirtmeye çalıĢtığımız gibi, Hukuk Tarihi açısından 

Pozitif Hukuk KanunlaĢtırmaları farklı terimler kullanabilir, her ülkenin Pozitif 

Hukuku açısından da az çok farklı görünümler ortaya çıkabilir. Ne var ki, ZGB Art. 

3‟ün kabulüne yol açan ihtiyaçlar, haklı güvenin korunması ilkesinin doğumuna yol 

açan ihtiyaçlarla aynı olduğu gibi, iki ilkenin koruma alanına giren veya giremeyen 

maddi vakıaların özellikleri açısından da fark yoktur. Buna rağmen, Ġsviçre- Türk 

Hukuklarında, Alman Hukuku ortamı ve Ģartları içinde geliĢen hukuki görünüĢe 

güvenin korunması ilkesinin, güven (itimat)- (Vertrauen), teriminin itibarı ve 

ağırlığı; Alman Hukuku‟nun da “otorite”si dolayısıyla, kanunun özellikle “iyi niyet” 

terimini kullanmadığı koruma hallerinde kullanma teamülü yerleĢmiĢtir. Biz de 

tezimizde, bu teamülden ayrılamayacağız. 

 

7. Güven Ġlkesinin Sorumluluk Hukuku Alanındaki GörünüĢü 

 

SözleĢmenin kurulması ve yorumu sorunlarında sadece “güven ilkesi” gerçek 

olmayan bir görünüĢe haklı güven dolayısıyla bu görünüĢ gerçek gibi varsayılıyorsa: 

görünüĢe (haklı) güvenin korunması ilkesi olarak uygulama alanına göre adlandırılır. 

Hukuki görünüĢ gerçek gibi varsayılmayıp da; giderim yükümü doğuran bir 

sorumluluk borç iliĢkisi doğuyorsa, bu sorumluluk borç iliĢkisi de “güven 

sorumluluğu borç iliĢkisi” adını alır. 

Ġkinci bölümde, bu “güven sorumluluğu borç iliĢkisi”nin, culpa in contrahendo 

(asli edim yükümlerinden) borç iliĢkisi kavramının kapsamına girip girmediğini ve 

BGB‟deki, Borçlar Hukuku Reformu dahil, bu alandaki hukuki geliĢmeyi ele 

alacağız. Mehaz Kanun ülkesi olan Ġsviçre Hukuku ile, Türk Hukuku‟ndaki durumu 

ise üçüncü ve dördüncü bölümlerde inceleyeceğiz. 

                                                                                                                                          
260

 Zürcher Kommentar, Einleitung, 1-7 ZGB, Schulthess, Zürich, 1988, Art. 3, N. 5, s. 722-726. 
261

 Otto Hegetschweiler, Der Schutz des guten Glaubens nach dem SZGB, Sachenrecht, 

Dissertation, Zürich, 1912. 
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II. BÖLÜM: ALMAN HUKUKUNDA GÜVEN 

SORUMLULUĞU 

 

A. SÖZLEġME GÖRÜġMELERĠNDEN DOĞAN 

SORUMLULUK – CULPA IN CONTRAHENDO KAVRAMI 

 

SözleĢme kavramı, hem özel hukuk- özellikle de Borçlar Hukuku-, hem de 

kamu hukuku açısından dikkatlice incelenmesi gereken çok önemli bir kavramdır. 

Borçlar Hukuku açısından, sözleĢme, temel borç kaynakları arasında sayılmıĢtır. 

Roma Hukuku‟nda, borç kaynakları, sözleĢme (contractus), sözleĢme benzerleri 

(quasi contractus), haksız fiiller veya suçlar (delictum) ve haksız fiil ya da suç 

benzerleri (quasi delictum) olmak üzere dört kısıma ayrılmıĢtı
1
. Daha sonra, 1881 

tarihli Ġsviçre Borçlar Kanunu hazırlanırken, bu ikili ayırıma bir de sebepsiz 

zenginleĢme eklenmiĢtir. Bu ciddi geliĢme sonucu, borç kaynakları temel olarak üçe 

ayrılmıĢ bulunmaktaydı: Bu geleneksel ayırıma göre, borçlar, ya sözleĢmeden-

Vertrag-, ya haksız fiilden- unerlaubte Handlung-, ya da sebepsiz zenginleĢmeden- 

ungerechtfertigte Bereicherung- doğarlar
2
. 

Ancak, zamanın geçmesi ve ortaya çıkan adaletsizlikler sonucu, borçların 

sadece bu üç sebepten değil, baĢka kaynaklardan da doğabileceği kabul edilmiĢtir. 

ĠĢte, biz bu baĢlık altında sadece sözleĢme ile değil, sözleĢme görüĢmelerine giren 

taraflar arasında da hukuki sorumluluk sonucunu doğuracak bir borç iliĢkisi 

kurulmasının mümkün olabileceğini inceleyeceğiz. Fakat, sözleĢme görüĢmelerinden 

doğan sorumluluk kavramını incelemeye geçmeden önce genel olarak borç 

kavramını ve borç iliĢkisini inceleyelim: 

Roma Hukuku‟nda borç -obligatio- kavramı, “bağlamak”, “raptetmek” 

anlamına gelen “ligare” kelimesinden türetilmiĢtir. Roma Hukuku‟nda “obligatio” 

terimi, hem dar, hem de geniĢ anlamda kullanılmıĢtır. Alman Hukuku‟nda ise borç 

                                                 
1
 Andreas B. Schwarz, Borçlar Hukuku, Ġstanbul, 1948, s. 8.  

2
 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Andreas B. Schwarz, “Medeni Hukukta Umumi Kısım Meselesi, 

Mevzuatta ve Hukuk Ġlminde, Tarihte ve Bugün”, Medeni Kanunu’nun XV. Yıldönümü, Ġstanbul, 

1944, s. 407 vd.  



 

 

 

 

81 

iliĢkisi -Schuldverhältnis- deyimi geniĢ anlamda kullanılmaktadır
3
. Fransız 

Hukuku‟nda ise -obligation- terimi, hem borç iliĢkisini hem de borcu ifade etmek 

için kullanılmaktadır
4
. 

Ġsviçre-Türk Hukuku‟nda ise, Alman Hukuku‟nun etkisi daha çok 

hissedilmekte ve borç kavramı bazen dar anlamda, ancak çoğu kez geniĢ anlamda 

kullanılmaktadır
5
. Bizim hukukumuzda, “borç” kavramı dar anlamda borcu, “borç 

iliĢkisi” terimi de geniĢ anlamda borcu karĢılayacak Ģekilde kullanılmaktadır
6
. 

Farklı hukuklarda değiĢik Ģekilde ifade edildiği üzere, borç kavramının iki 

farklı yönü mevcuttur. Bunlar; geniĢ anlamda borç iliĢkisi veya münasebeti, bir de 

dar anlamda borç kavramıdır. 

GeniĢ anlamda borç dediğimizde ifade ettiğimiz Ģey, taraflar arasında kurulan 

borç iliĢkisi-(münasebeti)dir. Borç iliĢkisi, iki taraf -alacaklı ve borçlu- arasında 

kurulan öyle bir bağdır ki, bununla alacaklı borçludan belirli bir davranıĢta 

bulunmasını yani bir edimi yerine getirmesini istemek hakkını haiz bulunmakta, 

borçlu ise, buna mukabil, hem alacaklının bu talebini yerine getirmek yükümlülüğü 

altına girmekte hem de mevcutsa, alacaklıdan karĢı edimi isteme hakkını elinde 

bulundurmaktadır. Roma Hukuku‟nda Iustinianus
7
 döneminde bu Ģekilde bir borç 

iliĢkisinden bahsedebilmek için “hukuki zincir- iurus vinculum”
8
 ifadesi 

kullanılmıĢtır
9
. 

GeniĢ anlamda borç iliĢkisinden, münferit alacaklar ve borçlar doğar
10

. 

Örneğin, bir satım sözleĢmesinin yapılması ile, satıcı ve alıcı arasında doğan hukuki 

iliĢki, bir borç iliĢkisidir- geniĢ anlamda bir borçtur. Bu borç iliĢkisine dayanarak, 

                                                 
3
 Karl Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, Allgemeiner Teil, 13. Auflage, München, 1987, 

s. 26 vd; Roma Hukuku‟nda borç iliĢkisinin sadece dar anlamda kullanıldığı görüĢü için bakınız: 

Oğuzman/ Öz, a. g. e. , s. 3; Akyol, Borçlar, s. 12‟de Roma Hukuku‟nda -obligatio-teriminin geniĢ 

anlamda borç iliĢkisini ifade ettiğini söylemektedir.  
4
 Akyol, a. g. e, s. 12. 

5
 Oğuzman/ Öz, a.g.e. , s. 3.  

6
 Akyol, a. g. e, s. 12. 

7
 Obligatio, bir bağ, hukukun bir zinciridir (iurus vinculum) ki, bununla biz devletimizin hukukuna 

uygun olarak bir Ģeyi eda etmeğe mecbur oluruz”. Bakınız: I. 3. 13. pr. Ayrıntılı bilgi için bakınız: 

Schwarz, a.g.e. , s. 1.  
8
 Akyol, a. g. e, s. 11.  

9
 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 5; Ayrıntılı bilgi için bakınız: Bülent Tahiroğlu, Roma Borçlar 

Hukuku, Der Yayınları, Ġstanbul, 2005, s. 1-16; Ayrıca Tahiroğlu‟ndan naklen: B. Schmidlin, C. A., 

Cannata, Droit Privé Romain, II, Obligations Successions, Procédure, Lausanne, 1987, s. 11-12.  
10

 Bazen, geniĢ anlamda borç iliĢkisinden sadece bir tek münferit borç doğar. Örneğin, bağıĢlama 

vaadinden doğan tek borç, bağıĢlananın mülkiyetinin geçirilmesi borcudur. Bakınız: BK. m. 234.  
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satıcı, alıcıdan semenin-bedelin ödenmesini isteyebileceği gibi -ki bu semenin 

ödenmesi talebi de dar anlamda bir borçtur-, alıcı da, satıcıdan, satılan Ģeyin 

kendisine teslim edilmesini ve mülkiyetinin geçirilmesini talep etme hakkına sahiptir 

-burada da satıcının dar anlamda bir borcu ve alacaklının da bunu karĢılayan bir 

alacak hakkı mevcuttur- (BK. m. 182/1)
11

. 

ġu halde, geniĢ anlamda borç, içerisinde, dar anlamda borçlar içeren bir üst 

kavram, Alman Hukukçusu Siber‟in de deyimi ile, bir “organizmadır”
12

. Bir borç 

iliĢkisine dayanarak doğan münferit dar anlamda borçlar bu iliĢkinin meyveleri- 

semereleridir. GeniĢ anlamda borçtan sadece tek bir dar anlamda borç doğabileceği 

gibi, birden çok ve karĢılıklı dar anlamda borçlar da doğabilir
13

. 

Borç iliĢkisi, bu anlamda sadece bir hukuki iliĢkiden ibaret değildir. GeniĢ 

anlamdaki borç iliĢkisinden dar anlamda borçlar, asli edim yükümlülükleri, yan edim 

yükümlülükleri ve koruma yükümlülükleri doğabilir
14

. Kısacası, borç iliĢkisi, değiĢik 

hukuki sonuçların toplamından çok, kompleks bir teĢekküldür
15

. 

GeniĢ anlamda borç iliĢkisinin meydana gelmesi ile, dar anlamda borçlar 

hemen doğabileceği gibi, bazen belirli bir zaman sonra da doğabilir. Örneğin, satım 

sözleĢmesinde, borçlunun dar anlamdaki borcunun hemen doğmasına rağmen, kira 

sözleĢmesinde, geniĢ anlamda borç doğmuĢken, bu borç münasebetinden doğan dar 

anlamda borçlar, her ayın kira bedelinin ödenme zamanında doğacaktır. Bunun gibi, 

dar anlamda bir borç, geniĢ anlamda bir borç iliĢkisinin sona ermesinden sonra da 

doğabilir. Kira sözleĢmesinin sona ermesinden sonra, kiracının, kiralanan Ģeyi kiraya 

verene geri vermesi dar anlamda borcu gibi (BK. m. 266, 299)
16

. 

Acaba kurulan bu geniĢ anlamda borç iliĢkisinde ne gibi edim yükümlülükleri 

mevcuttur? 

                                                 
11

 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 6.  
12

 Schwarz, a.g.e. , s. 66‟da, Alman hukukçu Siber‟in borç iliĢkisi kavramını, bir “uzviyet” olarak 

tanımlamadığını söylemektedir.  
13

 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 6.  
14

 Martin Moser, Die Haftung gegenüber vertragsfremden Dritten, Abhandlungen zum 

schweizerischen Recht, Heft 615, Dissertation, Bern, 1998, s. 97 vd; Wolfgang Wiegand, “Von der 

Obligation zum Schuldverhältnis”, Recht 3 (1997), s. 85 vd. 
15

 Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Bern, 1996, N. 56.  
16

 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 6-7.  
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Borç iliĢkisinden kaynaklanan ve bu iliĢkiye hukuki özelliğini ve tipini veren 

edim yükümlülüklerine asli edim -birinci derecede (Primär)- yükümlülükleri denir
17

. 

Edim, borcun konusu demektir. Bir borçtan söz edilince, alacaklının borçludan belirli 

bir davranıĢta bulunmasını -bir Ģey vermesini, bir Ģey yapmasını ya da yapmamasını- 

talep edebilme hakkını kastederiz. ĠĢte, bu edimler borç iliĢkisine kimliğini, adını 

veren asli edimlerdir. Örneğin, bir satıĢ iliĢkisinde, satıcının sözleĢme konusu olan 

Ģeyi teslim etmesi ve bu Ģeyin mülkiyetini alıcıya geçirmesi borcu ile, alıcının satıĢ 

bedelini satıcıya ödeme borcu, asli edim borçlarıdır
18

. 

Asli edim yükümlerinin çok belirgin iki özelliği bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi, hukuki iĢlemin tipini belirleme, diğeri de doğrudan doğruya ifa davasına 

konu olabilme özelliğidir. Bu yükümlülükler, özellikle, karĢılıklı iki tarafa borç 

yükleyen sözleĢmelerde, alacaklının alacak hakkının konusunu teĢkil ederler. Asli 

edim yükümlülükleri, borçlu tarafından yerine getirilmediğinde de, doğrudan 

doğruya ve diğer edim yükümlülüklerinden ayrı olarak tek baĢına ifa davasına konu 

olabilirler
19

. 

Fakat, borç iliĢkisinin ilerleyen aĢamalarında bu asli edimlerin yerine ya da 

yanına baĢka edim yükümlülüklerinin -ikincil edim yükümlülükleri- eklenmesi 

ihtimali vardır. Örneğin, satıcı, sattığı Ģeyi ihmali ile yok etmiĢse, onun satıĢ konusu 

olan nesneyi teslim etme ve mülkiyeti geçirme diye ifade edilen asli edim 

yükümlülüğünün yerine geçen, ifada “kusurlu imkansızlık” olarak ifade 

edebileceğimiz bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olacaktır (BK. m. 96)
20

. 

                                                 
17

 Asli edimin ne olduğunun tespiti, sözleĢmenin sürekli olup olmadığının, borçlu temerrüdü dolayısı 

ile sözleĢmeden dönme imkanının bulunup bulunmadığının ve ifa imkansızlığının sonuçlarını tayinde 

önem taĢımaktadır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Oğuzman/Öz, a.g.e. , s. 4, dn. 10. ; Hüseyin Hatemi, 

Borçlar Hukuku Fasiküller, Filiz Kitabevi, Ġstanbul, s. 8‟de borç kavramını Ģöyle anlatmaktadır: 

“Borç iliĢkisi; edim yükümlülükleri, giderim yükümlülükleri, iade yükümlülükler içerir. Bu 

yükümlülüklerden her birine “borç” denir. Bir münferit borcun ifası, o borcu ortadan kaldırabilir, 

ancak, borç iliĢkisini sona erdirmez. Borç iliĢkisinin sona ermesi, ikale, iptal beyanı fesih, feshi ihbar, 

dönme gibi iĢlemler sonucu olur. dar anlamda borcun sona ermesi ise, ifa, imkansızlık gibi sebeplerle 

olur.” ; Akyol, a.g.e. , s. 13‟de, “Asli edim yükümlülüklerini, borç iliĢkisi içerisindeki temel borçlar 

olarak ifade etmiĢtir. Yazara göre, borç, temel borç, ikinci derecede borç, yan borç olarak ayırımlara 

tabi tutulabilir. Temel borç, borç iliĢkisine tipini, rengini veren borçtur.” ; Fikret, Eren, Borçlar 

Hukuku, Beta, 9. bası, 2003, s. *; Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan 

Kitabevi, 2007, s. *.  
18

 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 8.  
19

 Dieter Medicus, Bürgerliches Recht, Köln, 1983, N. 207; Aydınlı, a.g.e. , s. 58-59.  
20

 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 8. 



 

 

 

 

84 

Satıcı Ģeyi teslim etmekte temerrüde düĢer ve alacaklı teslimle yani asli edimle 

birlikte, bunun yanında bir de gecikme tazminatı talep ederse, bu durumda da asli 

edimin yerine değil, yanına eklenen bir ikincil-tali edim yükümlülüğü söz konusu 

olacaktır. Kira iliĢkisinin sona ermesinden sonra, kiracının kiralanan Ģeyi, kiraya 

verene teslim etme borcu da, ikincil edim yükümlülüklerine bir örnek teĢkil edebilir. 

Her sözleĢmede, asli edim yükümlülükleri dıĢında bir de yan edim yükümlülükleri 

söz konusu olabilir
21

. Yan edim yükümlülükleri, tarafların rızası dahilinde olan ve 

sözleĢmenin tipini belirlemeyen yükümlülüklerdir. Yan edimler, aĢağıda da 

değineceğimiz üzere, sözleĢmenin amacına uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesine 

hizmet eden ve edim menfaatinden beklenen amaca dolaylı yoldan yardımcı olan 

yükümlülüklerdir
22

. 

Yan edim yükümlülüklerinin asli kaynağı bazen kanun olabilir. Örneğin, BK. 

m. 313‟de hizmet sözleĢmesinin asli edimleri belirtilmiĢtir. Maddeye göre, asli 

edimler; iĢin görülmesi ve iĢverence ücretin ödenmesidir. Bu iki asli edim, 

sözleĢmenin tipini belirlemektedir
23

. 

Bunun yanında, iĢçinin, iĢverenin emir ve talimatlarına uygun davranması, bir 

yan edimdir. Keza, BK. m. 327‟de düzenlenen, avans verme yükümü de bir yan edim 

yükümlülüğüdür. ĠĢveren, iĢçisine avans vermekle yükümlüdür
24

. 

Borçlar Hukuku‟na hakim olan ilkelerden sözleĢme özgürlüğü ilkesine göre, 

taraflar kendileri de yan edim yükümlülükleri kararlaĢtırabiliriler. Tarafların, yan 

edimlere aykırılıkları, asli edimlerde olduğu gibi, ifa etmeme, gereği gibi ifa etmeme, 

kusurlu ifa, imkansızlık, temerrüt ve sözleĢmenin müspet ihlali kavramları ile 

karĢılanabilir
25

. Yan edim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi bir görüĢe göre, 

“kötü ifa” 
26

 olarak değerlendirilirken, diğer bir görüĢe göre, haksız fiil, temerrüt ve 

                                                 
21

 Mustafa GümüĢ, Türk-Ġsviçre Medeni Hukuku’nda Vekilin Özen Borcu, Beta Yayınları, 

Ġstanbul, 2001, s. 117; Aydınlı, a.g.e. , s. 60.  
22

 Rona Serozan, SözleĢmeden Dönme, s. 69; Ayrıca Serozan s. 69, dn. 51 ve orada anılan 

kaynaklardan naklen: Emmerich Volker, Athenäum-Zivilrecht 1: Grundlagen des Vertrags-und 

Schuldrechts, Frankfurt, 1972, s. 294 vd. 
23

 Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, Beta Yayınevi, Ġstanbul, 2003, s. * 
24

 Aydınlı, a.g.e. , s. 61 ve ayrıntılı bilgi için bakınız: s. 61, dipnot: 21, 22, 23 ve 24.  
25

 Claus W., Canaris, “Ansprüche wegen “pozitiver Vertragsverletzung” und “Schutzwirkung für 

Dritte” bei nichtigen Verträgen”, Juristen Zeitung, 1965, s. 477.  
26

 Kötü ifa kavramı için bakınız: Fahrettin Aral, Türk Borçlar Hukuku’nda Kötü Ġfa, Ankara 1985, 

s. 44 vd.  
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imkansızlık hükümlerinin yetersizliği nedeni ile, sözleĢmenin müspet ihlali olarak 

belirlenmektedir
27

. 

Tekrarlayacak olursak; edim yükümlülükleri, asli edim yükümlülükleri ve yan 

edim yükümlülükleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Asli edim yükümlülüklerinden ayrı 

yükümlülükler dediğimizde, karĢımıza çıkan ilk kavram “yan edim yükümlülükleri-

Nebenleistungspflichten” kavramıdır. Bu gibi yükümlülükler, bizzat kanun 

tarafından hüküm altına alınabileceği gibi
28

, taraflar anlaĢarak da aralarında bazı yan 

edim yükümlülükleri
29

 kararlaĢtırabilirler
30

. 

Yan edim yükümlülükleri, ayrıca bazı yazarların da dediği gibi, dürüstlük 

kuralından da kaynaklanabilir
31

. Dürüstlük kuralı, hukuk biliminin ve özellikle 

sözleĢme hukukunun temel bir ilkesidir. Taraflar birbirleri ile hukuki iliĢkiye 

girdikleri andan itibaren, doğruluk ve dürüstlük kuralı ile bağlı hale gelirler. Sadece, 

Medeni Hukuk‟ta değil, hukukun uygulanma aĢamasında da bu kural önemli bir 

kuraldır. Gerek irade beyanlarının yorumlanmasında, tamamlanmasında ve yeni 

Ģartlara uydurulmasında, onlara anlam verilmesinde, gerekse kanunun 

yorumlanmasında, somut olaylara uygulanmasında ve kanunun amacının 

belirlenmesinde, dürüstlük kuralının çok önemli bir iĢlevi vardır
32

. 

                                                 
27

 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Rona, Serozan, “SözleĢmenin Müspet Ġhlali ve Culpa in Contrahendo”, 

Mukayeseli Hukuk AraĢtırmaları Dergisi, No: 18, Ġstanbul, 1990, s. 34; Serozan, bu makalesinde, 

haksız fiil hükümlerinin ve sözleĢmede ifa engellerini düzenleyen BK. m. 96‟nın yetersizliği nedeni 

ile, “yan edim yükümlülükleri” ile “davranıĢ yükümlülükleri”ne aykırılıkların, sözleĢmenin müspet 

ihlali kavramı altında değerlendirebileceğini ileri sürmüĢtür. Özellikle gerçekleĢen hukuka aykırılıklar 

ne temerrüt ne de imkansızlık hükümlerine uymadığından ve bunların karĢılanması da haksız fiil 

hükümleri çerçevesinde adaletsiz olacağından, sözleĢmenin müspet ihlali kavramı önem kazanmıĢtır. 

Bu durumun dayanağının ise Bk. m. 96 olması mümkün değildir. Bu sebeple bu kurumun dayanağı 

baĢta MK. m. 2‟deki “dürüstlük kuralı” ve ayıplı ifaya iliĢkin Borçlar Kanunu‟ndaki düzenlemelerdir.  
28

 Örneğin, BK. m. 251/1 uyarınca, kiracı, kiralanan Ģeyin tamire ihtiyacı olduğu sırada, bunun 

tamirine müsaade etmeye mecburdur. BK. m. 256/1 uyarınca da, kiracı kiralananı kullanırken tam bir 

özen ve ihtimam göstermekle mükelleftir. Bu kanun hükümleri, “yan edim yükümlülüklerinin kanun 

tarafından öngörüldüğü durumlara örnek olarak gösterilebilir.  
29

 Hans Merz, Vertrag und Vertragsschluss, 2. Auflage, Universitätsverlag Freiburg, Schweiz, 1992, 

s. 73‟de, yan edim yükümlülüklerini, sözleĢme öncesi koruma yükümlülükleri olarak nitelendirmiĢ ve 

sayı itibariyle çok fazla koruma yükümlülüğü söz konusu olacağını söylemiĢtir.  
30

 Bir hizmet sözleĢmesinde tarafların anlaĢarak birbirlerine karĢı rekabet etmeme yükümlülükleri de 

bu duruma örnek olarak gösterilebilir.  
31

 Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2002, s. 19; Naklen atıf: Fikret, 

Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2001, s. 42, dn. 36‟daki yazarlara. 
32

 Dürüstlük kuralına aykırılığın ve hakkın kötüye kullanılmasının örnekleri için bakınız: Akyol, 

Dürüstlük Kuralı, s. 102-107; Ayrıca dürüstlük kuralının Usul Hukuku‟nda uygulanması örnekleri 

için bakınız: Akyol, ÇeliĢki Yasağı, s. 152-153. 
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Medeni Kanunumuz m. 2‟de de yer aldığı gibi, herkes haklarını kullanırken ve 

borçlarını ifa ederken dürüstlük kuralına uymakla yükümlüdür. Dürüstlük kuralı 

aradaki güven iliĢkisinden doğar. Taraflar arasında bir güven iliĢkisi kurulduktan 

sonra, herkes bu güven iliĢkisinin gerektirdiği biçimde doğruluk ve dürüstlük 

kuralına uygun bir Ģekilde davranmalı ve karĢısından da bunu bekleme hakkını elde 

edebilmelidir
33

. 

ĠĢte dürüstlük kuralına uygun Ģekilde davranma yan edim yükümlülüklerinde 

de kendisini gösterecektir. 

Merz‟in
34

 de dediği gibi, sözleĢmenin amacına uygun bir Ģekilde yerine 

getirilmesine yardım eden ve temelini dürüstlük kuralında bulan ve özellikle, 

Canaris tarafından yan edim yükümlülüklerine dahil sayılan baĢka yükümlülükler de 

söz konusudur
35

. 

Durumun özelliğine göre, taraflar, asıl borçlarını yerine getirmek ve sözleĢme 

ile elde edilmek istenen menfaatin gerçekleĢmesi için birbirlerine karĢı özen 

göstermek, birbirlerinin kiĢilik ve malvarlığı haklarını korumada ciddi derecede titiz 

davranmak yani, dürüstlük kuralı uyarınca nasıl hareket etmeleri gerekiyorsa, öyle 

hareket etmek zorundadırlar. 

Örneğin, satıcı sadece sözleĢme görüĢmeleri sırasında değil, satım sözleĢmesini 

kurduktan sonra, hatta asli edim yükümlülüklerini ifa ederken bile, sattığı fakat 

henüz teslim etmediği malı özenle korumak, onu güzelce paketlemek ya da 

göndermesi gerekiyorsa, gönderirken gerekli bütün özen ve ihtimamı göstermek 

hatta sözleĢme konusu olan eĢyanın kullanılmasına iliĢkin bazı tehlikeler mevcutsa, 

bunları da alıcıya bildirmek yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüklerin asli edim 

yükümlülükleri olmaksızın herhangi bir anlamı yoktur
36

. 

Ġfade ettiğimiz gibi, taraflar yan edim yükümlülüklerini kararlaĢtırmamıĢlar, 

kanunda da bununla ilgili bir düzenleme yoksa, bu durumda yan edim 

yükümlülüklerinin tespit edilmesinde, “dürüstlük kuralı” devreye girecektir. Buna 

                                                 
33

 Ali Naim Ġnan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 1984, s. 172-173.  
34

 Merz, a.g.e. , s. 7. 
35

 Canaris, “Ansprüche wegen “pozitiver Vertragsverletzung” und “Schutzwirkung für Dritte” 

bei nichtigen Verträgen” , s. 447.  
36

 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 11. 
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iliĢkin belirlemede de, dikkat edilmesi gereken husus, edim menfaatlerinin 

dengelenmesi ve sözleĢme adaletinin gerçekleĢtirilmesidir
37

. 

Örneğin; sözleĢme konusu ile bilgileri ve belgeleri vermekten tutun da, vedia 

veya ariyet olarak alınmıĢ nesneyi kullanmamaya ve yüklenilmiĢ hizmet edimini iyi 

bir biçimde yerine getirmeye varıncaya kadar olan bu yükümlülüklerin hepsi, “yan 

edim yükümlülükleri”dir. BK. m. 96 kuralı, Ġsviçre‟deki aslına ugun yorumlanacak 

olursa, borçlunun asli edimin ifasını kusurlu olarak imkansızlaĢtırmasının yanına, 

borçlunun yan edimini de kusurlu olarak imkansızlaĢtırması halini de rahatlıkla 

katabilir ve kanunu bu Ģekilde yorumlayabiliriz. “Gereği gibi ifa etmemek” demek 

aynı zamanda, “yan edim yükümüne aykırı davranmak” demektir. Yan edim 

yükümüne kusurlu aykırılık, aynen asli edim yükümünün kusurlu bir Ģekilde 

imkansızlaĢtırılması gibi, borçluyu BK. m. 96‟nın sorumluluk yaptırımına dahil 

edecektir
38

. 

Yan edimler her ne kadar sözleĢmenin tipini belirlemede önem arz etmeseler ve 

sözleĢmenin ikinci derecedeki amacını içerseler bile, bunların amaçlar asli edimden 

ayrı ve bağımsız olduğundan dolayı, bu yükümlülükler kendi baĢlarına borcu için bir 

yükümlülük, alacaklı için de bir alacak hakkı teĢkil edecektir. Bu nedenle, bu 

yükümlülükler, bir görüĢe göre, ayrı bir ifa davasının konusu olabilirler
39

. 

Bir baĢka görüĢe göre ise, asli edim yükümlülükleri ile yan edim 

yükümlülükleri arasındaki temel fark, yan edim yükümlülüklerinin ihlalinin tek 

baĢına dava edilebilir olmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, asli edim 

yükümlülükleri sözleĢmenin tipi ile doğrudan alakalıdır, yani asli edim 

yükümlülüklerine göre sözleĢmenin niteliği ve tipi belirlenir. Ancak, üst kavram 

olarak edim yükümlülükleri kavramına dahil olan yan edim yükümlülüklerinde böyle 

bir zorunluluk yoktur. Bu yükümlülükler, asli edim yükümlülükleri gibi, sözleĢmenin 

tipine göre değiĢiklik göstermezler
40

. Bu görüĢe göre, yan edim yükümlülükleri 

                                                 
37

 Eren, a.g.e. , s. 32; Kılıçoğlu, a.g.e. , s. 18; Serozan, SözleĢmeden Dönme, s. 283-287.  
38

 Serozan, SözleĢmeden Dönme, s. 283; KarĢı görüĢler için bakınız: Serozan, SözleĢmeden Dönme, 

s. 283, dn. 112 ve orada anılan yazarlar.  
39

 Aydınlı, a.g.e. , s. 66 ve bakınız aynı sayfa, dn. 52‟de anılan eserler.  
40

 Ernst Kramer, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI, Das Obligationenrecht, 

1. Abteilung, Teilband 1, Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und 

Kommentar zu Art. 1-18 OR, Bern, 1986, GiriĢ, N. 93; Hans Merz, Kommentar zum 

schweizerisches Zivilrecht, Band I, Einleitung und Personenrecht, Einleitung Art. 1-10 ZGB, 

Bern, 1962, N. 262, Art. 2 ZGB; H. Becker, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 
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temelini dürüstlük kuralından alır. Ancak, bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesinden dolayı, bir “ifa” talebi değil, bunun yerine bir “tazminat” talebi 

doğacaktır. SözleĢmenin tarafları birbirlerine karĢı bu yükümlülükleri ihlal etmekten 

dolayı tazminat davası açabileceklerdir
41

. 

Ancak, kanaatimizce de, kabul edilmelidir ki, yan edim yükümlülükleri, asli 

edim yükümlülüklerinin sözleĢmenin amacına ve tarafların sözleĢmeden bekledikleri 

menfaatlere uygun olarak yerine getirilmesine yardımcı olan yükümlülüklerdir
42

. 

Her ne kadar, bazı hukukçular, yan edim yükümlülüklerinde aynen ifa 

yaptırımını olanaksız buluyorlarsa da, bu görüĢ yerinde değildir. Bir sürü, yan edim 

yükümünde, alacaklının, borçludan bu yan edimi daha sonradan yerine getirmesini 

istemesi olanaklıdır. Örneğin, ihbarda bulunma yan edim yükümünün ifası, bilgi 

verme yan edimi yükümünün ifası her zaman istenebilir. Hatta, bir çok yan edim 

yükümün ifasını aynen talep etme, alacaklının daha yararına olabilir. Ancak, tabiidir 

ki, yan edim yükümünü yerine getirme olanağı kalmamıĢsa ve bu durum alacaklının 

da yararına değilse, bu durumda aynen ifa talebi değil, bunun yerine tazminat talebi 

söz konusu olacaktır
43

. 

Yan edim yükümlülükleri genel olarak iletme ve kaçınma yükümleridir. Ġletme 

yükümleri ana baĢlığı içerisine, bildirme yükümlülüğünü dahil edebiliriz. Bu 

yükümlülükte, kiĢi, sahip olduğu bilgileri, muhatabına bilgi ve fikir olarak 

vermelidir. Söz konusu bu borç doğrudan kanundan kaynaklanabileceği gibi, 

sözleĢmenin yorumlanmasından da kaynaklanabilir
44

. 

Bir diğer yan edim yükümlülüğü de bilgi ve hesap verme yükümüdür. Bu 

yükümlülükler genelde sözleĢmenin ifa edilmesi veya sözleĢmelerin tasfiye edilmesi 

sırasında doğmaktadırlar. Kanundan ya da dürüstlük kuralından meydana gelebilirler. 

Bir diğer, yan edim yükümlülüğü de kaçınma yükümlülükleridir. Burada, yapmama 

davranıĢı tek baĢına bir borç Ģeklinde değil de, bir yan edim yükümlülüğü Ģeklinde 

karĢımıza çıkmıĢtır. buradaki, yükümlülük, asli edimin ifası ile ulaĢılmak istenen 

                                                                                                                                          
Band VI, Obligationenrecht, I. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, 2. Auflage, Bern, 1941, 

OR 97, N 104; Emmerich, a.g.e. , s. 304 vd.  
41

 Kramer, Berner Kommentar, GiriĢ, N. 96.  
42

 Merz, Kommentar, N. 260, Art. 2 ZGB. 
43

 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Serozan, SözleĢmeden Dönme, s. 283-284 ve aynı sayfalardaki 

dipnotlar: 112, 113, 114 ve orada anılan yazarlar. 
44

 Aydınlı, a.g.e. , s. 67. 
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edim menfaatine hizmet eden ve edimin ifasını engelleyebilecek ya da tehlikeye 

sokabilecek her türlü fiil ve iĢlemden kaçınmaktır. ĠĢçinin hizmet sözleĢmesi sona 

erdikten sonra, rekabet etmeme yan edim yükümlülüğü bu duruma örnek olarak 

verilebilir
45

. Acaba bir borç iliĢkisinin varlığı, mutlaka asli edim yükümlülüklerinin 

varlığını mı gerektirir? Yoksa, asli edim yükümlülüklerinden bağımsız, onların 

varlığını gerektirmeyen borç iliĢkileri de mevcut olabilir mi? 

Bu soruya olumlu bir Ģekilde cevap vermek ve asli edim yükümlülüklerinden 

bağımsız borç iliĢkilerinin de var olduğunu söylemek gerekir. ĠĢte, bu durumu 

anlayabilmek için, en baĢta verilmesi gereken örnek, konu baĢlığımız olan “culpa in 

contrahendo- sözleĢme görüĢmeleri (müzakereleri) sırasındaki kusurlu davranıĢ” ve 

bundan dolayı sorumlu olma örneğidir. 

Culpa in contrahendo kavramını incelemeye geçmeden önce, Ģu noktayı 

aydınlatmamız gerekmektedir: Borç iliĢkisi çerçevesinde asli ve yan edim 

yükümlülükleri dıĢında acaba ne gibi baĢka yükümlülükler söz konusu olmaktadır? 

Söylemeliyiz ki, borç iliĢkisinden doğan ve doktrinde farklı isimlerle anılan 

“yan yükümlülükler” 
46

 ile “edim yükümlülükleri”ni birbirinden ayrı olarak ilk defa 

ele alan hukukçu Heinrich Stoll‟dür
47

. Yazara göre, edim yükümlülükleri, borçlunun 

sözleĢmeden kaynaklanan borcunun, amacına uygun bir Ģekilde yerine getirmesi için 

yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklerdir
48

. 

Taraflar, borç iliĢkisi içerisine girdiklerinde, birbirlerine doğru bilgi vermek, 

birbirlerini aydınlatmak yükümlülüğü altına girmiĢlerdir. Ayrıca, bu borç iliĢkisi 

nedeni iledir ki, taraflar birbirlerinin kiĢi ve mal varlıklarını korumak maksadı ile, 

özenli ve dikkatli davranmalıdırlar. ĠĢte, tarafların borç iliĢkisi içerisine girmekle 

adım atmıĢ oldukları bu “sosyal temas- (Sozialer Kontakt)”, onların birbirlerine 

özen göstermelerini gerekli kılmaktadır. Zira, bu sosyal temas sayesinde, taraflar 

birbirlerinin kiĢi ve mal varlıkları üzerinde etki yapma imkan ve ihtimalini bulmuĢ 

olmaktadırlar. Söz konusu bu iliĢki gereğince de taraflar arasında bir güven iliĢkisi 

                                                 
45

 Aydınlı, a.g.e. , s. 68-69.  
46

 Bazı yazarlar tarafından bu kavram “yan yükümlülükler” olarak ifade edilmiĢtir. Bakınız: 

Esser/Schmit, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Heidelberg, 1984, s. 90; Medicus, 

Bürgerliches Recht, s. 206 vd; Merz, a.g.e. , s. 62 vd.  
47

 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Heinrich Stoll, Die Lehre von Leistungsstörungen, Tübingen, 1936. s. 

27. 
48

 Stoll, a.g.e. , s. 27; Heinrich Stoll, Vertrag und Unrecht, Halbband I; Tübingen, 1936, s. 126. 
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doğmuĢ olmaktadır. Bu yüzden, taraflar birbirlerini zarardan ve zarar görme 

ihtimalinden uzak tutmalıdırlar. Taraflara bu söz konusu davranıĢı yükleyen unsur 

ise, “koruma yükümlülükleri”dir
49

. 

Koruma yükümlülükleri ise, edim menfaatinin yerine getirilmesi ile bağlantılı 

olmaksızın, sözleĢmenin meydana gelme aĢamasında ve sözleĢmenin kurulmasında 

meydana gelebilecek olan zararların önüne geçmek amacı ile vardırlar. Güven 

düĢüncesine dayanan koruma yükümlülükleri, sözleĢmenin geçersiz olmasından 

dolayı, edim yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekli olmamasına rağmen, 

yine de vardırlar
50

. 

Yan yükümlülükler, edim yükümlülüklerine göre net olmayan, içeriği somut 

olayın durumuna göre değiĢebilen yükümlülüklerdir. Ayrıca, edim 

yükümlülüklerinden farklı olarak, yan yükümlülükler her iki tarafa da aynı oranda 

borç yükleyen yükümlülüklerdir
51

. 

Edim yükümlülüğünde, bir taraf borçlu iken, karĢı taraf alacaklıdır. Ġki tarafa 

borç yükleyen sözleĢmelerde, karĢılıklılık ilkesi, edim yükümlülükleri için geçerlidir. 

Yoksa, aynı sözleĢmede var olan yan yükümlülükler arasında karĢılıklılık söz konusu 

değildir
52

. 

Kısacası, yan yükümlülüklerin baĢlangıç anı, bir kimsenin diğer bir kimse ile 

olan “sosyal teması”dır. Bu temas, sıradan geliĢigüzel bir temas değildir. yan 

yükümlülük doğuran sosyal temasta öncelikle, sosyal temasa geçen kiĢilerin 

birbirlerinin kiĢi ve mal güvenliklerini korumalarını gerektirecek durumun haklı 

olması gerekmektedir. ikinci olarak ise, bu sosyal temasın hukuk düzeni tarafından 

korunmaya değer bir amaca yönelmiĢ olması gerekir
53

. 

Yan yükümlülükler, kaynağını MK. m. 2‟deki dürüstlük kuralında bulurlar ve 

bir kiĢinin kiĢi ve mal varlığını baĢka bir kiĢinin tasarruf ya da hakimiyet alanına 

sokan sosyal temasla ortaya çıkmaktadırlar. Söz konusu sosyal temas öncelikle, bir 

                                                 
49

 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 12.  
50

 Stoll, a.g.e. , s. 27. 
51

 Tamer Ġnal, Türk Hukuku’nda Borç Kaynakları, Borca Aykırılık ve Sonuçları, 

YayınlanmamaıĢ Doktora Tezi, Ankara, 1992, s. 82.  
52

 Medicus, Bürgerliches Recht, N. 207; Ernst, A. Kramer, Berner Kommentar, 

Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen Art. 21-22 OR, Bern, 1991, N. 96.  
53

 Hans Dölle, “Aussergesetzliche Schuldpflichten”, Zeitschrift für die Gesamte Staatwissenschaft, 

1943, s. 67; Aydınlı, a.g.e. , s. 71. 
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kiĢinin diğer kiĢi ile sözleĢme yapmak amacı ile bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. 

Ġkinci olarak, sözleĢmenin meydana gelmesi ile, taraflar arasında gerçekleĢen hukuki 

iliĢkiler nedeni ile ortaya çıkar. Üçüncü olarak da, ortada bir sözleĢme iliĢkisi 

olmaksızın, bireyin, kiĢi ve mal varlığı, baĢka bir kiĢinin hakimiyet alanı ile 

iliĢkideyse meydana gelir
54

 

Dürüstlük kuralında yer alan “Herkes...borçlarını yerine getirirken...” 

ifadesinde geniĢ anlamada anlamak durumunda olduğumuz Ģey, sadece edim 

yükümlülükleri değil, ayrıca borç iliĢkisinden kaynaklanan yan yükümlülüklerdir
55

. 

Edim yükümlülükleri olmadan da yan yükümlülükler var olabilirler. Bir baĢka 

deyiĢle, yan yükümlülükler, doğuĢ itibari ile, edim yükümlülükleri ile aynı anda 

doğabileceği gibi, onlardan ayır olarak da meydana gelebilirler
56

. 

Yan yükümlülükler, bir kimsenin beklediği özel ve somut bir zarardan korumak 

yükümlülüğünü içerirler ve bu anlamı itibari ile de “güven iliĢkisi”ne dayanırlar. 

Ancak, yan yükümlülüklerin doğumu için özel ve somut bir güven iliĢkisine ihtiyaç 

vardır. Sıradan, geliĢi güzel temas ve yakınlaĢmalar nedeni ile, gerek taraflar 

arasında, gerekse üçüncü kiĢiler adına, yan yükümlülüklerin doğması mümkün 

değildir. Bu nedenle, somut bir zarar beklentisi olabilecek kiĢilere karĢı, ancak, yan 

yükümlülüğün meydana gelmesi söz konusu olabilecektir
57

. 

Yan yükümlülükleri fonksiyonları itibariyle, ikiye ayırabiliriz: Ġlki, ifanın 

meydana gelmesine yardımcı olan yan yükümlülüklerdir. Bunlar, bağımsız olarak, 

ifa davasına konu olamasalar da, asli edim borcunun doğruluk ve dürüstlük kuralına 

göre, tam olarak yerine getirilmesine katkıda bulunan veya yardımcı olan 

yükümlülüklerdir. Bunlar, asli edimin ifasına yönelik hazırlık fiillerine ya da ifa 

fillerine yardımcı olmaktadırlar
58

. 

Bu yan yükümlülükleri belirlememiz olanaklı değildir. Zira, gerçekleĢen her 

somut olayda, bu yükümlülükler, dürüstlük kuralı, hayat tecrübeleri, ilgili 

                                                 
54

 Canaris, nichtigen Verträgen, s. 475.  
55

 Aydınlı, a.g.e. , s. 71. 
56

 Aydınlı, a.g.e. , s. 73.  
57

 Serozan, Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç ĠliĢkisi, s. 123-124.  
58

 Serozan, “Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç ĠliĢkisi”, s. 118. 
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sözleĢmenin yorumlanması, tamamlanması ve bulunulan alandaki örf ve adet 

hukukuna göre tespit edilebileceklerdir
59

. 

Ġkincisi ise, borç iliĢkisinin taraflarının ve belirli üçüncü kiĢilerin edim 

dıĢındaki kiĢi ve mal varlıklarını korumayı amaçlayan “koruma yükümlülükleri”dir. 

Bu yükümlülükler, sadece, sözleĢme kurulduktan sonra ortaya çıkmazlar. Söz konusu 

sosyal temas, sözleĢme öncesi, sözleĢme sırasında ve sözleĢme sonrasında da koruma 

yükümlülükleri meydana getirebilir. Bu açıdan bakıldığında, tarafların irade 

uyuĢmaları ile meydana gelen sözleĢme iliĢkisi, aslında genel olarak bir sosyal temas 

iliĢkisidir. Ayrıca, yapılan sözleĢme görüĢmeleri de, onların sözleĢme öncesi 

gürüĢtikleri ilk sosyal temaslarıdır. SözleĢme sonrası da bu sosyal temas devam 

edecektir. Tüm bu safhalarda, sosyal temasın gerektirdiği özel bir yakınlaĢma-bağ-

temas-iliĢki kısacası tam tercümesi ile özel bir bağlantı- Sonderverbindung 

mevcuttur
60

. 

Koruma yükümlülükleri özel anlamda iliĢkiye girmiĢ kimselerin, birbirlerinin 

meydana gelmesi muhtemel zararlardan korumak için vardırlar, kesinlikle bir 

sözleĢmenin ifasına ya da amacına ulaĢmasına yönelik değillerdir. Bu anlamda, 

bütün yan yükümlülükler herhangi bir ifa talebi içermezler
61

. 

Dürüstlük ilkesi- Treu und Glaueben, tarafların birbirlerinin hukuki 

varlıklarına ve menfaatlerine saygılı davranmayı gerektirir. Ayrıca, bu ilkeler, 

tarafların birbirlerini korumasını, birbirlerine özen (ihtimam) göstermelerini, 

birbirlerine karĢı doğru ve dürüst olarak açıklama yapmayı ve her türlü bilgiyi 

vermelerini gerekli kılar. Korunması ve boĢa çıkarılmaması gereken haklı bir güven 

söz konusu ise, iĢte bu durumda koruma- davranıĢ yükümlülükleri söz konusudur
62

. 

Örneğin, Wiegand, bu yükümlülükleri özel olarak, “sadakatli davranma 

yükümlülüğü” olarak ifade etmektedir
63

. 

Koruma yükümlülükleri genel anlamada, haksız fiil hukuku hükümleri 

çerçevesinde anlamını bulan kimseye zarar vermeme ilkesi ile bağlantılıdır. Ancak, 
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ortada haklı güven söz konusu ise, bu durumda da koruma yükümlülüklerinden 

bahsedebiliriz
64

. 

Bu açıklamalardan sonra, bu konuda söz söylemiĢ hukukçuların kısaca konu 

üzerindeki yorumlarını incelemek istiyorum: 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Stoll, edim yükümlülükleri ve koruma 

yükümlülükleri ayırımının ilk yapan hukukçudur. Yazara göre; edim yükümlülükleri 

borçlu olan kimseyi edim yükümünün amacına ulaĢması için yükümlülük altına 

sokar. Koruma yükümlülükleri ise, edim yükümlülüklerinden tamamen bağımsız 

olarak vardırlar ve sözleĢmenin kurulma aĢamasında meydana gelebilecek zararlara 

karĢı, zarar gören tarafı koruma amacına hizmet ederler. Bu yükümlülükler, edim 

yükümlülükleri gibi karĢılıklılık esasına değil, güven düĢüncesine -

Vertrauensgedanke- dayanırlar. Eğer, bir sözleĢmedeki edim yükümlülüğü yerine 

getirilmemiĢse, yine de koruma yükümlülüğüne uygun davranma bir borç olarak 

mevcudiyetini koruyacaktır. Bununla birlikte, koruma yükümlülükleri, tamamen 

taraf iradelerinden bağımsız olarak, kanunun ruhundan kaynaklanırlar
65

. 

Larenz, bu konuyu,edim yükümlülüklerinden bağımsız borç iliĢkisi kavramını, 

belirli kiĢilere karĢı mevcut olması gereken genel davranıĢ yükümlülükleri emeline 

dayandırmıĢtır. Yani, Larenz, haksız fiil hukuku çerçevesinde var olan genel zarar 

vermeme davranıĢ yükümünü değil, örneğin, ancak sözleĢme iliĢkisine girmek adına 

yakınlaĢan kiĢilere karĢı, yan yükümlülük sayabileceğimiz bu davranıĢ 

yükümlülüklerinin söz konusu olabileceğini savunmuĢtur. Bu davranıĢ 

yükümlülüklerinin ihlali halinde ise, Larenz‟e göre, kesinlikle bir tazminat 

yükümlülüğü söz konusu olacaktır. Bu tazminat yükümlülüğü de ikincil bir edim 

yükümlülüğüdür
66

. 

Canaris‟in görüĢüne göre ise, koruma yükümlülükleri, tamamen kanunun 

doğasından, ruhundan doğmaktadır ve taraf iradelerinden bağımsızdır. Ayrıca, bu 

yükümlülükler, sözleĢmenin meydana gelme aĢamasından önce de sonra da 

mevcutturlar ve üçüncü kiĢiler için de ileri sürümesi mümkün olan yükümlülüklerdir. 
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Bu yükümlülükler, “güven düĢüncesi”ne dayanırlar ve koruma yükümlülüklerinin 

kanuni dayanağı Alman Medeni Kanunu BGB §242‟dir
67

. 

Ünlü hukukçu W. Wiegand ise, borç iliĢkisinin çok çeĢitli yönlerinin olduğunu 

ve asıl merkezde edim yükümlülüklerinin var olduğunu savunmuĢtur. Borç iliĢkisinin 

meydana gelmesi ile, asli edim yükümlülükleri meydana gelir. Bu yükümlülükler, 

borç iliĢkisinin asıl ve ilk katmanıdır. Yan edim yükümlülükleri ise, borç iliĢkisinin 

ikinci katmanıdır. Üçüncü katman olarak da, sadakat ve koruma yükümlülükleri yer 

almalıdır. Bu yükümlülükler de temelini, taraf iradelerinde değil, dürüstlük ilkesinde- 

Treu und Glauben- bulmaktadırlar
68

. 

Larenz‟in ifadesi ile, “yan edim yükümlülükleri -Nebenleistungspflichten- 

ile, yan yükümlülükler -Nebenspflichten- birbirine karıĢtırılmamalıdır. Yan edim 

yükümlülükleri, yukarıda da incelediğimiz gibi, kanundan, taraf iradelerinden ya da 

dürüstlük ilkesinden doğmaktadırlar. Yan edim yükümlülüğü, borçlu için bir 

yükümlülük, alacaklı için bir alacak hakkı teĢkil eder. Asli edim olmadan, tek baĢına 

var olmaları mümkün değildir. Asli edimden bağımsız olarak dava edilebilirler. Yan 

yükümlülüklerin önemi ise, sözleĢmenin kurulma aĢamasında kendisini gösterir. Yan 

yükümlülüklerin ana kaynağı ise, MK. m. 2‟deki “dürüstlük ilkesi”dir. Yan 

yükümlülükler, bir kimsenin kiĢi ve mal varlığının her türlü tehlike ve zarardan 

korunması için, her iki taraf için de bir borç teĢkil eden yükümlülüklerdir. Taraflar 

arasında meydana gelen “sosyal temas”la ortaya çıkarlar. Yan yükümlülükler, asli 

edimden ayrı olarak dava konusu yapılamazlar. Bu nedenle, yan yükümlülükler ihlal 

edildikleri takdirde, alacaklı, bunları tek baĢına bir ifa davası konusu yapıp, aynen ifa 

talep edemez. Ancak, alacaklı, bu yükümlülüğe aykırı davranılmasından ötürü, 

meydana gelen zararının tazmini için dava açabilecektir. Bu sebeple, yan 

yükümlülükler, yan edim yükümlülüklerinden farklı olarak asli edime bağımlı 

yükümlülüklerdir. Yan yükümlülükler, ayrıca ve çok önemli olarak, genel ve soyut 

bir zarar vermeme davranıĢı yüzünden değil, belirli bir kimseden beklenen somut ve 

özel bir zarar tehlikesine karĢı vardırlar. Yan yükümlülükler, taraflar arasında 

meydana gelen güven iliĢkisinden kaynaklanırlar
69

. 
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Kanaatimizce de, yan edim yükümlülükleri, sözleĢmenin kurulmasından sonra 

meydana gelen ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi, sözleĢmenin amacına uygun bir 

Ģekilde gerçekleĢmesini sağlayacak olan yükümlülüklerdir. Yan yükümlülükler ise, 

daha sözleĢme kurulmadan, müzakereler aĢamasında mevcut olan özen gösterme 

yükümlülükleridir. Bu aĢamada henüz bir asli edim yükümü söz konusu değildir. Bir 

asli edim yükümlülüğü doğduktan sonra, bu yükümlülükler yan edim yükümlülükleri 

haline gelebilir. Koruma yükümlülükleri ise, daha geniĢ olarak haksız fiil hukuku 

anlamında da etkili olan, baĢkasına zarar vermeme yükümüdür. Asli edimlerden 

bağımsız borç iliĢkisi doğduktan sonra da, yani taraflar soyut bir zarar vermeme 

davranıĢından daha somut bir-sözleĢme görüĢmesi yaptığı kiĢiye, bu iliĢkinin karĢı 

tarafına- koruma ve özen gösterme davranıĢına geçtiği zaman, bu genel koruma 

yükümlülükleri, yan yükümlülükler haline gelecektir. Bu koruma yükümlülüklerinin 

temeli de doktrinde de var olan görüĢ birliği üzerine, dürüstlük ilkesinden 

doğmaktadır. 

Jhering, aĢağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz gibi, 1861 yılında yayımlanan 

“Culpa in Contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur 

Perfection gelangten Verträgen – (Batıl veya tamamlanmamıĢ sözleĢmelerde culpa 

in contrahendo yahut zarar giderimi) ”
70

 adlı incelemesi ile, “culpa in 

contrahendo” kuramını keĢfetmiĢ oluyordu. Bu keĢif ve Jhering‟in yetkisi, yirminci 

yüzyıl boyunca da Alman, Türk ve Ġsviçre Hukuklarını özellikle derinden etkileyen 

bir çığır açılmasına sebep oldu. Sonuçta da, Jhering‟in keĢfi, Canaris‟in yüzyıl 

kadar sonraki keĢfi olan “Güven Sorumluluğu- Vertrauenshaftung”nu etkileyen 

etkenlerden birisi oldu. 

Culpa in contrahendo kavram ve kuramının, “Treu und Glauben- dürüstlük 

ilkesi” mülahazaları ile, “Güven Sorumluluğu- Vertrauenshaftung” kavram ve 

kuramının üst kavramı olduğu görüĢünü benimseyenler, veya tam aksine; güven 

sorumluluğu kavramının üst kavram olduğu görüĢünü savunanlar oldu. Her ne kadar 

güven sorumluluğu kavram ve kuramı, culpa in contrahendo sorumluluk 

kuramından doğmayıp- Birinci Bölüm‟de incelediğimiz gibi- “Güven Ġlkesi- 

Vertrauensprinzip” den doğdu ise de, her iki sürecin baĢlangıç çizgisi “dürüstlük 
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ilkesi” olduğu ve genellikle bu baĢlangıç; “baĢlangıç çizgisi” değil, “baĢlangıç 

noktası” olarak ele alındığı için, her iki kavram arasında nitelik birliği olduğu görüĢü 

üstün gelmiĢtir. 

ĠĢte, bu sebeple, “güven sorumluluğu” kavramı ile “culpa in contrahendo” 

kavramı arasında bu türdeĢliğin nasıl kurulduğunu anlamamız için, culpa in 

contrahendo kavramı ve kuramı ile, geliĢim sürecini, güven sorumluluğu ile bu 

kavramın karĢılıklı konumlarını incelememiz gerekmektedir. 

 

1. Culpa in Contrahendo Kavramının Ortaya ÇıkıĢı 

 

Bir önceki baĢlığımızda kısaca değindiğimiz gibi, Canaris‟in “güven 

sorumluluğu” kavramını keĢfetmesinden yüzyıl kadar önce, 1861 yılında, Rudolf v. 

Jhering‟in keĢfi olan, “culpa in contrahendo” kavramı, Canaris‟e kadar, “asli edim 

yükümlülüklerinden bağımsız” da olsa, kanundan doğan bir “yükümlülük borç 

iliĢkisi”olarak nitelendirilmekteydi. 1924‟de, von Tuhr, BK. 36/2‟deki, “tipik” 

güven sorumluluğu olgusuna da, “sogenannte culpa in contrahendo” demesi ile, 

ayrıntılı bir gerekçeye giriĢmeksizin bu durumu açıklamıĢ oluyordu
71

. 

Canaris de, tipik güven sorumluluğu olguları ile, culpa in contrahendo 

olguları arasında kesin bir sınır çizmemiĢtir. Kanaatimizce, bunun sebebi, yazarın, 

güven sorumluluğunu, culpa in contrahendonun üst kavramı kılarak, sonuç 

bakımından bütün güven sorumluluğu hallerini, “kanundan doğan yükümlülük borç 

iliĢkisi” baĢlığı altında nitelendirmek istemesiydi. Böyle olunca da, sözleĢmesel 

sorumluluk kuralları, aynen, culpa in contrahendo da olduğu gibi, tipik güven 

sorumluluğu hallerine de uygulanabilirdi. 

Ayrıca, aĢağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz üzere; culpa in contrahendo 

kuramı içinde, bu kuramın uygulama alanını ve dolayısı ile “iĢ müzakerelerine 

giriĢme” olgusunu geniĢletmek amacı ile, “sosyal temas” kuramı doğmuĢtur. Fiili 

sözleĢme kuramının doğuĢu ve geliĢiminde de aynı ihtiyaç söz konusudur. Bu 

ihtiyaç, sözleĢme hukuku kurallarının uygulama alanını geniĢletmektir. SözleĢme 

kavramı, bir yandan, “asli edim yükümlülüklerinden bağımsız borç iliĢkisi” ve bu 
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iliĢkinin “sosyal temas” ile doğabilmesi düĢüncesi ile etkilenmiĢ, diğer yandan da 

fiili sözleĢme iliĢkisi kavramı ile daha geniĢ bir uygulama alnına kavuĢmuĢtur. Bu 

da, kanaatimizce, üçüncü bölümde üzerinde daha ayrıntılı duracağımız üzere güven 

sorumluluğunun -Vertrauenshaftung- Ġsviçre‟de ve Almanya‟da, üst veya alt 

kavram olarak culpa in contrahendo sorumluluk ile iliĢkilendirilmesine yol 

açmıĢtır. 

ĠĢte bütün bu sebepler yüzünden, biz de culpa in contrahendo kuramını 

tezimizin bu bölümünde incelemiĢ bulunmaktayız: 

Borç iliĢkisi kavramını konumuzun baĢında kısaca incelemiĢ bulunmaktayız. 

Acaba, bir borç iliĢkisi ne tür sebeplere bağlı olarak meydana gelir, Ģimdi kısaca 

bunu inceleyelim: Bir borç iliĢkisi meydana getiren hukuki olaylara “borcun 

kaynakları” denir. Romalılar, bu duruma, borçların doğuĢ sebepleri anlamında 

“Causae Obligationum” demekteydiler. Roma Hukuku metinlerinde ise, borcun 

hangi kaynaklardan doğduğuna iliĢkin belirli parçalar mevcuttu. 
72

 Bu durumda, 

borcun kaynaklarının klasik ayırımının Roma Hukuku‟na dayandığını söyleyebiliriz. 

Bunlar temel olarak sözleĢme ve haksız fiil benzeri borç kaynaklarını saymazsak, 

sözleĢme ve haksız fiillerdir- (Obligationes Ex Contractus ve Ex Delicto)
73

. 

Bugünkü hukuk sistemlerinde de, klasik borç kaynaklarını hala yerini ve önemini 

korumaktadır
74

. 

Roma klasik dönemden sonraki Iustiniaus döneminde ise, sözleĢme ve haksız 

fiilden baĢka iliĢkilerden de borç doğduğu kabul edilerek, bu iki kuruma benzerlikleri 

dolayısı ile, vekaletsiz iĢ görme sözleĢmeye, kusursuz sorumluluk da haksız fiile 

benzetilerek, yeni borç kaynakları meydana getirilmiĢtir
75

. 

Ancak, takdir edilmelidir ki, teknolojinin ve ekonomik Ģartların değiĢmesi ile 

geliĢen ve geniĢleyen toplumsal düzen ve toplum içerisindeki adalet bilinci, bu sınırlı 

sayıdaki borç kaynaklarını yetersiz bulmuĢtur. Yani, karĢımıza çıkan sorunlar, artık 

klasik borç kaynakları ile çözüme kavuĢturulacak problemler olmaktan çıkmıĢtır. 
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Yasaların suskunluğu ile, özellikle on dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren, 

doktrin bu yeni gereksinimlere kayıtsız kalınamayacağını anlamıĢ, yeni 

adlandırmalarla bir takım yeni hukuki kurumlar keĢfetme yoluna gitmiĢtir
76

. 

Öyle ki, Roma Hukuku tarafından fiili olarak varlığı anlaĢılmıĢ, ancak hukuki 

olarak bir düzenlemeye kavuĢturulmamıĢ olan bazı borç iliĢkileri, örneğin, 

sözleĢmenin müspet ihlali -(die positive Vertragsverletzung)-, fiili borç iliĢkisi- 

(Faktisches Vertragsverhaeltnis)- ve asli edim yükümlülüklerinin yanında olması 

gereken davranıĢ yükümlülükleri -(Verhaltenspflichten)- hep geliĢen toplumsal 

sürecin ortaya çıkardığı gereklerin sonucudur. Culpa in contrahendo kavramı yani 

sözleĢme görüĢmelerinden dolayı sorumlu olma hali kurumu da böyle bir geliĢim 

sürecinin ürünüdür. Bu sorumluluk, haksızlığa yol açan bazı hukuki olguların doktrin 

tarafından meydana getirilen de lege feranda öneriler ile aydınlığa kavuĢturulması 

gibi, hakkaniyete yönelmiĢ bir boĢluk doldurma eyleminin sonucu olarak geleneksel 

çözüm yolları ile meydana getirilmiĢtir. Pandekt Hukukçusu Rudolf von Jhering 

tarafından ortaya atılıp, günümüze kadar geliĢtirilmiĢ ve bugüne kadar da üstündeki 

tartıĢmalar süregelmiĢ bir hukuki kurumdur
77

. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, ilk olarak, Rudolf von Jhering 
78

 tarafından 1861 

yılında ortaya atılan “culpa in contrahendo” kavramına göre, taraflar sözleĢme 

görüĢmelerine baĢlayarak birbirleri ile iliĢkiye geçmiĢlerdir. Jhering, Roma 

Hukuku‟ndan da esinlenerek, taraflardan birinin kusuru ile gerçekleĢemeyen ya da 

geçersiz olarak meydana gelen sözleĢmelerde, kusuru ile bu duruma sebep olan 

tarafın, meydana gelen zararı tazmin edebilmesi için, kanunda uygulanabilecek bir 

hüküm bulunmaması üzerine, “culpa in contrahendo” adı altında yeni bir 

sorumluluk türü bulmuĢtur. Jhering, yukarıda zikredilen incelemesi ile, hiç 

kurulmamıĢ ya da geçersiz olarak kurulmuĢ sözleĢmelerde tazminat isimli yazısı ile, 

bu konuyu çeĢitli yönleri ile ilk defa inceleyen hukukçudur. Jhering‟i buna iten 

sebep ise, sözleĢmenin meydana gelmesine ya da geçerli olarak hüküm doğurmasına 
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in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion gelangten 

Vertragen, in: Jherings Jahrbücher, Bd. 4. , 1861, s. 23-48. 
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güvenerek masraf yapan tarafın, aksi bir durumda, zararını karĢılayabilecek bir 

kanun hükmünün olmaması idi
79

. 

Örneğin, o dönemde, esaslı hata hallerinde zarara uğrayan kiĢi, ortada bir 

sözleĢme olmadığından sözleĢme hükümlerine, ortada mutlak hak ihlali 

olmadığından da haksız fiil hükümlerine dayanamıyor, tazminat talep edemiyor ve 

kusurlu olan tarafın davranıĢlarına katlanmak zorunda kalıyordu
80

. 

Hakkaniyete uymayan bu sonuç, bu nedenlerden ötürü ortadan kaldırılmaya 

çalılĢılmıĢ ve bu amaçla da “culpa in contrahendo” kavramı ortaya atılmıĢtır. 

Jhering, bu sorumluluğu dar bir çerçevede, hiç kurulmamıĢ ya da geçersiz olan 

sözleĢmeler açısından incelemiĢtir. Kusurlu tarafa tazmin borcunun temelini de, 

sonradan kurulacak olan ya da geçerli olarak kurulmuĢ olduğu zannedilen 

sözleĢmeye olan güven yükümlülüğünün ihlalinde bulmuĢtur
81

. 

Oysa, klasik öğretinin de etkisi ile, culpa in contrahendo kuramı, daha sonraki 

geliĢmeler ile, sadece geçersiz olarak meydana gelmiĢ sözleĢmeler için değil, ayrıca 

geçerli olarak kurulmuĢ sözleĢmelerin görüĢme safhalarında meydana gelen 

zararlardan ötürü sorumluluk Ģeklinde geliĢtirilmiĢtir. Aynı Ģekilde, hiç bir hukuki 

iĢlem sonucunu doğurmayan, sırf görüĢmeler sırasından meydana gelen kusurlu 

davranıĢlardan ötürü de culpa in contrahendo kurumunun iĢletilmesi olanağı 

vardır
82

. Görüldüğü gibi, Jhering‟den beri üzerindeki tartıĢmalar devam eden culpa 

in contrahendo sorumluluk; taraflar arasında oluĢan –hukuki iliĢki öncesi- iĢlemsel 

temas sonucu meydana gelen özel bir yakınlaĢmadan doğan, kökenini dürüstlük 

kuralında bulan, genel özen gösterme yükümünün oluĢturduğu güven iliĢkisinin ihlal 

edilmesi halidir. 
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81
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2. Kavramın Tarihi GeliĢimi 

 

Culpa in contrahendo kuramının, Roma Hukuku‟nda tam bir karĢılığı yoktur. 

Ancak, Roma Hukuku‟nda var olan bazı dava örnekleri ve “bona fides” ilkesini esas 

alarak, Jhering‟i bu kuramı keĢfetmiĢtir
83

. 

Roma‟da önceleri, sadece hileli davranıĢa bağlı olan sorumluluk, devletin 

büyümesine paralel bir Ģekilde geliĢip, sadece hileye bağlı olan sorumluluğun 

yetersizliği savunulmuĢ ve yavaĢ yavaĢ “bona fides”e aykırı davranıĢların da 

sorumluluğa tabi kılınması fikri hakim olmuĢtur
84

. 

Böyle olunca da dürüst ve vicdanlı davranmak olarak anlaĢılabilecek olan bona 

fides kuralının ihlali içine sadece hileli davranıĢlar girmeyip, kiĢilerin dürüst 

davranma yükümlülüklerine uygun hareket etmeyip, baĢkalarına zarar vermeleri hali 

de dahil edilmiĢtir
85

. 

Jhering‟in dayanak noktası olarak Roma Hukuku‟ndan aldığı örnek dava iki 

tanedir. Ġlki, “...bile bile kutsal, kamuya ait veya dinsel yerler, böyle oldukları 

bilinmeden satın alınırsa, bunları alan alıcıya, borçluya karĢı dava açmak hakkı 

verilir ve kurulan bu sözleĢme batıldır”
86

. Ġkinci olay ise, murisin henüz yaĢıyor 

olmasından dolayı, gerçekten tereke niteliği kazanmamıĢ malların satımı halidir
87

. 

Bu iki olay incelenecek olursa karĢımıza çıkan durum Ģudur: Her iki olay da da 

sözleĢme batıldır ve zarar gören alacaklıya dava hakkı tanınmıĢtır. Ancak, alıcının bu 

dava haklarını kullanması için, gerçek durumu bilmemesi gerekmektedir
88

. 

Bu durumlar, sözleĢme öncesi sorumluluğa ait olduklarından, Jhering, bu 

olaylardaki kusuru “culpa” olarak nitelendirmiĢtir. KarĢı görüĢ olarak, satıcının 

kasıtlı kusurunun aranması gerektiği ve kurumun “dolus in contrahendo” olarak 

adlandırılması iddia edilmiĢtir. Ancak, bu görüĢ, doktrinde kabul görmemiĢtir
89

. 
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3. Kavramının Öğreti ve Uygulamadaki Durumu 

 

ġimdi, culpa in contrahendo kavramının uygulama alanını ve geliĢimini 

inceleyelim: Ġsviçre- Türk Hukuk sisteminde, borç kaynakları temel olarak üçlü bir 

ayırım yapılarak belirlenmiĢtir. Bunlar; sözleĢme, haksız fiil ve sebepsiz 

zenginleĢmedir. 

Ancak, Ġsviçre- Türk Hukuk sisteminde de yer alan bu üçlü ayırım beraberinde 

bazı yetersizlikler getirmiĢtir. Bu yetersizlikler ve adaletsizlikler sonucunda da 

doktrinde bazı yeni borç kaynakları bulunmuĢtur. Bu durumun sonuçlarını aĢağıda 

inceleyeceğiz. 

Bir sözleĢmeye aykırı davranılması, Türk- Ġsviçre ve Alman hukuklarında üçlü 

bir ayırıma tabi tutulmuĢtur. Bunlar ifada imkansızlık, ifada gecikme-temerrüd ve 

kötü ifadır (BK. m. 96). Ġmkansızlık, borçlunun sözleĢme konusu olan edimi ifa etme 

olanak ve imkanının ortadan kalkmıĢ olması halidir. Ġfada gecikme halinde ise, ifa 

imkanı olan bir borcun yerine getirilmesi, borçlunun kusurlu olmasına gerek 

olmaksızın geciktirilmiĢtir. Bazı davranıĢ ve fiiller ise, ne imkansızlık ne de temerrüd 

hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir. ĠĢte, bu gibi durumlardaki boĢluğu 

doldurma çabası ile, doktrinde sözleĢmenin müspet ihlali kavramını geliĢtirmiĢtir ki, 

bu kurum da zamanla önem kazanarak geliĢmiĢtir
90

. 

Kötü ifa ise, edimin amacına uygun bir biçimde yerine getirilmemesi halidir. 

Kötü ifa durumunda da tarafların birbirlerinin sözleĢme ile gerçekleĢtirmek 

istedikleri menfaate aykırı bir durum söz konusudur. SözleĢmenin müspet ihlali 

kurumunun geliĢmesine yol açan kötü ifa hali de, culpa in contrahendo kurumunun 

çıkıĢ noktası ile aynıdır
91

. 

Bu saydığımız durumlar, geçerli olarak kurulmuĢ bir sözleĢmede 

karĢılaĢabileceğimiz durumlardır. Ancak, borç kaynaklarının en önemlisi olan 

sözleĢmenin bir anda kurulup meydana gelmesi hemen mümkün olmamakta, en 
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 Ġfa arızaları-engelleri hususunda ayrıntılı bilgi için baınız: Hatemi, Fasiküller, s. 184-212; 
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Dönme, s. 243, 245, 247, 248; Rona Serozan, Ġfa, Ġfa Engelleri, Haksız ZenginleĢme, Ġstanbul, 

1994, § 1, N. 1 , § 11, N. 1 vd; Halil Akkanat, “Ġfada Gecikme ve Borçlu Temerrüdü”, Prof. Dr. 

Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, Ġstanbul, 2000, s. 1 vd.  
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azından icap ve kabulün değerlendirilmesi için belirli bir sürenin geçmesi 

gerekmektedir. Bu yüzden, sözleĢme iliĢkisine geçmeden taraflar birbirleri ile bir 

hazırlık safhasında görüĢüp, tartıĢmaktadırlar. Hal böyle olunca, daha sözleĢme 

kurulmadan bir araya gelen tarafların, birbirleri ile olan bu görüĢme aĢamasında, 

birbirlerine zarar verme imkan ve ihtimalleri söz konusu olmaktadır. Çünkü, insanlar 

ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunu sözleĢmelerle temin etmektedirler
92

. 

Özellikle, sözleĢme görüĢmeleri sırasında, tarafların kusurlu davranıĢları 

yüzünden birbirlerine zarar vermeleri halinde, sözleĢme henüz kurulmadığından, 

meydana gelen zararın sözleĢme hükümlerine dayanarak giderilmesi imkanı 

bulunmamaktaydı. ĠĢte, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere bu bir adaletsizlik teĢkil 

etmekteydi. Jhering‟in “culpa in contrahendo”yu keĢfetmesindeki amaç da, tipik 

haksız fiil hukuku alanına giren zararların, akdi sorumluluk içine dahil edilmesi idi. 

Çünkü, tarafların sözleĢme görüĢmeleri aĢamasında birbirlerine verdikleri zararı 

tazmin etmek için, haksız fiil hükümlerine baĢvurmak, gerek zamanaĢımı gerekse 

kusurun ispatı konularında, bir takım adaletsizlikler ve hakkaniyete uygun olmayan 

sonuçlar meydana getirmekteydi
93

. 

Söz konusu sorunlardan dolayı, doktrinde, sözleĢme öncesi kusurlu davranıĢtan 

ötürü bir sorumluluk sistemi meydana getirilmeye çalıĢılmıĢtır. Buna göre, daha 

sözleĢme kurulmadan tarafların sözleĢme görüĢmelerini yaptıkları sırada, karĢılıklı 

olarak birbirlerini koruma yükümlülükleri mevcuttur ve bu yükümlülüklere uymaları 

gerekir. Eğer, taraflar bu yükümlülüklerini kusurlu bir biçimde ihlal ederlerse, 

sözleĢme görüĢmelerindeki kusurlu davranıĢtan dolayı sorumluluk -culpa in 

contrahendo kavramı karĢımıza çıkacaktır
94

. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, sosyal bilimlerde, 19. yüzyılda meydana 

geliĢme ve değiĢmeler hukuk alanını da etkilemiĢtir. Özellikle, teknolojide meydana 

gelen değiĢmelerin hukuk biliminde karĢılıklarının olmaması, kanun koyucuları 

harekete geçirmiĢtir. Culpa in contrahendo kavramı da böyle durumlarda 

adaletsizlik ve hakkaniyete aykırı durumlara yol açmamak için doktrinde 
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geliĢtirilmektedir. Çünkü, henüz sözleĢme meydana gelmeden tarafların uğradıkları 

zararın tazmin edilmesi noktasında, ciddi birtakım adaletsiz durumlar ortaya 

çıkmıĢtır
95

. 

SözleĢme görüĢmelerinden doğan sorumluluk kavramı, dürüstlük ve hakkaniyet 

ilkeleri gereği, bir sözleĢme veya buna benzer durumlardaki görüĢmelerde söz 

konusu olan özen yükümlülüğünün ihlal edilmesi sonucu doğar. Ancak, özen 

gösterme yükümlülüğü sadece, sözleĢme görüĢmeleri ile sınırlı değildir. Bir 

sözleĢmenin geçersiz olarak meydana gelmesi ya da iptal edilmesi sonucunu doğuran 

durumlarda dahi, ya da geçerli bir sözleĢmeye haklı olarak güvenmekten dolayı 

uğranılan zarar durumunda da özen gösterme yükümlülüğüne aykırılıktan dolayı 

sorumluluk söz konusu olacaktır
96

. 

Culpa in contrahendo kavramı, Türk- Ġsviçre kanunlarında münferit bir 

madde olarak düzenlenmemiĢtir. Ancak, ayrık hükümlerde culpa in contrahendo 

kavramından bahsedebilmemiz mümkündür
97

. 

Türk Borçlar Kanunu‟nda, BK. m. 3, 5, 26, 192/II, 205/III, 464/II maddelerinde 

de münferit olarak sözleĢme görüĢmelerinden doğan sorumluluk hüküm altına 

alınmıĢtır. Ayrıca, bu anlamda sözleĢme görüĢmelerinden doğan sorumluluk, BK. m. 

3/II‟de de söz konusudur. 

Bizim de ileride incelediğimiz üzere, OR. m. 36, von Tuhr ve Gonzenbach 

tarafından önceleri, culpa in contrahendo kavramı ile açıklanmıĢtır. Ancak, biz bu 

maddeyi, “güven sorumluluğu”nun tipik görünüĢü olarak değerlendireceğiz. 

ĠĢte, sözleĢme görüĢmeleri ile baĢlayan bu iliĢkide, tarafların birbirlerine karĢı 

artan bir ölçüde özen gösterme mükellefiyetleri vardır
98

. 

Tarafların, özellikle sözleĢmenin kurulması için ya da belirli bir Ģekilde 

kurulması için gerekli olan noktalarda birbirlerine doğru bilgi vermek (aydınlatma 

yükümü)
99

, karĢı tarafın Ģahsını ve malını, sözleĢme görüĢmeleri aĢamasında 
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meydana gelmesi muhtemel zararlardan koruyucu tedbirleri almak, karĢı tarafın 

çıkarlarını, Ģahıs ve mal varlığını korumak gibi mükellefiyetleri vardır ve bunlar 

genel olarak özen gösterme mükellefiyeti olarak adlandırılırlar
100

. 

Bu özen gösterme mükellefiyetleri, tamamen kanundan doğmaktadır. MK. m. 

2‟de yer alan dürüstlük ilkesinden hareketle, taraflar arasında daha sözleĢme 

kurulmadan güvene dayalı bir borç iliĢkisi kurulmuĢtur. Fakat, bu borç iliĢkisi, hiç 

bir Ģekilde asli edim yükümlülüğü içermemektedir
101

. 

Taraflar, sözleĢme görüĢmeleri aĢamasındaki, bu özen gösterme 

yükümlülüklerini kusurlu bir biçimde ihlal ettikleri takdirde, bundan dolayı meydana 

gelen zarardan sorumlu olacaklardır. SözleĢme görüĢmeleri aĢamasında, gerekli 

özeni, dikkat ve ihtimamı göstermeyerek güven iliĢkisine-dürüstlük kuralına aykırı 

davranan taraf, bu davranıĢlarının sonucuna da katlanacak, meydana gelen zararları 

tazmin edecektir
102

. SözleĢme görüĢmeleri sırasında ortaya çıkan zarar, sözleĢmenin 

hiç oluĢmamasından ileri gelebilir. Örneğin bir taraf sözleĢmeyi hiç yapmama niyeti 

ile bir iĢlemsel temasa baĢlar ve sözleĢme görüĢmelerini bu Ģekilde devam ettirir, 

gereksiz yere uzatırsa, bu durumda, karĢı taraf, bu görüĢmeler için yapmıĢ olduğu 

masrafları talep edebilir. Burada, zarar, mağdurun, güvendiği aldatıcı bir durumdan 

kaynaklanmaktadır. Aynı Ģekilde, taraflardan her biri, sözleĢme görüĢmeleri sırasında 

ortaya çıkan durumları saklamamakla yükümlüdürler. Eğer, taraflardan biri böyle bir 

durumu gizlemiĢse, bu durumda da meydana gelen zarar, culpa in contrahendodan 

dolayı talep edilebilecektir
103

. 

Ayrıca, sözleĢmenin yapılması aĢamasında, taraflardan biri, sözleĢmenin belirli 

bir Ģekle riayet edilerek yapılmasını söyleyerek, karĢı tarafın zarara uğramasına yol 

açarsa, gerçek olmayan, yanıltıcı bu beyanı yüzünden, culpa in contrahendo 

çerçevesinde sorumluluk söz konusu olabilecektir
104

. 

Belirtmemiz gerekir ki, taraflardan birinin kusuru ile bu mükellefiyetleri ihlal 

etmesinin sonucunda, sözleĢmenin kurulmuĢ olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. 

Yani, müzakereler sonucu sözleĢme kurulsun veya kurulmasın, culpa in 
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contrahendo gereğince, sözleĢme görüĢmeleri sırasında meydana gelen zarar, BK. 

m. 41 gereğince haksız fiil hükümlerine göre değil, kıyasen BK. m. 96‟da 

düzenlenen sözleĢmeye aykırılık hükümlerine göre karĢılanacaktır
105

. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz, gibi, culpa in contrahendo kavramını ilk kullanan 

hukukçu olan Jhering, bu kavramı bir sözleĢmenin geçerli olarak kurulacağına dair 

güvenin boĢa çıkması yüzünden meydana gelen zararın tazmini olarak algılamıĢtır. 

Bu görüĢten hareketle, üçüncü bölümde ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz culpa in 

contrahendo kavramı ile güven sorumluluğu kavramı arasındaki iliĢki baĢlığı için ilk 

adımı, “culpa in contrahendo”nun sözleĢme görüĢmelerine giren taraflar arasında 

bir güven iliĢkisi oluĢturan bir kavram olduğunu söyleyerek atıyoruz. 

Keza, Merz de eserinde, culpa in contrahendo kavramından söz edebilmek 

için, “sözleĢme görüĢmesi iliĢkisinin” olması gerektiğini söylemiĢtir. Bu sözleĢme 

görüĢmeleri iliĢkisinin taraflar arasında ya da tarafların temsilcisi veya yardımcı 

kiĢiler arasında olmasının farkı yoktur. ĠĢte, taraflar sözleĢme görüĢmelerine 

girdikleri anda, aralarında “özel bir güven iliĢkisi- besondere 

Vertrauensbeziehung” kurulmuĢ olmaktadır
106

. 

Ayrıca, bir baĢka hukukçu Ballerstedt‟in dediği gibi, tarafların birbirlerine 

karĢı dürüstlük ilkesine uygun olarak söz konusu olan özen gösterme 

yükümlülüklerine uymamaları halinde, culpa in contrahendo nedeni ile sorumluluk 

doğacaktır. Burada ihlal edilen unsur, yazarın da dediği gibi, kökenini dürüstlük 

kuralında bulan özen yükümünün meydana getirdiği karĢılıklı güven iliĢkisidir
107

. 

Tekrar vurgulamak istiyoruz ki; Jhering, culpa in contrahendoyu, geçersiz 

sözleĢmeler ya da hiç kurulmamıĢ sözleĢmeler açısından ele almıĢtır. Ayrıca, 

kavramı yalnızca bu durumdaki sözleĢme görüĢmelerinden doğan zararın tazmini 

açısından incelemiĢ ve kusurlu bir davranıĢa rağmen geçerli olarak kurulmuĢ 

sözleĢmelerde bu soruna değinmemiĢtir. Yani, Jhering‟in culpa in contrahendo 

                                                 
105

 Haluk, Tandoğan, Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara, 1961, s. 493;  
106

 Hanz, Merz, Vertrag und Vertragsschluss, 2. Auflage, Universitaetsverlag Freiburg Schweiz, 

1992, s. 71. 
107

 Ballerstedt, “Zur Haftung für culpa in contrahendo”, s. 501 , s. 503; Ulusan da, sözleĢme 

görüĢmeleri sırasında edim iliĢkisinden bağımsız olan bu özen gösterme yükümünün ve bunun ihlal 

edilmemesi gerekliliğinin amacını, sosyal temasa geçen kiĢilerin birbirlerinin Ģahıs ve malvarlıklarını 

dürüstlük ilkesi gereğince karĢılıklı olarak korumaları gerekliliğinde bulmuĢtur. Ayrıntılı bilgi için 

bakınız: Ulusan, a.g.e. , s. 287.  
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kavramını geliĢtiriken var olan amacı, sözleĢmenin geçerli olarak kurulacağına dair 

güvenden doğan menfi zararın -Negatives Interesse- tazmin edilebilmesi idi. 
108

 

Ancak, günümüzde, bu kavram, daha geniĢ bir Ģekilde kullanılarak, dürüstlük ilkesi-

Treu und Glauben- gereğince mevcut olan yükümlülüklere aykırı davranan 

sözleĢme görüĢmesi yapan tarafın, bu yüzden meydana gelen zararını karĢılama 

sorumluluğu olarak tanımlanmaktadır
109

. 

Buna karĢın doktrinde bir de sözleĢmenin kuruluĢunda kusur -Verschulden bei 

Vertragsschluss- kavramı ortaya atılmıĢtır. Bu durumda sorumluluk, geçerli bir 

biçimde kurulmuĢ sözleĢmelerde de mümkün olacaktır
110

. 

Özellikle, Stoll, sözleĢme kurulsa dahi, culpa in contrahendonun iĢletileceğini 

savunmuĢtur
111

. 

Doktrinde ortaya çıkan bu görüĢ, günümüz Türk-Ġsviçre Hukuku‟nda aynı 

potada eritilerek, sözleĢme görüĢmelerinden doğan culpa in contrahendo 

kavramının uygulama alanı bulması için, sözleĢmenin kurulup kurulmamasının ya da 

geçersiz olmasının hiç bir öneminin olmadığı belirtilmiĢtir
112

. 

Ünlü hukukçu Larenz ise, kavramı Ģöyle tanımlamıĢtır: Culpa in 

contrahendo, sözleĢmesel sorumluluk örnek alınarak meydana getirilen bir 

sorumluluktur ki; kusurlu olarak bir davranıĢ yükümlülüğünün- Verhaltenspflicht- 

ihlali halinde gerçekleĢir ve, bu davranıĢ yükümlülüğü ancak özel bir hukuki iliĢki -

(besondere Rechtsverhaeltnisse)- çerçevesinde doğar. Bu gibi özel bir hukuki iliĢki 

ise, örneğin sözleĢme kurmak amacı ile yapılan sözleĢme görüĢmelerinde -

(Vertragsverhandlungen)- ya da hazırlık safhasında olan bir iĢ iliĢkisinde -

(vorbereitende geschäftliche Kontakte) - mevcuttur
113

. 
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 Fehlmann, a.g.e. , s. 115.  
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 Peter, Gauch/ Walter R. , Schluep/ Jörg, Schmid/ Rey, Heinz, Schweizerisches 

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I und II, 7. Auflage, Zürich, 1998, N. 963.  
110

 Gonzenbach, a. g. .e. s, 6-7  
111

 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Heinrich, Stoll, Die Lehre von den Leistungsstörungen, Tübingen, 

1936. 
112

 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 9; Yalman, a.g.e. , s. 38; Ulusan, a.g.e. , s. 287.  
113

 Karl, Larenz, “Bemerkungen zur Haftung für Culpa in Contrahendo”, Festschrift für Kurt 

Ballerstedt zum 70. Geburtstag am 24. Dezember 1975, Berlin, 1975, s. 397. 
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4. SözleĢme GörüĢmelerinden Doğan Sorumluluğun Sınırları ve 

Hukuki Niteliği 

 

SözleĢme görüĢmelerinden doğan sorumluluk kavramını daha iyi anlayabilmek 

adına, bu sorumluluğun hangi olaylara ne Ģekilde uygulanacağını incelememiz 

gerekmektedir. Culpa in contrahendo kavramının genelliği
114

, bu kavramın 

uygulama alanını geniĢletmiĢtir. Bu durum da, bu kavramın dürüstlük ilkesi adı 

altında, her olaya uygulanarak, kötüye ve amacına aykırı bir Ģekilde kullanılmasına 

sebep olabilir. Bu yüzden, kavramın diğer sorumluluk temelleri ile iliĢkisinin sınırını 

iyi çizmek ve oluĢum Ģartlarını ve hukuki niteliğini çok net bir Ģekilde belirlemek 

gerekecektir. 

 

a. Culpa in Contrahendo ve SözleĢme Özgürlüğü 

 

Asli edim yükümlerinden bağımsız borç iliĢkisi (Culpa in contrahendo), 

acaba ne zaman sorumluluk borç iliĢkisine dönüĢecektir? Normal Ģartlar altında 

culpa in contrahendo kavramı sözleĢme görüĢmeleri sırasında ortaya çıkan zarardan 

kaynaklanan sorumluluktur. Ancak, doktrindeki diğer bir görüĢe göre, tarafların 

henüz kesin olarak bir hukuki iĢlem yapma niyeti olmaksızın karĢı karĢıya geldikleri 

noktada da culpa in contrahendo yükümlülük borç iliĢkisi ortaya çıkabilir. Yani, 

tarafların kesin olarak birbirleri ile hukuki iĢlem yapma niyetleri olmadan 

karĢılaĢtıkları noktada, culpa in contrahendo yükümlülük borç iliĢkisi meydana 

gelebilir
115

. 

Acaba, konu baĢlığımız olan culpa in contrahendo kavramı ile sözleĢme 

özgürlüğü arasında ne tür bir iliĢki söz konusudur? Ġsviçre Borçlar Kanunu, sözleĢme 

özgürlüğüne çok ciddi önem vermiĢtir
116

. Bu açıdan bakıldığında taraflar bir 
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 Kavramın hukuk dogmatiği açısından önemi için bakınız: G. , Frotz, “Die rechtsdogmatische 

Einordnung der Haftung für culpa in contrahendo”, Gedenkschrift für Gschnitzer, Inssbruck, 1969, 

s. 163 vd.  
115

 Gonzenbach, a.g.e. , s. 33. 
116

 Eugen, Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zürich, 1979, s. 87 vd; 

Merz, a.g.e. , s. 48; Gauch/Schluep/Jaeggi, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 

Band I, II, Zürich, 1995, s. 106; Karl, Larenz, Lehrbuch des Schuldrecht Band I, Allgemeiner 
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sözleĢmeyi meydana getirip getirmemekte, ya da sözleĢme görüĢmelerine girip 

girmemekte özgürdürler ve bunları serbest iradeleri ile yapacaklardır
117

. 

ĠĢte, burada karĢımıza görünürde bir paradoks çıkmaktadır
118

. Öncelikle, 

sözleĢmesel borç iliĢkisi ile, edim yükümlülüklerinden bağımsız borç iliĢkisi olarak 

nitelendirilen sözleĢme görüĢmelerinden doğan borç iliĢkisi ayrı anlam ve geliĢim 

sürecine tabidirler. Ballerstedt, sözleĢme görüĢmelerinden doğan yükümlülük borç 

iliĢkisinin geleceğini ve hukuki temelini, gelecekte meydana gelecek olan 

sözleĢmeden ayrı bir yerde görmüĢtür. SözleĢme görüĢmelerine giren tarafların, 

kanundan doğan bir özen gösterme yükümlükleri mevcuttur
119

. 

Taraflar, sözleĢme görüĢmelerine baĢlamak ile, bir hukuki iĢlem zincirine 

katılmak zorunda değillerdir. Culpa in contrahendoda ise, bu Ģekilde taraflar bir 

zincirin parçası haline gelerek, birbirlerine özen gösterme yükümü hatta yüküme 

aykırılıktan dolayı da bir sorumluluk altına girmektedirler. Taraflar, sözleĢme 

özgürlüğü çerçevesinde, o hukuki iĢlemi yapmak adına serbest olsalar bile, yani o 

hukuki iĢlemi hiç yapmayacak olsalar bile, yine de bu hukuki iĢlemin görüĢme 

safhasında birbirlerine karĢı özen gösterme yükümlülükleri söz konusu olacaktır
120

. 

Ballerstedt‟e göre, taraflar arasında mevcut olan ve birbirlerine karĢı ihlal 

edilmesi halinde sorumluluk doğuracak olan bu özen gösterme yükümlüklerinin 

hukuki temeli, “güven” kavramı ve güvenin korunması fikrinden gelmektedir. Bu 

söylediğimiz Ģey de, Alman Hukuku‟nda, güven sorumluğu kavramına yavaĢ yavaĢ 

yaklaĢıldığını ve kavramın ilk adımlarının “sözleĢme görüĢmelerine giren tarafların, 

birbirlerinin kiĢi ve malvarlığı haklarına özen göstereceklerine dair güven” 

olgusunda yattığını tespit etmekteyiz
121

. Bu açıdan, bakıldığında, hukukçu 

Ballerstedt‟in söyledikleri, tezimiz için çok önemlidir. 

                                                                                                                                          
Teil, 14. Auflage, München, 1987, s. 41 vd; Keller/Schöbi, Das Schweizerischen Schuldrecht, Band 

I, Allgemeine Lehren Vertragsrecht, Basel/Frankfurt, 1988, s. 92.  
117

 Gonzenbach, a.g.e. , s. 33. 
118

 Ballerstedt, “Zur Haftung für culpa in contrahendo”, s. 503. 
119

 Ballerstedt, “Zur Haftung für culpa in contrahendo”, s. 503-504.  
120

 Gonzenbach, a.g.e. , s. 33-34; Ulusan, a.g.e. , s. 288; Merz, a.g.e. , s. 71; Gauch/Schluep/Jaeggi, 

a.g.e. , s. 175 vd; Larenz, a.g.e. , s. 106.  
121

 Ayrıntılı bilgi için bakınız: U, Diederichsen, “Das Zusammentreffen von Ansprüchen aus 

Verschulden beim Vertragsabschlusse und Sachmängelgewährleistung”, Betrieb Berater, 1965, s. 401 

vd.  
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Ancak, kanaatimizce, özen gösterme yükümü, “zarar vermeme”, ya da daha 

genel bir ifade ile, “zarara sebebiyet vermeme” açısındandır. Yoksa, sözleĢme 

görüĢmelerine giriĢmekle, bir “önakit” niteliğinde, bu duruma eĢdeğer bir kanundan 

doğan “sözleĢme yapma borcu” doğmamaktadır. Bu da, “paradoks” tereddüdünü 

bertaraf etmek adına yeterli olmalıdır. 

Bu yükümlülük de, dürüstlük ilkesinden doğmaktadır. SözleĢme görüĢmeleri ne 

kadar son aĢamaya yani sözleĢmenin kurulması noktasına yaklaĢırsa, yükümlülükler 

de bununla doğru orantılı olarak artmalıdır. 

Peki sözleĢme görüĢmeleri ne zaman baĢlamıĢ sayılacaktır? Bunun için, tek 

taraflı irade beyanının yetmemesi gerekir. YavaĢ yavaĢ ve her iki tarafın da birbirleri 

ile iliĢkiye-yakın temasa girmeleri lazımdır. Zira, kanuna ya da örf ve adete göre, 

normal Ģartlar altında sonuç olarak bir sözleĢmenin oluĢmasına yol açıcı davranıĢlar 

ile sözleĢme görüĢmelerinin baĢladığı kabul edilmektedir
122

. 

Buradaki yakın temastan ya da iliĢkiden kasıt acaba nedir? Ya da hangi tür bir 

iliĢki acaba, culpa in contrahendo sorumluluğu doğuracak nitelikte bir bağ 

sayılacaktır?
123

 

Bu soruyu cevaplamak için; culpa in contrahendo kavramından bahsederken, 

tarafların bir araya geldiği ve görüĢmelere baĢladığı anı ifade eden 

“Sonderverbindung- özel bağ- fevkalade irtibat-temas” kavramından bahsetmemiz 

gerekecektir. Söylemeliyiz ki, taraflar arasında sözleĢme iliĢkisi kadar derin ve kesin 

olmayan bu iliĢki, sözleĢme görüĢmelerinde de belki daha gevĢektir, ancak yine de 

vardır. 
124

 Bu kavramı, bu konu üzerine üretilen her teoride Gonzenbach‟ın da 

ifadesi ile, “altı kırmızı bir Ģekilde çizili” olarak görmekteyiz. Zira, culpa in 

contrahendo kavramının uygulanabilmesi için “özel bağ -Sonderverbindung-” 

kavramının içeriğinin ne demek olduğu çok önemlidir. Zira, bu kavram, sözleĢmesel 

sorumluluk ile haksız fiil sorumluluğunun arasında adeta bir kapıyı tutan menteĢe
125

 

rolü oynamaktadır
126

. 
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 B. S. Kreis, Haftung für Culpa in Contrahendo, Dissertation, Maschinenschrift, Basel, 1946, s. 

52. , Naklen Atıf: Gonzenbach, a.g.e. , s. 34. 
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 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Eugen, Bucher, “Culpa in contrahendo”, (Çevrimiçi) 
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 Tercier, Culpa in Contrahendo, s. 227. , Naklen Atıf: Gonzenbach, a.g.e. , s. 35.  
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 Gonzenbach, a.g.e. , s. 35. 
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Söylememiz gerekir ki, taraflar arasında özel bağlantının var olması, 

yükümlülük ihlali kavramından ayrı ve bağımsızdır, yükümlülük ihlali olmadığı 

zamanlarda da, örneğin haksız fiil hükümleri çerçevesinde bir mutlak hak ihlali 

olduğu anlarda da, taraflar arasında bir iliĢki kurulmuĢ demektir. Bu iliĢki, “zarar” 

olgusu ile doğan “sorumluluk borç iliĢkisi”dir. “Zarar” olgusundan önce ise, mutlak 

hak sahibi olan kimseyle, “zarar vermeme” davranıĢ yükümü (Verhaltenspflicht) 

bulunan üçüncü kiĢiler arasında, özellik ve nisbilik kazanmıĢ ve somutlaĢmıĢ bir 

bağlantı-“Sonderverbindung”- yoktur. Toplumda yaĢayan insanların uymak 

zorunda oldukları- birbirlerine zarar vermeme yükümlülükleri- sözleĢme amacı ile 

yakın temasa girmiĢ kiĢilerin arasındaki iliĢki gibi somut ve belirli amaca özgülenmiĢ 

değildir. 

Ancak, culpa in contrahendo kavramının uygulama alanı bulması için, 

sözleĢme görüĢmeleri safhasında taraflar arasında kurulmuĢ, belirli bir amaca 

yönelmiĢ bir özel bağa- iliĢkiye (Sonderverbindung), yani somut bir iliĢkiye ihtiyaç 

vardır. 

Aslında, kanaatimizce, özel iliĢki kavramı, asli edim yükümlerinden bağımsız 

borç iliĢkisi kavramını kapsamaktadır. Zira, asli edim yükümlerinden bağımsız borç 

iliĢkisi de, dayanağını MK. m. 2‟de yer alan dürüstlük ilkesinden almaktadır. Asli 

edim yükümlerinden bağımsız borç iliĢkisi kavramı kanundan doğmaktadır, diğer bir 

ifade ile kanundan doğan bir borç iliĢkisidir. ĠĢte, culpa in contrahendo 

sorumluluğunun doğabilmesi için, taraflar arasında özel bir yakınlaĢmaya-iliĢkiye 

ihtiyaç vardır. 

Culpa in contrahendo, taraflar arasında meydana getirilmiĢ bir güven 

iliĢkisidir. Bu güven iliĢkisine göre, taraflar özen gösterme yükümlülükleri 

çerçevesinde, birbirlerini olası zararlardan korumakla yükümlüdürler. Birbirleri ile 

iliĢkiye girdikleri andan itibaren, taraflar birbirlerine dürüst davranacaklarına dair bir 

güven vermiĢ olmaktadırlar
127

. 

Bu güven, sözleĢmesel güvenden daha az oranda bir güvendir. Ancak, haksız 

fiil hükümleri çerçevesinde meydana gelen rastlantısal güvenden de daha yüksek 

miktarda bir güvendir. SözleĢme hukuku, temelinde, tarafların sözleĢme hükümleri 
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 Rona, Serozan, “Haksız Fiil ve Haksız ZenginleĢme Sorumluluklarının Açıklarını SözleĢme 

Sorumluluğu ile Kapatma Eğilimi”, Prof. Dr. Yavuz Alangoya için Armağan, Ġstanbul, 2007, s. 718.  
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çerçevesinde birbirlerine borçlu oldukları edimleri yerine getireceklerine ve 

sözleĢmenin amacına uygun olarak yan edim yükümlerinin ve diğer davranıĢ 

yükümlülüklerinin yerine getirileceğine dair bir güven içermektedir. SözleĢme 

taraflarının bu güveni “önemli” derecede bir güvendir. 

Ancak, haksız fiil hukuku çerçevesinde meydana gelen iliĢki tamamen 

rastlantısaldır
128

, ve insanların birbirlerine genel anlamda zarar vermeme ve 

birbirlerinin mutlak haklarını ihlal etmeme tarzında beliren güven, daha soyut, 

çerçevesi daha belirsiz bir güvendir. 

Örneğin, sokaktaki muz kabuğuna basıp düĢülürse, kiĢiler arasında meydana 

gelen bu tesadüfi iliĢkiden ötürü, bu kabuğu yere atanın ancak haksız fiil 

sorumluluğu söz konusu olabilirken, bu muz kabuğuna bir markette basılıp 

düĢülmesi halinde ise, müĢterisi ile arasında tesadüfi değil, belirli bir amaca yönelmiĢ 

iĢlemsel temas- iĢ, alıĢveriĢ iliĢkisi kuran marketin, sözleĢme hukuku kurallarının 

kıyasen geçerli olduğu culpa in contrahendo sorumluluğu söz konusu olacaktır
129

. 

Ġleride, culpa in contrahendo sorumlulukla, güven sorumluluğunun aynı 

düzenlemeye bağlanabilmesi amacı ile, bu gibi haksız fiil zararı olgularında dahi, 

zarar görenin (mağdur), fail tarafından ihdas edilmiĢ veya ona isnad edilebilen ve 

gerçeğe uygun olmayan bir hukuki görünüĢe haklı güveni değil, muhatabının tedbirli 

ve özenli bir insan olduğuna güveni dolayısıyla “Anvertrauenshaftung”dan söz 

edilecektir. 

Aynı Ģekilde, bir mutlak hak ihlali Ģeklinde karĢımıza çıkmayan, sözleĢmesel 

zarar niteliğinde, örneğin bir kazanç kaybı Ģeklinde beliren zararlar da, culpa in 

contrahendo kuralları çerçevesinde karĢılanabilir. Çünkü, henüz ortada bir sözleĢme 

olmadığından dolayı bu zararlar, bu konumda ne sözleĢmesel kurallara tabidirler, ne 

de bir mutlak hak ihlali mevcut bulunmadığından dolayı haksız fiil hükümlerine 

tabidirler
130

. 
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 Serozan, a.g.e. , s. 718. 



 

 

 

 

112 

Sokaktaki muz kabuğu gibi, gazete reklamındaki yanıltma haksız fiil hükümleri 

çerçevesinde değerlendirilirken, yüz yüze görüĢmedeki reklamdaki aldatma culpa in 

contrahendo sorumluluk kapsamına girecektir
131

. 

Buraya kadarki incelemelerimizden sonra, bir tanım verecek olursak; culpa in 

contrahendo, rastlantısal ve soyut değil, amaçsal ve somut bir özel iliĢki-bağıt 

sonucu taraflar arasında meydana gelen, sözleĢme görüĢmeleri sırasında doğan ve 

kaynağını MK. m. 2‟deki dürüstlük ilkesinde bulan özen gösterme yükümlülüğünün 

ihlali halinde, bir yükümlülük borç iliĢkisi iken sorumluluk borç iliĢkisine dönüĢen, 

asli edim yükümlerinde bağımsız kanundan doğan bir borç iliĢkisidir. 

SözleĢme görüĢmelerine giren taraf artık, karĢı tarafın hakimiyet alanına 

girmiĢtir ve kendi Ģahıs ve malvarlığının korunacağına dair, kendisinin 

menfaatlerinin düĢünülerek, dürüstlük ilkesinden doğan özen gösterme yükümüne 

uygun davranılacağına dair bir güveni söz konusudur. ĠĢte, bu güvenin sarsılması 

iledir ki, culpa in contrahendo sorumluluk doğacaktır. 

 

b. Culpa in Contrahendo Kavramının Hukuki Niteliğini 

Açıklayan GörüĢler 

 

SözleĢme görüĢmeleri sırasında meydana gelen sorumluluğun hukuki niteliğini 

açıklayan görüĢler çeĢitlilik göstermektedir. AĢağıda kısaca inceleyeceğiz: 

 

(1). SözleĢme GörüĢü 

 

Bu görüĢ culpa in contrahendo kavramının kaĢifi Jhering ve Franz Leonhard 

tarafından savunulmuĢtur. Bu görüĢü savunanlara göre, sözleĢme görüĢmeleri safhası 

sözleĢmeden ayrı tutulamaz. Yani, sözleĢme görüĢmeleri sırasında ortaya çıkan bir 

hukuka aykırılık, sözleĢmeye aykırılık olarak nitelendirilebilir. Bu açıdan 

bakıldığında, yazarlar, sözleĢme görüĢmeleri safhasını sözleĢmeden ayırmayı doğru 
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bulmamıĢlardır. SözleĢme görüĢmeleri, sözleĢmenin bir parçasıdır ve sözleĢmenin 

akıbetine tabidir
132

. 

Culpa in contrahendo kavramını “sözleĢme” kavramına bağlayan bu görüĢlere 

yönelik eleĢtiriler de Ģu yöndedir: 

SözleĢme görüĢmeleri safhasının, bütünlük ilkesi gereği sözleĢmenin bir 

kısmını oluĢturacağı açıktır. Ancak, eğer, culpa in contrahendo sorumluluk 

sözleĢme ile birlikte değerlendirilecek olursa, bu sefer, sözleĢmenin geçersiz olması 

ihtimalinde, görüĢme safhasında ortaya çıkan iliĢkilerin nasıl değerlendirileceği 

sorunu boĢlukta kalmaktadır
133

. 

Kanaatimizce; sözleĢme görüĢmesi safhası, özellikle, sözleĢme kavramından 

ayrı olarak, tarafların hukuki iĢlem yapma niyeti ile özel bir iliĢkiye geçtikleri ve 

güven iliĢkisine dayanan bir borç iliĢkisidir. Ayrıca, burada belki, “sözleĢme” 

kavramının çok zorlanması pahasına ancak Ģu söylenebilir: Edim 

yükümlülüklerinden bağımsız borç iliĢkisi, her insanın bilmesi gerektiği, ya da 

bildiği varsayılan ve dürüstlük ilkesinden doğan objektif davranıĢ yükümlerini, nisbi 

bir borç iliĢkisine dahil kılan ve iĢ iliĢkisine giren kiĢilerin örtülü irade uyuĢması ile 

meydana gelen bir “Sonderverbindung” – (özel bağlam, özel bağlantı, özel 

taahhüt)dur. Bu özelliği ile, asli edim yükümlerinden bağımsız borç iliĢkisi, asli edim 

yükümleri doğuran sözleĢme iliĢkisinden farklıdır. ĠĢte, bu yüzdendir ki, burada bir 

“Sonderverbindung”dan bahsedilmektedir. Çünkü, bir sözleĢme yapmak için bir 

araya gelmek, bir “önakit” sayılmaz ve herhangi bir sözleĢme yapma zorunluluğu da 

içermez. 

Hal böyle olunca da, sözleĢme görüĢmeleri safhasını sözleĢmenin geçerli olup 

olmamasından ayrı tutarak, bağımsız bir borç iliĢkisi olarak nitelendirmemiz ve 

culpa in contrahendo kavramını sözleĢmeden bağımsız olarak ele almamız 

kanaatimizce de yerinde olacaktır. 
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 Franz, Leonhard, Verschulden beim Vertragsschluss, Berlin, 1910, s. 42.  
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(2). Haksız Fiil GörüĢü 

 

Bu görüĢte olan yazarlar, culpa in contrahendo kavramını çok basite 

indirgeyerek çözmeye çalıĢmıĢlardır. Bu yazarlara göre, sözleĢme görüĢmeleri 

sırasında ortada henüz bir sözleĢme olmadığından dolayı, sözleĢme kavramına 

dayanılamayacağı, meydana gelen kiĢi ve malvarlığı zararı için, tipik BK. m. 41‟de 

düzenlenen haksız fiil hukuku kurallarının geçerli olması gerektiğini, yani meydana 

gelen zarar için, sözleĢme kurulmamıĢ kiĢiye karĢı ancak haksız fiil hükümlerine 

dayanılarak giderim talep edilebileceğini savunmuĢlardır
134

. 

Bu görüĢe taraftar olan hukukçulara göre, taraflar sözleĢme görüĢmeleri 

sırasında hukuki açıdan kendilerine hukuki sonuçlar bağlanacak iliĢkiler içerisinde 

bulunmamaktadırlar. Culpa in contrahendo sorumluluk açısından da, ortada henüz 

sözleĢme gibi bir iliĢki de mevcut bulunmadığından dolayı, meydan gelen 

sorumluluk, kimseye zarar vermeme -neminem laedere- noktasında gerekli özeni 

gösterip, kimsenin güvenini sarsmaya iliĢkin genel bir yükümlülüğün ihlali 

biçiminde ortaya çıkacaktır
135

. 

Bu durumu, dürüstlük ilkesine dayanan genel bir özen gösterme ve koruma 

yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendiren ve culpa in contrahendonun hukuki 

niteliğini haksız fiile dayandıran görüĢün düĢüncelerinin deyimleĢmiĢ hali Ģudur: 

“Akitsiz, akdi sorumluluk söz konusu olmaz!”
136

. 

Culpa in contrahendoda söz konusu olan özen gösterme yükümü, Piotet
137

‟ye 

göre, herkesten uyulması beklenilebilen soyut bir özen gösterme yükümünün 

ihlalinden ibarettir. Culpa in contrahendo sorumluluk, baĢkasına zarar vermeme, 

                                                 
134

 Bu görüĢte olan yazarlar için bakınız: Paul, Pioete, Culpa in Contrahendo, Bern, 1963, s. 13 vd; 

Theo, Guhl, Das Schweizerische Obligatioenenrecht, Zürich, 1980, s. 93; Özellikle, haksız fiil 

görüĢünü, Ġsviçre‟de savunan yazarlar için bakınız: Ulusan, a.g.e. , s. 301. Ġsviçre‟de, özellikle, 

“Hafner”, “Marcusen”, “Melliger” adlı hukukçular tarafından, Fransa‟da da özellikle, “Pothier”, 

“Larombiere”, “Demelombe” isimli hukukçular tarafından “haksız fiil” görüĢü savunulmuĢtur. 

Alman hukukçuları tarafından bu görüĢü savunanlara çok fazla rastlamak pek mümkün değildir. 

Ancak, yine de, “Crome”, “Engelmann”, “Hammel” gibi yazarlar, haksız fiil görüĢünü 

savunmuĢlardır. Ayrıntılı bilgi ve atıflar için bakınız: Ulusan, a.g.e. , s. 301.  
135

 Ulusan, a.g.e. , s. 302.  
136

 Ulusan, a.g.e. , s. 302.  
137

 Paul, Piotet, Culpa in Contrahendo, Bern, 1963. 
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gerekli özeni gösterip güveni sarsmamaya iliĢkin genel bir yükümlülük ihlali sonucu 

ortaya çıkacaktır
138

. 

Yani, “culpa in contrahendo”yu, haksız fiil görüĢü ile açıklayanlara göre; 

burada, haksız fiil sorumluluğu gibi, daha genel kapsamda, daha soyut henüz tam 

olarak belirginleĢmemiĢ bir “özen gösterme yükümü” söz konusudur. 

Genel anlamdaki bu soyut özen gösterme yükümlülüğü, iĢlek bir caddede araba 

kullanan kimsenin, çevredekilere karĢı uymak zorunda olduğu trafik kuralları ile 

meydana gelen özen gösterme ve zarar vermeme yükümü ile bu durum 

karĢılaĢtırılmıĢ, buna benzer bir Ģekilde de, sözleĢme görüĢmesi yapan tarafların 

yükümlülüklerinin de aynı nitelikte olduğu ileri sürülmüĢtür
139

. 

Ancak, kanaatimizce, haksız fiil hukukunun soyut baĢkasının canını ve malını 

koruma yükümü ya da baĢkasına zarar vermeme yükümü - (neminem laedere)-, 

culpa in contrahendo yükümlülükten farklı içeriktedir. Culpa in contrahendo 

yükümlülük borç iliĢkisinde, belirli bir kiĢiyi somut bir zarardan koruma 

yükümlülüğü, bir baĢka ifade ile, belirli bir kiĢiye karĢı özel bir özen gösterme 

yükümlülüğünün ihlali söz konusudur
140

. 

Ancak, konuyu bitirmeden Ģu durumu da ifade etmek isteriz: Dar anlamda 

güven sorumluluğu (reine Vertrauenshaftung) olgularında, durumu ayrıca ele 

alacağız. Ne var ki, Jhering‟den beri, tereddütsüz “culpa in contrahendo” 

kapsamına giren “muĢamba, kumaĢ topu, muz kabuğu, sebze yaprağı”
141

 hallerinde 

aĢikâr bir “Sonderverbindung” görünüĢü olduğunda da uzlaĢma sağlanmıĢtır. 

Ancak, zarar görenle, fiilen hiç bir iĢ iliĢkisine girilmemiĢ olan hallerde sosyal temas 

kuramını geniĢleterek, nazari zorlamalara gitmenin isabetinde tereddüt edilebilir. 
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 Piotet, a.g.e. , s. 124.  
139

 Ulusan, a.g.e. , s. 302‟den naklen: Demouge, Traité des obligationes en general, s. 35; Ayrıca, 

trafikteki itimat prensibi konusunda ayrıntılı bilgi için bakınız: Erhan, Adal, Trafikte Tavır ve 

Hareketlerde Yeni Bir Temel Kaide: “Ġtimat Prensibi”, Ġstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 

XXX; Sayı: ½‟den Ayrı Bası, Sermet Matbaası, Ġstanbul, 1964. Trafik Kanunumuzdaki, sürücüye 

yüklenen özenli davranma yükümlülükleri ve temelleri için bakınız: Adal, a.g.e. , s. 6-7.  
140

 Culpa in contrahendo kurumunu sözleĢmeye dayandıran yazarlar: KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 

11-12. ; Tandoğan, a. g. e., s. 493; Salahattin, Sulhi, Tekinay, Borçlar Hukuku, Ġstanbul, 1979, s. 

784; Eren, a. g. . e. , s. 38, 112; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, Cilt I, II, s. 139; Aksi görüĢ için bakınız: Ahmet, Kılılçoğlu, Borçlar Hukuku, Genel 

Hükümler, Ankara, 2002, s. 169. 
141

 Culpa in contrahendo için Alman Yüksek Mahkemesinin verdiği bu kararların ayrıntıları için 

bakınız: http://www.lex.unict.it/congressoitalotedesco/Lehman%20(ted.).pdf (Çevrimiçi), 04. 11. 

2007. , Michael, Lehmann, “Culpa in Contrahendo: Deutschland” , s. 1-10. 

http://www.lex.unict.it/congressoitalotedesco/Lehman%20(ted.).pdf
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(3). Bağımsız ĠĢlem GörüĢü 

 

Bu görüĢe göre, culpa in contrahendo, sözleĢmeden tamamen bağımsız, farklı 

hukuki Ģartları ve sonuçları olan bir hukuki iliĢkidir. SözleĢmenin akıbetine tabi 

değildir ve sözleĢmenin meydana gelmesi ile ortaya çıkan borç iliĢkisinden tamamen 

ayrıdır. Bu nedenle, bu duruma görüĢ taraftarlarınca, “sözleĢme görüĢmeleri hukuki 

iliĢkisi”- (Das Rechtverhaeltnis der Vertragsverhandlungen) denmiĢtir. Bu görüĢ, 

sözleĢme görüĢmelerindeki eksiklikleri gidermek amacı ile ortaya atılmıĢtır. Bu 

sayede, sözleĢme geçersiz olsa bile, sözleĢme görüĢmeleri safhası ayrı bir borç 

iliĢkisi niteliği taĢıdığından dolayı, bu aĢamaya iliĢkin hukuka aykırılıklar, ayrı bir 

giderim konusu olabilecektir
142

. 

Kanaatimizce, bu görüĢ, “Sonderverbindung” nitelemesinden bağımsız bir 

özgün görüĢ olarak dayatılmadıkça yerindedir. 

 

(4). Kanuni Borç ĠliĢkisi GörüĢü 

 

Bu görüĢe göre, culpa in contrahendo tek baĢına bir hukuki iliĢki, bir borç 

iliĢkisidir. Ancak, bu borç iliĢkisinin temeli ancak kanundan doğabilir. Buna göre, 

sözleĢme öncesi taraflar arasında var olan özel ve somut nitelikteki güven 

iliĢkisinden kaynaklanan özen gösterme yükümü bir hukuki iliĢkidir ve bu durum, 

kanunda, sözleĢme öncesi meydana gelen zararların tazmini Ģeklinde özel olarak 

düzenlenmiĢtir
143

. 

SözleĢme öncesi dönemde, tarafların arasında özel bir hukuki iliĢki -(eine 

rechtliche Sonderverbindung)- mevcuttur. Culpa in contrahendo da bu özel iliĢki 

gereğince, özel ve somut nitelikte bir özen gösterme yükümlülüğü ve güven iliĢkisi 

sonucu doğan bir yükümlülük borç iliĢkisidir ve kanunda özel hükümlerle 

düzenlenmiĢtir
144

. 
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 Stoll, Leipziger Zeitschrift, s. 539; Aydınlı, a.g.e. , s. 80; Ulusan, a.g.e. , s. 309; Wilhelm, Weber, 

Treu und Glauben, Berlin, 1961, s. 173; Larenz, a.g.e. , s. 95.  
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 Weber, a.g.e. , s. 179; Arwed, Blomeyer, Allgemeines Schuldrecht, Berlin, Frankfurt, 1964, s. 72; 

Guhl, a.g.e. , s. 92-93; Aydınlı, a.g.e. , s. 80. 
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 Ulusan, a.g.e. , s. 310; Ayrıca, bu görüĢe yönelik eleĢtiriler için bakınız: Ulusan, a.g.e. , s. 311. 
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Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu‟nda da, sözleĢme öncesi verilen 

zararın tazmin ettirilmesi gerekliliğini düzenleyen hükümler mevcuttur. Bu 

hükümlerin en önemlisi, BK: m. 26/1‟de düzenlenen “hata” kurumudur. Burada 

düzenlenen hata, sözleĢmenin kurulması aĢamasında gerçekleĢen hatadır. Hataya 

düĢen, eğer kusurlu ise ve içine düĢtüğü hatadan dolayı da, sözleĢmeyi iptal etmiĢse, 

bu durumda, karĢı tarafın uğradığı zararı tazmin edecektir. Söz konusu düzenleme, 

sözleĢme öncesi kusurlu davranıĢla zarara sebebiyet vermenin klasik örneğidir. 

Bir diğer, kanun hükmü, BK. m. 39/1‟dir. Burada da, yetkisiz temsilci bir 

sözleĢme yapar ise, bu durumda temsil olunan, bu duruma icazet vermeyebilir. Bu 

yüzden, sözleĢmenin geçersiz olmasından dolayı meydana gelen zararın tazmin 

edilmesi yükü, yetkisiz temsilcidedir. Ayrıca, bu durumlarda, yetkisiz temsilci 

kusurlu ise, hakim sadece culpa in contrahendonun doğal sonucu olan menfi zararın 

değil, müspet zararın dahi, yetkisiz temsilci tarafından karĢılanacağı hükmünü 

verebilir
145

. 

Ayrıca, BK. m. 20 hükmünü de burada anmalıyız. Eğer, taraflardan biri, 

sözleĢmenin konusunun hukuka ya da ahlaka aykırı olduğunu ya da imkansız 

olduğunu biliyor ve bunu karĢı taraftan saklayarak sözleĢmeyi yapıyorsa, bu 

durumda da meydana gelen zarardan ötürü sorumlu olacaktır. Burada, kanaatimizce, 

culpa in contrahendonun bir görünüĢ Ģekli olan beyan sorumluluğu -

(Erklaerungshaftung)- söz konusudur. çünkü, sözleĢme öncesi, gerekli bütün 

bilgileri vermek bir davranıĢ yükümlülüğüdür. Bunların yanında, kanaatimizce, hile 

ve ikrah denilen ve iradeyi sakatlayan sebeplerde de sözleĢmenin iptal edilmesinden 

sonra, meydana gelen zararın karĢılanması noktasında da, sözleĢme öncesi dürüst 

davranma yükümlülüğünün ihlal edilmiĢ olması, yani davranıĢ yükümlülüğüne aykırı 

davranılmıĢ olmasından dolayı meydana gelen bir culpa in contrahendo sorumluluk 

örneği vardır
146

. 
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 Eren, a.g.e. , s. 427; Kılıçoğlu, a.g.e. , s. 148.  
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 Bu konu ile ilgili eleĢtiriler için bakınız: Aydınlı, a.g.e. , s. 82, dn. 141; Larenz, a.g.e. , s. 95-96; 
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(5). Culpa in Contrahendo’nun Koruma Yükümlülükleri Ġle 

Açıklanması GörüĢü 

 

Konumuzun baĢında da belirttiğimiz gibi, koruma yükümlülükleri
147

, asli ve 

yan edim yükümlülüklerinden farklı ve bağımsızdırlar. Koruma yükümlülükleri, 

kaynağını MK. m. 2‟den, asli edim yükümlükleri ve yan edim yükümlülükleri ise, 

kaynaklarını ait oldukları borç iliĢkisinden almaktadırlar
148

. 

Asli edim ve yan edim yükümlülükleri, kaynağı oldukları borç iliĢkisinin 

amacına ulaĢması için vardırlar. Koruma yükümlülükleri ise, tamamen asli edim 

yükümlülüklerinden bağımsız olarak vardırlar ve sosyal temasa geçen kiĢiler 

arasında kurulan güven iliĢkisi sonucu meydana gelirler
149

. 

Ancak, culpa in contrahendo borç iliĢkisini, koruma yükümlülükleri görüĢü 

ile açıklayan bazı yazarlar, bu durumu sınırlı olarak ele almıĢlardır. Bu yazarlara 

göre, sadece belirli bir borç iliĢkisi meydana getirmek için tarafların bir araya 

geldikleri durumlarda, koruma yükümlülükleri, culpa in contrahendoya dayanak 

oluĢturabilir. Bu yazarlara göre, kiĢilerin her bir araya geliĢleri, onlar arasında 

koruma yükümlülükleri doğurmaz. KiĢiler, ancak belirli bir amaç doğrultusunda, bir 

iĢ iliĢkisi için bir araya gelmiĢlerse, bu durumda koruma yükümlülükleri mevcuttur 

ve bu yükümlülüklere aykırılık da sorumluluk gerektirecektir. ĠĢte, bu sorumluluğun 

adı, culpa in contrahendodur
150

. 

Buna karĢıt bir görüĢe göre, culpa in contrahendo borç iliĢkisini sadece 

hukuki iĢlem kurma amaçlı meydana gelen kiĢiler arasında doğan davranıĢ 

yükümlülüğü olarak saymak doğru olmaz. Bu durumun geniĢletilmesi gerekir. Sosyal 

temas olgusundan yola çıkılarak, “hukuken korunmaya değer bir amaca yönelmiĢ” 
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 Ayrıntılı bilgi için bakınız: M. Frost, “Vorvertragliche” und “vertragliche” Schutzpflichten, 

Berlin/ München, 1981. 
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 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 13; Larenz, a.g.e. , s. 11; Canaris, a.g.e. , s. 475-476; Stoll, 

Leistungsstörungen, s. 28.  
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 Stoll, Leistungsstörungen, s. 28. 
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 Larenz, a.g.e. , s.97; Canaris, a.g.e. , s. 478; KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 14; bu görüĢe karĢılık 

Serozan, davranıĢ yükümlülüklerinin böyle bir ayırıma tabi tutulamayacağını, bu takdirde bir kısır 

döngüye gidileceğini söylemektedir. Bakınız: Serozan, “Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç 

ĠliĢkisi”, s. 19. 
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belirli kiĢiler arasında da koruma yükümlülükleri ve bunların ihlali sonucu culpa in 

contrahendo sorumluluk meydana gelebilir
151

. 

Yani, markete giren kiĢinin hiç alıĢveriĢ yapma niyeti olmasa bile, bu görüĢ 

taraftarlarına göre, markete giren kiĢi, kapıdan içeri girmesi ile birlikte, market 

sahibinin iĢ ve güvenlik alanına girmektedir. Bu güvenlik alanında ise, kendi kiĢi ve 

mal varlığına gereken özen ve ihtimamın gösterileceğine dair bir inancının, bir 

güveninin olması, hukuken korunmaya değer haklı bir güvendir. ĠĢte, bu açıdan 

bakıldığında, markete çikolata almak niyeti ile giren birisi ile, ısınmak için giren 

birisinin arasındaki fark silikleĢmektedir
152

. 

Culpa in contrahendodan bahsedebilmek için, zarar verici fiilin sözleĢme 

müzakereleri sırasında iĢlenmiĢ olması gerekmemektedir. Alman Hukuku‟nda 

Larenz, bir adım daha atarak, gerçek anlamda sözleĢme müzakereleri baĢlamamıĢ 

olsa bile, iĢ iliĢkilerinin hazırlığına geçilmiĢ olması halinin, meydana gelen zararın 

culpa in contrahendo sorumluluk için yeterli olabileceğini ifade ediyor
153

. 

Örneğin, kesin bir Ģey satın alma niyeti olmadan bir mağazaya giren kiĢi, 

elindeki eĢyayı bırakırken oradaki mağaza çalıĢanlarından birinin elinden düĢürdüğü 

bir Ģey ile yaralanmıĢ olsun. Bu aĢamada, henüz sözleĢme müzakereleri baĢlamıĢ 

değildir. ancak, bir alıĢveriĢ, iĢ iliĢkisinin baĢlayıcı aĢaması olan sosyal temas 

gerçekleĢmiĢtir ve o andan itibaren, sosyal temas gerçekleĢmiĢ, taraflar arasında 

dürüstlük kuralı gereğince uyulması gereken karĢılıklı koruma-davranıĢ 

yükümlülüklerini içeren bir borç iliĢkisi kurulmuĢtur. Bu sebeple, culpa in 

contrahendo kuralları uygulanır ve o kiĢi, sözleĢmeye aykırılık hükümlerine göre, 

zararının tazmin edilmesini isteyebilir. Aynı sonuç, o kiĢinin mallara daha bakarken, 

mağazaya verdiği zarar için de geçerli olacaktır
154

. 

                                                 
151

 Dölle, a.g.e. , s. 103 ve orada anılanlar.  
152

 Kanaatimizce; ancak, ısınmak için girdiği sabit olan kiĢiye karĢı c. i. c. sorumluluğun, hatır 

iliĢkisinde olduğu gibi, “daha az Ģiddetle takdir” edileceği, (bakınız: BK. m. 98/2) düĢünülebilir. 

Hırsızlık için girdiği sabit olan kiĢiye c. i. c. sorumluluk hilelerinin uygulanabileceği Ģüphelidir. Yahut 

burada, BK. m. 98/2 atfı ile, BK. m. 44 uygulanarak hakimin tazminatı tamamen kaldırabileceği 

düĢünülebilir. Bir eve hırsızlık için giren bir kimse, tamiri ihmal edilmiĢ bir basamağa basıp da 

ayağını kırarsa ev sahibinden isteyemeyeceği gibi, iĢyerine hırsızlığa girdiği takdirde de, tazminat 

isteyememelidir.  
153

 Larenz, a.g.e. , s. 109 ve oradaki dn. 11.  
154

 KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 10.  
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ġimdi, sosyal temas kavramını, doğuĢunu ve hukuki niteliği ile sonuçlarını 

daha ayrıntılı inceleyelim: 

 

c. Sosyal Temas Kuramı 

 

Sosyal temas, bir kimsenin iradesi olmaksızın ya da iradesinin olup 

olmamasına önem verilmeksizin, hukuki sonuçlar meydana getirmeye elveriĢli 

olarak, baĢkasının hukuki menfaat alanına girilmesi ile oluĢan iliĢkidir. Bir baĢka 

ifade ile, sosyal temas anı, sözleĢmenin kurulması için gerekli olan klasik icap ve 

kabul anlayıĢı dıĢında, sözleĢme görüĢmelerine ya da sözleĢme ile ilgili bilgi alıĢ 

veriĢine girildiği andır. Bu sebeple klasik icap ve kabulden baĢka, sosyal temas ile de 

borç iliĢkisi doğabilmektedir- (Schuldverhältnis aus sozialem Kontakt). 

Bu bakıĢ açısı ile yola çıkan hukukçu Haupt, toplumsal davranıĢları borç 

doğurmaları açısından üçe ayırmıĢtır. Bunlardan ilki, sosyal temas ya da 

karĢılaĢmadan kaynaklanan borç iliĢkisi, ikincisi Ģahıs topluluğuna ya da bir 

organizasyona katılmaktan doğan borç iliĢkisi, üçüncüsü ise, tipik sosyal davranıĢtan 

doğan borç iliĢkisidir. Bu borç iliĢkileri, klasik icap ve kabulün dıĢında fiili bir 

davranıĢ sonucu oluĢmaktadır
155

. 

Doktrinde çoğunluk kararına göre, “sosyal temas” olgusunun iki unsuru vardır. 

ilki, taraflardan birinin diğerinin hukuki menfaat alanına bilerek veya bilmeyerek 

girmiĢ olmasıdır. Diğeri de, bu menfaat alanına girmiĢ olmanın, hukuki sonuçlar 

meydana getirmeyi mümkün kılan bir davranıĢ Ģeklinde gerçekleĢmesidir. Örneğin, 

bir iĢçinin bir iĢyerinde çalıĢmaya baĢlaması sonucu meydana gelen fiili durumdur. 

Arada hiç bir Ģekilde bir hizmet sözleĢmesi olmasa dahi, ya da sözleĢme geçersiz 

olsa dahi, iĢçi, iĢverenin hukuki menfaat alanına girmiĢtir. Bu sosyal temasa geçmek 

adına verilebilecek en açık örnektir. Bir diğer örnek ise, bir mağazaya alıĢveriĢ iĢlemi 

için giren alıcının, daha satıĢ sözleĢmesine dair hiç bir hareket yapmaksızın, 

                                                 
155

 Günther, Haupt, “Über Faktische Vertragsverhaeltnisse”, Festschrift für Heinrich Siber, Band I, 

Leipzig, 1943, s. 1 vd; Yazara, göre borç, direkt olarak kanundan değil, kanunun kendisine sonuç 

bağladığı fiili olgulardan doğar; KocayusufpaĢaoğlu, a.g.e. , s. 69-70; Özer, Seliçi, Borçlar 

Kanunu’na Göre SözleĢmeden Doğan Sürekli Borç ĠliĢkilerinin Sona Ermesi, Ġstanbul, 1977, s. 

44.  
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mağazanın sahibi ile meydana getirmiĢ olduğu sosyal temastır
156

. Çünkü, bu 

durumda, kiĢi, sözleĢmeye iliĢkin hiç bir eylemde bulunmasa bile, kendisinden daha 

elveriĢli konumda olan mağaza sahibinin hukuk alanına girmiĢ ve bu yüzden 

sözleĢme iliĢkisinden önce, aralarında, kendi kiĢi ve malvarlığına zarar 

gelmeyeceğine dair bir güven iliĢkisi doğmuĢtur. 

Aslında, hukuki nitelendirme olarak, sosyal temas halinde gerçekleĢen zarar, 

mutlak hak ihlali söz konusu olduğunda, tipik bir haksız fiil zararıdır. Ancak, Alman 

Medeni Kanunu § 823‟deki tazminat yükümlülüğünden çıkarabileceğimiz anlam 

Ģudur ki, taraflar arasında, sosyal temastan doğan ve temelini dürüstlük ilkesinde 

bulan, içeriği özen gösterme yükümü ve güven iliĢkisi olan bir borç iliĢkisi 

mevcuttur. Bu borç iliĢkisi, sözleĢmeden kaynaklanmadığı gibi, BGB‟nin bu hükmü 

düzenleme amacı ile kıyaslandığında haksız fiil olarak da nitelendirilemez
157

. 

BGB § 242, 676, 823‟de, gerek sözleĢme öngörüĢmeleri, gerekse sosyal temas 

sonucu kurulan iliĢkilerden kaynaklanan geniĢ bir borç iliĢkisi oluĢturmuĢtur. Bu 

borç iliĢkisine aykırılık halinde ise, uygulanacak kurallar, sözleĢmesel sorumluluk 

kurallarıdır. 

Sonuç olarak, sosyal temas, henüz sözleĢme kurulmadan önce oluĢan bir 

bağdır. Bu bağ da, sözleĢmeyi kapsayıcı, ondan daha geniĢ bir daire gibi 

düĢünülebilir. Çünkü, sosyal temas, örtülü olarak kurulmak istenen bir borç 

iliĢkisinin dıĢ sınırlarını oluĢturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, sosyal temas 

olgusunda, hem hukuki nitelik olarak, hem de alacaklının korunması bakımından- 

zamanaĢımı ve ispat hukuku kuralları- sözleĢme kurallarının uygulanması çok daha 

mantıklıdır. 

Ne var ki, sosyal temas kuramı da -aĢağıda inceleyeceğimiz fiili sözleĢme 

iliĢkisi kuramı- gibi, aĢırıya vardırılmamalı, hukukun yerleĢmiĢ telâkki biçimleri 

konusunda kargaĢaya yol açılmamalıdır. 
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 Aydınlı, a.g.e. , s. 28-29.  
157

 Schmidt-Räntsch / Maifeld / Meier-Göring / Röcken, Das Neue Schuldrecht, Einführung-Texte-

Materialien, Bundesanzeiger Verlag, Köln, 2002, s. 41-43, 143, 237, 370, 417, 639-642, 698, 704, 

717.  
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d. Fiili SözleĢme ĠliĢkisi 

 

Sadece alacaklının menfaati açısından olmak üzere, meydana gelen zararı 

haksız fiil hükümleri yerine sözleĢme hükümlerine tabi tutmanın yanında, bir de 

sunduğu hizmetten bir sözleĢmeye dayanılmadan yararlanılan kimsenin menfaatlerini 

korumak için sebepsiz zenginleĢme ya da vekaletsiz iĢ görme yerine sözleĢme 

hükümlerinden yararlanılması için teoriler üretilmiĢtir. Bunların en tanınmıĢı “fili 

sözleĢme” iliĢkisidir
158

. 

Fiili sözleĢme iliĢkisi kavramı da ilk defa Haupt tarafından 1941 yılında 

Leipzig Üniversitesi‟nde yazdığı tezde ortaya atılmıĢtır. Bazı yazarlar
159

 tarafından 

eleĢtirilmiĢ olmasına rağmen, kurum Alman
160

, Ġsviçre
161

 ve Türk
162

 Hukuk 

Sistemlerinde kabul görmüĢtür. 

Haupt‟a göre, fiili sözleĢme iliĢkileri üçe ayrılır. Bunların ilki, sosyal temastan 

doğan borç iliĢkileri, ikincisi, elektrik, gaz, su dağıtım Ģirketlerinin hizmetlerinden 

faydalanma ya da kitle ulaĢım araçlarıyla taĢınma gibi iliĢkilerden doğan fiili 

sözleĢme tipleri, üçüncüsü de, fiili hizmet ve Ģirket iliĢkileridir
163

. 

Fiili sözleĢme iliĢkisinin unsurlarından ilki, irade açılamasına gerek olmayan 

fiili davranıĢlardır. Ancak, bu davranıĢın ahlaka ve hukuk kurallarına aykırı 

olmaması gerekir. Ġkincisi, fiili davranıĢa hukuki sonuç bağlanmasının dürüstlük 

kuralı gereğince ya da hakkaniyet gereğince zorunlu olması gerekmektedir. Yani, 

ortaya konan davranıĢ, olağan hayat iliĢkileri ve ticari doğruluk itibariyle dürüstlük 

kuralının gereği olarak, sözleĢme baĢlatan bir davranıĢ olarak görülmekte haklı 
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 Oğuzman, a.g.e. , s. 37 vd. 
159

 H., Lehmann, Das “faktische” Vertragsverhaeltnisse, Jehrings Jahrbücher, Bd. 90, Heft 1-4, s. 

132, 157 vd. ve orada anılanlar.  
160

 Karl, Larenz, “Die Begründung von Schuldverhaeltnisse durch sozialtypisches Verhalten”, Neue 

Juristische Wochenschrift, 1956, 2. Halbband, Heft 51/52, s. 1897; Arthur, Nikisch, “Über Faktische 

Vertragsverhaeltnisse”, Festschrift Dölle, Bd. 1, Tübingen, 1963, s. 101.  
161

 Özellikle, Türk Hukuku için de örnek teĢkil eden “Parkplatzfall” için bakınız: Carole, Syz, 

Faktisches Vertragsverhaeltnis, Schulthess Verlag, Zürich, 1993, s. 7; Eugen, Bucher, 

Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Auflage, Zürich, 1988, s. 271; Wolfgang, 

Siebert, “Faktische Vertragsverhaeltnisse”, Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe, 

Schriftenreihe, Heft 41, Karlsruhe, 1957, s. 8. 
162

 ġener, Akyol, Tam Üçüncü ġahıs Yararına SözleĢme, Ġstanbul, 1976, s. 4 vd; Ahmet, Kılıçoğlu, 

“Fiili SözleĢme ĠliĢkileri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 1985, S: 5-6, s. 741-743; Tekinay, a.g.e. , s. 

73; Oğuzman, a.g.e. , s. 37 vd.  
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 Haupt, a.g.e. , s. 9. 
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olmalıdır. ĠĢte, bu Ģartlar gerçekleĢtikten sonra, fiili sözleĢme iliĢkisi baĢlamıĢ 

demektir
164

. 

Örneğin, kamuya sunulan bir hizmetten faydalanan kiĢi, gerçekte böyle bir 

sözleĢme yapma niyetine sahip olmasa bile, dürüstlük kuralı gereğince, bu hizmetten 

faydalanmıĢ olması itibariyle, bunun bedelini borçlanmıĢ sayılacaktır. Bu sonuç için, 

sunulan edimden faydalanmıĢ olması yeterlidir
165

. 

Fiili sözleĢme iliĢkilerinde edimden yaralanma iradesinin aranmamasının yanı 

sıra, hiç bir iĢlem ya da beyan iradesi de aranmadığından, batıl olan sözleĢmelerden 

doğan ifa borcunun yerine getirilmesi de bu sayede istenebilecektir
166

. 

Örneğin, bir iĢçi aslında çalıĢması yasak olan bir yaĢta bir iĢyerinde 5 yıldan 

beri çalıĢmaktadır. ĠĢ Kanunu‟nun emredici hükmü itibariyle, bu sözleĢme batıldır. 

ancak, iĢçi, bu iĢe 5 yıl boyunca emek vermiĢ, iĢveren ise bu iĢçiye 5 yıl boyunca 

ücret ödemiĢtir. Buradaki, hizmet sözleĢmesi geriye doğru geçersiz sayılırsa, yerine 

getirilen hizmetin maddi değerinin saptanması mümkün olamayacaktır. Ancak, fiili 

sözleĢme iliĢkisi sayesinde, batıl olan bu sözleĢme geçerli bir hizmet sözleĢmesinin 

hükümlerini doğuracak ve iĢçi bu 5 yıl içerisinde kendisine ödenmiĢ olan ücretleri 

geri vermeyeceği gibi, iĢverenin yerine getirmediği hakları da talep edebilecektir. 

ĠĢte, bu durumda fiili sözleĢme iliĢkisinin, alacaklı lehine olan tarafıdır. Tabii ki, aynı 

Ģartlar, iĢveren için de geçerli olacaktır
167

. 

Fiili sözleĢme iliĢkisi, yukarıda değinildiği üzere, hukuki iĢlem ve sözleĢme 

kuramı alanında, “asli edim yükümlülükleri doğuran borç iliĢkisi”nin hükümlerini 

doğuran bir fiili sözleĢmenin meydana geldiğini ileri sürebilmek için ortaya atılmıĢ 

bir kuramdır. Bu açıdan, fiili sözleĢme iliĢkisi, asli edim yükümlülüklerinden 

bağımsız borç iliĢkisi kavramını da çok geniĢletmektedir. Sosyal temas kuramı ise, 

buna simetrik olarak, sorumluluk hukukunda, “sözleĢmesel sorumluluk” 

hükümlerinin uygulama alanını geniĢletmek için meydana getirilmiĢtir. Sosyal temas 

kuramını çok geniĢlettiğimiz de, bu sefer de culpa in contrahendonun uygulama 
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 Kılıçoğlu, a.g.e. , s. 743-749.  
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 Oğuzman, a.g.e. , s. 38‟de anılan örnekler: Otoparkta arabasını bırakan kiĢi, toplu taĢıma araçlarına 

binen yolcu, kamu hizmetlerinden yararlanan kiĢi vb.  
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 Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı, 18.6.1950, 20/9 (RG. 10020), Bakınız: Oğuzman, a.g.e. , s. 

38, dn. 26.  
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 Daha ayrıntılı ve geniĢ bilgi için bakınız: Ercan, Akyiğit, Hizmet SözleĢmesinin Kesin 

Hükümsüzlüğü ve Ġptal Edilebilirliği, Ġstanbul, 1990.  
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alanı çok geniĢlemektedir. Bu açıdan bakıldığında, bu kavramların çok iyi bir hukuk 

mühendisliği ile kullanılması ve tanımlanması gerekmektedir
168

. 

Görüldüğü gibi, aslında “sosyal temas” teorisi, “fiili sözleĢme iliĢkisi teorisi” 

169
, “güven iliĢkisi” birbiri içine geçmiĢ, aynı davranıĢı farklı yönleri ile açıklamaya 

çalıĢan teorilerdir. Bu teorileri, konumuz ile dolaylı olarak iliĢkisi olduğu için 

incelemiĢ bulunmaktayız. 

ġimdi ise, “Güven Sorumluluğu” kavramının Alman Hukuku‟nda ilk defa 

ortaya çıkıĢı ve geliĢim süreci hakkında bilgi verecek, en son olarak da “culpa in 

contrahendo” kavramının BGB‟de düzenlenmesi ve güven sorumluluğunun da, 

culpa in contrahendonun bir alt kavramı olarak kabul edilerek aynı paragrafta- 

BGB § 311. 3- hüküm altına alınmasını inceleyip, ikinci bölümümüzü 

sonlandıracağız. 

 

B. GÜVEN SORUMLULUĞU KAVRAMININ ALMAN 

HUKUKU’NDA DOĞUMU VE GELĠġĠM SÜRECĠ 

 

Güvenmek duygusu, toplum içerisindeki her bireyin birbiri ile olan iliĢkisinde 

çok önemlidir. Örneğin, ikinci el bir arabayı satın alan kimse, bu araba ile ilgili, 

satıcısının verdiği bilgilere güvenerek hukuki iliĢkiye girer. Ya da, müĢteri, 

süpermarkette, baĢına herhangi bir kaza gelmeyeceğine güvenerek alıĢveriĢine 

baĢlar. MüĢteri, evini boyatırken, pahalı halılarının kirlenmeyeceğine güvenerek 

sözleĢmeyi yapar. Otel sahibi, yer ayırtan müĢterisinin, sözüne sadık kalarak, otele 

rezerve zamanında geleceğine güvenir. Bu basit örnekler, toplumsal hayatta her an 

karĢımıza çıkabilecek olan, ve “güven” kavramının ne kadar önemli olduğunu 

gösteren örneklerdir. Eğer, mevcut olan bu güven zedelenirse ve insanlar birbirlerini 
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 Fiili sözleĢme iliĢkisinin gereksiz bir kavram olduğu yönündeki görüĢ için bakınız: Hatemi, 

Fasiküller, s. 13. Hocam‟a göre; fiili sözleĢme iliĢkisine gitmeye gerek yoktur. Bu gibi hallerde, 

umuma yapılmıĢ bir icap ve bu icabın irade etkinliği ile kabul edilmesi Ģeklinde açıklanması gereken 

bir sözleĢme mevcuttur, yoksa fiili bir sözleĢme değil! SözleĢmenin geçersiz olması hallerinde de, 

MK. m. 2/2‟den yararlanılarak, korunması gereken ilgililer korunabilir. Ayrıca, bu fiili sözleĢme 

olarak nitelendirilen sözleĢmenin geçersizliğini ileri sürmek de hakkın kötüye kullanılmasıdır. Ayrıca 

bakınız: Naklen atıf : Hatemi, Fasiküller, s. 13: Ingeborg, Schwenzer, Schweizerisches 

Obligationenerecht, 2. Auflage, Staempfli, Bern, § 28, 5, N. 58, s. 176.  
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 Ayrıntılı bilgi için ve fiili sözleĢme iliĢkisinin görünüĢ biçimleri için bakınız: Syz, a. g. e. , s. 20-
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hayal kırıklığına uğratırlarsa, toplumsal hayat içinden çıkılmaz bir kargaĢaya 

sürüklenecektir
170

. 

Güven kavramı bu kadar önemli iken, güvenin ne zaman ve hangi sınırlar 

içinde korunması gerektiği sorusunun cevabı da o kadar önemlidir. Ya da acaba, 

taraflar arasındaki güven iliĢkisi ne zaman kurulmuĢ olacaktır? Mağazanın içerisine 

girer girmez mi, yoksa tamamen alıĢveriĢ iliĢkisine baĢlandıktan sonra mı? Güven 

kavramının pek çok anlamı olmasına karĢılık-ki biz bu anlamları birinci 

bölümümüzde inceledik- asıl önemli olan hukuk biliminin güven kavramına verdiği 

anlam ve yüklediği görevdir. 

ġimdi güven kavramının ve güvenin boĢa çıkmasından dolayı sorumlu olma 

halinin, hukuk bilimi içerisinde özellikle de Alman Borçlar Hukuku içerisindeki 

doğuĢ ve geliĢim sürecini inceleyelim: 

 

1. Güven Sorumluluğu Kavramının DoğuĢu ve GeliĢim Süreci 

 

Bu baĢlık altında, özellikle, Alman Hukuku‟nda “güven sorumluluğu” 

kavramının ilk defa ses getirmesi, daha sonra Canaris tarafından keĢfi, geliĢim 

süreci, öğretide nasıl anlaĢıldığı ve sonuç olarak da BGB‟de nasıl bir kanuni 

düzenlemeye kavuĢturulduğu incelenecektir. 

 

a. Canaris’ten Önce Güven Sorumluluğu Kavramı 

 

Alman Özel Hukuku‟nda Güven Sorumluluğu baĢlıklı eserin yazarı olan ünlü 

hukukçu Canaris‟den önceki dönemlerde de, güven sorumluluğu kavramı doktrinde 

anılmıĢtır. ġimdi kronolojik sıra ile, bu kavramın ilk olarak nasıl anıldığı ve 

Canaris‟e kadar ki geliĢim sürecini inceleyelim: 

Almanya‟da ileride, ve özellikle Canaris‟den sonra, culpa in contrahendo 

sorumluluğun üst kavramı olarak görülecek olan güven sorumluluğu kavramını ve bu 

özel bakıĢ açısını, Jhering‟in çağdaĢı ve dostu olan Windscheid‟da ilk kez 
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ratlıyoruz. Windscheid, culpa in contrahendo alanında temel kavram olarak 

“muhatapta uyandırılan güven”i görmekteydi
171

. 

 

(1). SözleĢme Benzeri Bir Borç ĠliĢkisi Olarak Güven 

Sorumluluğu Kavramı 

 

Güven sorumluluğu kavramının doktrinde ortaya çıkıĢı, culpa in contrahendo 

sorumluluğun dogmatik olarak sınıflandırılması çabası sonucu olmuĢtur. Culpa in 

contrahendonun içeriğinin tartıĢılması sonucu, “güven sorumluluğu” kavramı ortaya 

çıkmıĢtır. 
172

 Güven sorumluluğu kavramı, geliĢtirildiği yıllarda, Staub tarafından, 

sözleĢmenin müspet ihlali kavramı içerisinde incelenmiĢtir
173

. 

Heinrich Stoll, 1932 yılında, kavramı, kanundan ve sözleĢmeden doğan borç 

iliĢkisinin dıĢında, sözleĢme benzeri bir sorumluluk olarak değerlendirmiĢ ve bu 

sorumluluğun temelinin BGB § 242‟de -Treu und Glauben (dürüstlük ilkesi)-

yattığını ifade etmiĢtir
174

. 

Stoll‟e göre; güven iliĢkisi, bir borç iliĢkisi sonucu olan edim iliĢkisinden 

bağımsızdır. Taraflar, bir sözleĢme kurmak amacı ile bir araya gelmektedirler ve 

sözleĢme iliĢkisi kurulduktan sonra aralarında, edim yükümlülükleri meydana gelir. 

Bu edim yükümlülükleri ile, koruma yükümlülükleri birbirlerinden farklı ve 

varlıkları bir diğerinin varlığına muhtaç olmayan kavramlardır. Edim 

yükümlülükleri, pozitif manada, tarafların sözleĢmeden bekledikleri menfaatlerin 

yerine getirilmesi amacını gütmektedir. Koruma yükümlülükleri ise, tarafların 

birbirlerinin hukuk alanlarına girmeleri ile söz konusu olur. Bu aĢamada, taraflar 

birbirlerine zarar verecek olurlarsa, bu durumda meydana gelen zarar, bu koruma 

yükümlülüklerine aykırı davranılmıĢ olunmasından dolayı tazmin edilecektir. Yani, 

koruma yükümlülükleri; bir yabancının hukuki menfaat alanına ilk etki edilebildiği 

noktada baĢlar, iĢte bu anda da, taraflar arasında artık bir güven iliĢkisi 
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temellenmiĢtir. Bu güven iliĢkisi, sözleĢme kurulana kadar ve hatta sona erdikten 

sonra bile devam eder
175

. 

Kısacası, Stoll, eserlerinde, taraflar arasında sözleĢme görüĢmelerine 

baĢlamakla, sözleĢme benzeri bir hukuki iliĢki kurulduğu ve bu iliĢkinin de temelinin 

dürüstlük ilkesinden kaynaklanan yükümlülükler olduğu ve bu yükümlülüklerin 

ihlali halinde de sözleĢme hukuku kurallarının geçerli olduğu bir giderim 

yükümlülüğünün söz konusu olacağını söylemiĢtir
176

. 

Yine hukukçuya göre, bu teorinin temeli de, taraflar arasında meydana gelecek 

olan asli edim yükümlülükleri ya da bunların ihlali değil, doğrudan doğruya 

kanundan doğan BGB § 242‟deki dürüstlük ilkesidir. Taraflar arasında, sözleĢme 

iliĢkisine girilmekle birlikte, “dürüst davranma yükümlülüğü” olarak da anılabilecek 

olan “güven iliĢkisi” meydana gelmiĢtir
177

. 

Bu iliĢki, bir “borçlar hukuku organizması”dır. Bu kurum, sözleĢmenin 

meydana gelmesinden ya da sözleĢme iliĢkisi kurulduktan sonraki sözleĢmenin 

akıbetinden bağımsız olarak gerçekleĢir. SözleĢme görüĢmeleri, sözleĢme benzeri bir 

hukuki iliĢkidir ve sözleĢme kurallarına tabidir. Stoll, ifade etmeye çalıĢtığımız bu 

kuruma, sözleĢme benzeri güven sorumluluğu -(vertragsaehnlichen 

Vertrauenshaftung)- adını vermiĢtir. Örneğin, süpermarkete giren bir müĢteri, kiĢi 

ve mal varlığına bir zarar gelmeyeceği güveni ile alıĢveriĢ- iĢ iliĢkisine girmiĢtir. Bu 

durumda meydana gelen sözleĢme benzeri güven sorumluluğu kurumudur. Kurumun 

temeli de, hukuki iĢlemler için asla vazgeçilmeyecek olan güvenin korunmasının 

gerekliliğidir. Zira, bu durum aynı zamanda iĢlem güvenliği için de çok önemlidir
178

. 

Tarafların sözleĢme görüĢmelerine baĢlaması ile meydana gelen bu özel 

sözleĢme benzeri sadakat yükümlülükleri ve taraflar arasında meydana gelen özel 

güven iliĢkisi, tarafların sözleĢme özgürlüklerine bir sınırlandırma getirmez. Zira, 

bireyler, sözleĢme yapma aĢamasında, kendileri için maksimum faydaya ulaĢmaya 

çalıĢacaklardır. Bu yüzden de, daha, bu maksimum faydayı elde etme noktasında, 

sözleĢme yapmıĢçasına bağlı değillerdir, ancak, birbirlerine doğru bilgi vermek, 
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birbirlerini aydınlatmak ve birbirlerinin kiĢi ve mal güvenliğini korumak ve 

gözetmekle yükümlü olmalıdırlar
179

. 

 

(2). Kanundan Doğan Bir Borç ĠliĢkisi Olarak Güven 

Sorumluluğu Kavramı 

 

Bu baĢlık altında anılacak ünlü hukukçu, Karl Larenz‟dir. Larenz‟e göre, 

“güven sorumluluğu” kavramı, ne sözleĢme benzeri ne de sözleĢmesel bir borç 

iliĢkisidir. Bu kurum, tamamen tarafların iradelerinden bağımsız olarak kanun 

tarafından öngörülmüĢ olan ve sözleĢmesel sorumluluk doğuran bir borç iliĢkisidir. 

Bu borç iliĢkisine, sözleĢmesel sorumluluk hukukunun kuralları uygulanacaktır. 

Larenz‟in bu görüĢündeki çıkıĢ noktası, bir tarafın hukuki menfaatini ya da bir 

hakkını, iĢ iliĢkisine girildiği andan itibaren koruma gerekliliğidir. Aslında, Larenz, 

burada culpa in contrahendo terimi yerine güven sorumluluğu terimini 

kullanmaktadır
180

. 

Larenz, davranıĢ yükümlülükleri ile koruma yükümlülüklerinin ayırımını 

yapmıĢ ve edim yükümlerinden bağımsız borç iliĢkilerinin, tazminat yükümlülüğü 

doğuracak Ģekilde bir davranıĢ yükümlülüğünün ihlal edilmesi Ģeklinde ortaya 

çıkacağını belirtmiĢtir. Larenz‟e göre, tarafların birbirlerini koruma yükümlülükleri, 

sözleĢme görüĢmelerine baĢlanması ile değil, bir tarafın diğer tarafın hukuki 

egemenlik alanına girmesi ile baĢlar. Yani, süpermarkete giren kiĢi, kapıdan 

girmekle, bir güven iliĢkisinin içine girmiĢ olmaktadır. Aynı Ģekilde, içeriye giren 

müĢteri, iĢletmeye bir zarar verirse, bu durumda da haksız fiil hukuku kuralları değil, 

sözleĢme hukuku kuralları uygulanır. ĠĢletmeye girilmesinden itibaren, tarafların 

genel bir yükümlülüğü değil, iĢlem güvenliğinin de korunmasını sağlayacak olan 

özel bir koruma yükümlülüğü söz konusudur. Bu koruma yükümlülüğünün geçerli 

olduğu alan ise, geniĢletilmiĢ bir iĢlemsel etki alanıdır
181

. 
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Larenz, bu noktada Stoll‟den bir adım daha ileriye gitmiĢ ve yabancı birisinin 

iĢ alanına girilmesi ile birlikte, özel iĢlem güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünün 

oluĢtuğunu ve bu yükümlülüğün de taraflar arasında meydana gelen güven 

iliĢkisinden kaynaklandığını ifade etmiĢtir. Süpermarket örneğinde, marketin sahibi, 

daha müĢterisi alıĢveriĢ yapacağı eĢyaları yerlerinden almadan, kusurlu olarak 

verdiği zarardan ötürü sorumludur. Ancak, söylemek gerekir ki, Larenz, sosyal temas 

kuramını sadece, iĢ iliĢkisi -geschaeftlich- ile sınırlamıĢtır, yazara göre, dostluk, ya 

da özel anlam içeren yakınlaĢmalar, bu koruma yükümlülüklerinin dıĢında 

kalacaktır
182

. 

Larenz‟ göre, sözleĢme bu davranıĢ yükümlülüğünün meydana gelmesi için 

sözleĢme görüĢmelerine klasik anlayıĢ ile baĢlanmasına gerek yoktur. Egemenlik 

alanına girilmekle ya da bir baĢka ifade ile iĢ iliĢkisine adım atmakla baĢlayan 

davranıĢ yükümlülükleri, Larenz‟e göre, sözleĢme hukuku kurallarının uygulama 

alanı bulacağı ve taraf iradelerinden tamamen bağımsız kanuni birer borç iliĢkisi 

teĢkil eder
183

. 

Ancak, sözleĢmenin batıl olması ya da sonradan “ex tunc” olarak iptal edilmesi 

halinde, bu davranıĢ yükümlülüklerine aykırı davranılmıĢ olmasından doğan zarar 

yine de talep edilebilecektir. Burada, Stoll ile görüĢ birliğine varan yazar, bu 

yükümlülüklerin, sözleĢmenin akıbetine tabi olmayacağı, tamamen taraf 

iradelerinden ve sözleĢmenin geleceğinden bağımsız olarak var olduğunu ileri 

sürmüĢtür
184

. 

Larenz, ayrıca, edim yükümlerinden bağımsız borç iliĢkisi kavramının, 

sözleĢme görüĢmelerinden -daha da geniĢ bir ifade ile sosyal temastan- dolayı 

baĢladığını ve bu borç iliĢkisinin, alacaklıya yakınlığı dolayısı ile korunması gereken 

üçüncü kiĢileri de kapsadığını belirtmiĢtir. Larenz, böylece, sözleĢmenin üçüncü 

kiĢiyi koruyucu etkisinden -(Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte)- 

bahsetmiĢtir
185

. 
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Larenz, güven sorumluluğu kavramının “güvenin boĢa çıkarılması, hayal 

kırıklığına uğrama” gibi kavramlarla açıklamaktan ziyade, özel davranıĢ 

yükümlülükleri ihlalinin, kanundan doğan bir güven iliĢkisini ve karĢı karĢıya 

bulunan tarafların birbirlerine karĢı mevcut olan özen gösterme yükümlerine 

aykırılıktan dolayı buna dair olan güveni zedelediği ve bunun da yine kanundan 

doğan bir güven sorumluluğu meydana getirdiğini savunmuĢtur
186

. 

Larenz‟in yeni olarak söylediği, daha edim yükümlükleri meydana gelmeden 

de geçerli olarak kurulan ve içeriği koruma yükümlülükleri olan bir borç iliĢkisinin 

meydana gelebileceğidir
187

. 

 

(3). Ayrı Bir Hukuki Kurum Olarak Güven Sorumluluğu 

Kavramı 

 

Bu baĢlık altında ismini anmak istediğimiz yazarlar Helmut Coing ve Kurt 

Ballerstedt‟tir. Bu yazarlar, “güven sorumluluğu” kurumunu kendi baĢına, 

diğerlerinden ayrı bir hukuki baĢlık olarak incelemiĢlerdir
188

. 

Ballerstedt, 1950/51 yılında, o zamana kadar geliĢtirilen, “temsilcinin 

sözleĢmeyi kurmasında culpa in contrahendo sorumluluğu” baĢlıklı makalesinde, 

söz konusu ettiğimiz kavramları, özgün bir Ģekilde incelmiĢtir. 

Ballerstedt, güven sorumluluğunu ne sadece kanundan doğan bir borç iliĢkisi 

ne de tarafların irade açıklamaları ile meydana gelen bir iliĢki olarak algılamıĢtır. 

Yazar, güven sorumluluğunu, tarafların birbirlerinden bekledikleri güvenin boĢa 

çıkarılması hali olarak ifade etmiĢtir. Buna göre de özen gösterme, koruma, doğru 

bilgi verme, açıklama yükümlülüklerinin derecesi de, tarafların birbirlerinden 

beklemekte haklı oldukları güvenin derecesi ile orantılı olacaktır. Yani, güven 

sorumluluğu kavramı tamamen tarafların beyanlarının karĢı tarafta bıraktıkları 

izlenim üzerine temellendirilmiĢtir
189

. 
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Bu açıdan bakıldığında, Ballerstedt‟in görüĢünün iki yönü mevcuttur: Biri, 

meydana getirilen “hukuki görünüĢ”, bir diğeri de oluĢturulan bu hukuki görünüĢe 

güvenmek olgusudur. Yani taraflardan biri yaptığı bir hareketle ya da söylediği bir 

sözle karĢı taraf açısından güvenilir bir insan olduğuna dair bir izlenim vermiĢtir
190

. 

KarĢı taraf da, verilen bu güveni dikkate alarak davranmalıdır. Yani, 

Ballerstedt‟in görüĢüne göre, yukarıda da incelediğimiz üzere, özellikle sözleĢme 

görüĢmeleri sırasındaki özen gösterme yükümüne aykırılıktan dolayı meydana gelen 

sorumluluğun temel kaynağı “güven”dir. Çoğunlukla, taraflardan birinin beyanı bu 

sorumluluğun doğması için yeterli değildir. Diğer tarafın bu beyana güvenmiĢ 

olmasıdır önemli olan. 
191

 Bu durumda sözleĢme görüĢmelerini ve bu görüĢmelerden 

dolayı sorumlu olma halini, baĢlatan, beyanın içeriği değil, karĢı tarafın bu beyana 

vermiĢ olduğu anlam, daha da önemlisi bu beyana güvenmiĢ olması halidir
192

. 

Ballerstedt‟e göre, olan güvenin korunması için bir hukuki görünüĢ olmalıdır 

ve var olan bu hukuki görünüĢe kaĢı taraf da güvenmeye haklı olmalıdır. Bu 

durumda, karĢısındaki tarafa iĢlem yaparken ya da sözleĢme görüĢmeleri yaparken, 

bir görünüĢ ihdas eden ve güven veren temsilci de, verdiği bu güvene aykırı 

davranması halinde yazara göre, tazminat ödemeye mahkum olacaktır
193

. 

Medicus ise Ballerstedt‟in tüm söylediklerine katılmıĢtır. Öte yandan, güven 

sorumluluğunun meydana gelebilmesi için, karĢı tarafa verilmiĢ olan güvenin, 

teamüllere göre haklı güven olması gerektiğini söylemektedir. Yani, karĢı tarafın 

güveni korunmaya layık, özel bir güven olacaktır. Böylece, Ballerstedt‟in iki yönlü 

olan güven olgusunu tek kavrama indirgemiĢtir, bu da güvenin korunmaya değer 

tarzda bir güven olmasıdır
194

. 

Örneğin, bir kimsenin hiç iĢlem yapma iradesi olmadan yapmıĢ olduğu 

beyandan dolayı sorumlu olma halini düĢünelim. ĠĢte, burada, Ballerstedt ve 

Medicus‟a göre, karĢı tarafın bu beyanı hukuki sonuca yönelmiĢ bir irade beyanı 

                                                 
190

 Ballerstedt, “Zur Haftung für culpa in contrahendo”, s. 501 (508). 
191

 Ballerstedt, “Zur Haftung für culpa in contrahendo”, s. 505; Fehlmann, a.g.e. , s. 58. 
192

 Ballerstedt, “Zur Haftung für culpa in contrahendo”, s. 505 vd.   
193

 Ballerstedt, “Zur Haftung für culpa in contrahendo”, s. 508; Fehlmann, a.g.e. , s. 59. 
194

 Dieter, Medicus, “Grenzen der Haftung für culpa in contrahendo”, Juristische Schulung, 1965, 

s.209; Larenz, “Culpa in Contrahendo, Verkehrssicherungspflicht und sozialer Kontakt”, s. 515; 

Michael, Bohrer, Die Haftung des Dispositionsgaranten, Ein Beitrag zur Lehre von der negativen 

Vertrauenshaftung, Münchener Universitätsschriften, Reihe der Juristischen Fakultaet, Band 41, 

Ebelsbach am Main, 1980, s. 173.  



 

 

 

 

132 

olarak görmekte korunmaya layık bir güveni söz konusu ise, bu durumda yapılan 

beyan, geçerli bir irade beyanı gibi, hukuki sonucunu doğuracaktır. Burada, irade 

özerkliğinin, güven ilkesi lehine bir sınırlandırılması söz konusudur
195

. 

Güven sorumluluğunun ayrı bir sorumluluk olarak hüküm altına alınmasında, 

güvenin korunması fikri genel bir hukuk ilkesi haline gelerek, ciddi bir rol 

oynamıĢtır. Bu açıdan, güven sorumluluğu, akdi ve kanundan doğan kusursuz 

sorumluluk hallerinin dıĢında, özel bir sorumluluk halidir. 

Ancak burada akıllara Ģu soru gelmektedir: acaba korunması haklı olan güvenin 

meydana gelebilmesi için gerekli olan Ģartlar nelerdir ve bu güvenin ihlal edilmesinin 

hukuki sonucu ne olacaktır? Bu sorular çok önemlidir, zira sorulara verilen müphem 

ve karmaĢık, temeli olmayan cevaplar hukuk düzenini ve iĢlem güvenliğini tehdit 

edecektir. Çünkü, güven sorumluluğunun meydana gelmesinden sonra oluĢan durum, 

kanunda düzenlenen baĢka sorumluluk kurallalar ile yarıĢabilir. Örneğin; bir firma 

sahibi, karĢı tarafın beyanı üzerine, bir makinenin küçük olduğuna güvenerek, 

makineyi satın alıyor. Ancak, daha sonra, makinenin istediği ebatlarda olmadığı 

ortaya çıkıyor. Bu durumda BGB 434, 1, Nr. 2, cümle 3‟e göre (ayıp kuralları), 

alıcının bir talebi söz konusu olacaktır. Aynı Ģekilde, burada, güven sorumluluğunun 

kapsamına giren bir durum da söz konusudur. Bu neden, güven sorumluluğu 

ilkesinin, sınırları iyice belirlenemeyen ve somutlaĢamayan bir hukuk ilkesi olması 

halinin ispatıdır
196

. 

ġimdi de kısaca Canaris‟den önce bu konuda söz söylemiĢ hukukçu Coing‟in 

görüĢlerine kısaca değinelim: 

Coing, güven sorumluluğu kurumunun varlığını kabul ederek, bu 

sorumluluğun, zımni beyanlardan, sonuçlandırıcı ve iradeyi yansıtan davranıĢlardan 

doğabileceğini ileri sürmüĢtür. Bununla ifade edilen durumu Ģöyle özetleyebiliriz: 

dürüst ve makul bir tutum içerisinde olan karĢı tarafa karĢı bir birey, belirli tarzda bir 

hukuki iĢlem iradesi ile bağdaĢabilecek ya da bağdaĢtırılabilecek bir davranıĢta 

bulunuyorsa, buna uygun olan iradeyi örtülü- zımni olarak beyan etmiĢ sayılır
197

. 
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 J. Von Staudinger, Kommentar zum BGB, 11. Auflage, Berlin, 1973, § 116 N. 3; Bydlinski, 
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Coing‟e göre, bir hukuki görünüĢ oluĢturulup, karĢı tarafın buna olan güveninin 

korunması için, taraflardan biri, hukuki sonuca yönelik bir iĢlem iradesi ile 

davranacak, ancak bu iĢlem iradesi, açık bir irade beyanı Ģeklinde değil, zımni- örtülü 

bir irade beyanı Ģeklinde olacaktır
198

. 

Ancak, yazarın da, ifade ettiği üzere, bazı durumlarda, bu durum biraz değiĢik 

olabilmektedir. Yani, davranıĢları zımni bir irade beyanı olarak nitelendirilen tarafın, 

gerçekten hukuki sonuca yönelmiĢ bir iĢlem iradesi olmayabilir. Ortada, hem fiilen 

bir beyan yoktur, hem de dürüstlük ilkesine göre, karĢı tarafın geçerli bir irade beyanı 

gibi nitelendirmekte haklı olduğu davranıĢlarda, bir hukuki iĢlem iradesi yoktur. 

Ancak, Coing, bu durumda, zımni olarak meydana getirilen bu güvene karĢı, diğer 

üçüncü kiĢilerin ya da daha somut bir ifade ile karĢı tarafın güven ilkesi gereğince 

korunması gerektiğini ifade etmiĢtir. Esasen, çıkıĢ noktası olarak gerçekte hiçbir 

iĢlem iradesi söz konusu değildir. Ancak, üçüncü kiĢilerin güveni korunmalıdır
199

. 

ĠĢte, bu durumda gerçek bir irade beyanı olmamasına rağmen, meydana gelen 

sonuç irade beyanının sanki varmıĢ gibi sonuç doğurmasıdır. Bu nedenledir ki, ortaya 

çıkan bu sonuçları irade özerkliği -Privatautonomie ve hukuki iĢlem teorisi- 

Rechtsgeschaeftslehre ile açıklamak mümkün değildir. Burada, bir kimsenin, diğer 

bir kimsenin davranıĢına dürüstlük ilkesi gereğince vermesi gereken anlam ile bağlı 

olunmayı gerektiren güven ilkesi -Vertrauensprinzip- söz konusudur. ayrıca, yazar, 

bu durumun meydana gelmesi için “kusur” Ģartını da koymuĢtur
200

. 

Ancak, Canaris‟e göre, Coing‟in fikirleri yerinde değildir. Çünkü, Coing‟in bu 

fikirlerine, Alman pozitif hukukunda ve içtihatlarında temel ve dayanak bulmak 

mümkün değildir. ayrıca, Coing‟in fikirleri, “hata” hükümleri karĢısında yetersiz 

kalmıĢtır. Çünkü, pozitif hukukta, irade beyanları için hata hükümleri söz konusu 

iken, iĢlem iradesi bulunmayan kimse, davranıĢları zımni irade beyanı sayıldıktan 

sonra, hata nedeni ile iptal hakkına niçin baĢvuramasın? Coing‟e göre, bu durumda, 

bir tazminat değil, ifa sorumluluğu söz konusu olacaktır, yani, var olan davranıĢlar, 

örtülü irade beyanı yerine geçecek ve üçüncü kiĢileri koruma amacı ile, sözleĢme 

                                                 
198

 Coing, Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band I, Allgemeiner Teil, §§ 
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meydana gelmiĢ sayılacak ve artık iptal edilmeyecektir. ĠĢte, bu yönü itibariyle, 

Canaris, Coing‟in fikirlerini tutarsız, eksik ve kanuni dayanaktan yoksun 

bulmuĢtur
201

. 

Buraya kadar incelediğimiz yazarların ortak görüĢü ve çıkan sonuç Ģu yöndedir: 

Güven sorumluluğu kavramı, culpa in contrahendo ve sözleĢmenin müspet 

ihlali kavramlarına dayanmaktadır. Bu kavramlar, iĢlem hayatında, tarafların 

birbirlerinin kiĢi ve malvarlıklarına ve menfaatlerine müdahale etme olanaklarının 

fazlalaĢması sonucu güven düĢüncesi temel alınarak ortaya çıkmıĢtır ve bireyleri 

haksız fiil hükümlerinden daha fazla korumaktadırlar. Güven sorumluluğu kavramı, 

bireylerin iliĢkilerini düzenlemek adına meydana gelmiĢ genel bir hukuk ilkesidir ve 

bu ilke sadece borçlar hukukunda değil, diğer hukuk dallarında da söz konusudur. 

Hal böyle olunca da, güven sorumluluğu kavramının sınırları çok geniĢlemiĢ olmakta 

ve uygulama alanı, diğer hukuki kurumların uygulama alanı ile kesiĢebilmektedir. Bu 

durumda, karĢımıza iki soru çıkmaktadır: Ġlk olarak, güven sorumluluğunun, diğer 

sorumluluk kaynakları ile arasındaki iliĢki nedir? Bu sorunun cevabı olması 

açısından ise, ikinci olarak, güven sorumluluğunun sınırları ne olacaktır? Ayrıca, 

güven sorumluluğu kavramı hangi haller için uygulama alanı bulacaktır? 

Alman Hukuku‟nda çıkan bu sorunlara, ilk defa Canaris, güven sorumluluğu 

kavramını ayrı bir sorumluluk sebebi biçiminde ele alarak incelemiĢ ve cevap 

aramaya çalıĢmıĢtır. 

AĢağıda, Canaris ve güven sorumluluğu baĢlığımızda, Canaris‟in “güven 

sorumluluğu” için söylediklerini ayrıntılı olarak ele alacağız. 

 

(4). Canaris ve Güven Sorumluluğu Kavramının GeliĢimi 

 

Canaris
202

, 1971 yılında, Alman Özel Hukuku‟nda Güven Sorumluluğu 

kavramı isimli kitabında, “güven” kavramını, hukuk sosyolojisi, felsefesi ve teorisi 

açısından değil, hukuk dogmatiği açısından incelemiĢtir. Bunun anlamı Ģudur; 

Canaris, hukukta var olan güven düĢüncesini, sadece tarafların müzakerelerine 

hasrederek değil, var olan pozitif hukuk kuralları arasında aramıĢtır. Yani, Canaris, 
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güven sorumluluğu teorisini meydana getirmeden önce mevcut hukuk kurallarını 

inceleyerek, güven sorumluluğuna hangi hukuk kurallarının dayanak teĢkil edeceğini 

araĢtırmıĢtır. Güven sorumluluğu kavramını incelerken, Canaris‟in metodu bu 

yöndedir. Canaris, ilk olarak, “güven” kavramının meydana gelmesi için gerekli 

olan Ģartları tespit etmeye çalıĢmıĢ, daha sonra da, “sorumluluk” açısından olaya 

yaklaĢarak, güvenin doğduğu anda sorumluluğun da birlikte nasıl var olacağını 

araĢtırmıĢtır. Yazara göre, güven sorumluluğu kavramının var olduğunu söylemek, 

güvenin hukuki sonuç doğurabildiği alanlarda anlamlı olacaktır
203

. 

Canaris, genel olarak bir güven sorumluluğu ilkesi meydana getirmek için, 

öncelikle “güven ilkesi” ve “dürüstlük ilkesi”nden yaralanmıĢtır. Yazar, güven ilkesi 

sonucu, meydana gelen fiili duruma güvenmenin haklı olduğu durumlarda, ortaya 

çıkan olgu, gerçekte var olmasa bile, hukuken varmıĢ gibi sonuç doğurmasını 

gerektiren “hukuki görünüĢe güvenin korunması” hallerini, güven sorumluluğu 

kavramı içerisinde incelemiĢtir. Canaris, güven sorumluluğu kavramını, dürüstlük 

ilkesinden hareket eden bir süreç baĢlatıp, sonuçta bu sürecin bağımsız bir 

sorumluluk borç iliĢkisi- Haftungsverhältnis değil, yükümlülük doğuracak bir borç 

iliĢkisi- Schuldverhältnis mit Pflichten oluĢturduğunu söylemiĢtir. 

Canaris, bu çalıĢmasında güvenin korunması düĢüncesinin kanunda uygulama 

alanı bulabileceği alanları araĢtırmıĢ ve bir sistem geliĢtirmek için, tüm durumlara 

uygulanabilecek tek bir genel kural bulmayı amaçlamıĢtır
204

. 

Canaris, güven sorumluluğunu incelerken, bu sorumluluğun hukuki sonucunun 

iki yönlü -Zweispurigkeit- olduğuna dikkati çekmiĢtir. Bu iki yönlülük, güvenin bir 

“pozitif” anlamada korunması, bir de “negatif” anlamda korunması halidir. Güvenin 

pozitif anlamda korunması alanında, Canaris, hukuki görünüĢe güvenin korunması 

hallerini incelemiĢtir. Canaris‟ göre, hukuki görünüĢ dolayısı ile söz konusu olacak 

olan hukuki sonuçların esasını “güvenin korunması” düĢüncesi oluĢturur. Bu 

nedenle, Canaris, hukuki görünüĢe güvenin korunmasını güven sorumluluğu, daha 

da geniĢ bir ifade ile güven düĢüncesi içerisinde incelemiĢtir. Yazara göre, güvenin 

pozitif olarak korunması sonucu meydana gelen hukuki sonuç, güvenin tam anlamı 

ile korunması demek olan bir ifa sorumluluğunun- Erfüllungshaftung- ortaya 
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çıkmasıdır. Yani, güvenen kimse için, o sözleĢmenin ya da hukuki iĢlemin 

sonuçlarının hepsi gerçekleĢecekse, bu anlamda, o kimsenin güveni pozitif olarak 

korunmuĢ olmaktadır
205

. 

Pozitiver Vertrauensschutz - güvenin pozitif olarak korunması, bizim 

kanaatimizce, Vertrauenshaftung - güven sorumluluğu kavramına girmez. Birinci 

bölümde, ele aldığımız, hukuki görünüĢe güvenin korunması konusu alanına girer. 

Negativer Vertrauensschutz- güvenin negatif olarak korunması ise, bizim 

ilgilendiğimiz dar anlamda güven sorumluluğu kapsamındadır. Canaris, “Pozitiver 

Rechtsscheinhaftung- hukuki görünüĢe güvenin pozitif olarak korunması” alanında 

da, hukuki görünüĢe güvenin, bu hukuki görünüĢün gerçeğe uygun imiĢ gibi, pratik 

sonuç doğurması hallerini ele almıĢ görünmektedir. Bizim kanaatimizce ise, 

Rechtsscheinhaftung- hukuki görünüĢe güvenin korunması terimi, dar anlamda 

Vertrauenshaftung- güven sorumluluğu ile eĢ anlamda kullanılmalı idi. Sonuç ve 

öneriler kısmında, bu görüĢümüzü ayrıntılı ve gerekçeli olarak açıklayacağız. 

Birinci bölümde de ifade ettiğimiz gibi, Canaris, burada bir 

Erfüllungshaftung- ifa sorumluluğundan bahsetmektedir. Halbuki, kanaatimizce, 

güvenin pozitif anlamda korunmasının sonucu, yerine getirilmeyen bir ifa 

yükümlülüğünün sonucunda, bir sorumluluğun ortaya çıkması demek olmalıydı. 

Ancak, yazarın “Erfüllungshaftung” ile ifade etmek istediği durum eğer, 

“Erfüllungsinteresse” yani ifa menfaati ise, o zaman sorun yoktur
206

. 

Yazarın, güvenin negatif olarak korunmasından kastettiği ise Ģudur: Eğer, bir 

kimsenin güveni boĢa çıkarılmıĢsa, bir baĢka ifade ile, o kiĢinin belirli bir duruma 

güvenmesinden dolayı bir zararı meydana gelmiĢse, bu durumda, boĢa çıkan 

güvenden dolayı meydana gelen zararın karĢılanması demek olan hal, güvenin 

negatif olarak korunamsı halidir
207

. 

Canaris, çalıĢmasında, bu iki durumu birbirinden ayırdıktan sonra, birinci hal 

olan güvenin pozitif- olumlu korunması için gerekli olan Ģartları ve hangi durumlarda 

bu korumanın mümkün olması gerektiği sorusunun cevabını aramıĢtır
208

. 
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Yazar, hem hukuki görünüĢe güvenin korunması hallerini hem de bir baĢka 

terim ile açıkladığı hukuk etiği bakımından gerekli olan güven sorumluluğu- 

(Vertrauenshaftung kraft Rechtsethischer Notwendigkeit)- halini, güvenin 

“pozitif” olarak korunması baĢlığı altında incelemiĢtir. Güvenin negatif olarak 

korunması ise, yazara göre, ancak, açıklama-beyan sorumluluğunda 

(Erklärungshaftung) ve bir dıĢ olguya güvenme- (Anvertrauen) hallerinde söz 

konusudur
209

. 

Canaris‟in yine geniĢ anlamda, “Erklärungshaftung- yanlıĢ bilgi ve kanaat 

açıklamaları”nı dageniĢ anlamda, “güven sorumluluğu” kapsamına alması; 

bilirkiĢinin sorumluluğu ve benzeri hallerin de güven sorumluluğu kapsamında ele 

alınmasına yol açmıĢtır
210

. Biz de, ayrıca, sonuç bölümünde, bu durum için 

kanaatimizi açılayacağız. 

“Erklärungshaftung” kavramı altında Canaris‟in incelediği olgularda da, 

culpa in contrahendo sorumluluktan bahsedebileceğimiz durumlar ile, üçüncü 

kiĢinin kendisine yönelmiĢ bir bilgi açıklamasına güvenmesi gibi culpa in 

contrahendodan bahsedemeyeciğimiz durumlar birbirine karıĢmaktadır. 

Canaris‟in, “Anvetrauenshaftung” baĢlığı altında ele aldığı haller de, 

kannatimizce, “reine Vertrauenshaftung - dar anlamda güven sorumluluğu” halleri 

değildir
211

. Örneğin, bir kimse, bir mağazaya giriyor. Yere atılmıĢ bir muz kabuğuna 

basarak düĢüp yaralanıyor (Bananenschall Fall). 
212

 Öğreti de, bu örneğe, 

“Gemüseblattfall- sebze yaprağı olayı da denmektedir. Bu olayda da annesi ile 

markete alıĢveriĢe giden küçük bir kız, bir sebze yaprağına basıp düĢüyor ve 

yaralanıyor. Bu durumda da, akdin üçünü kiĢiyi koruyucu etkisi- Schutzwirkung für 

Dritte” kavramına kıyasen, Alman Yüksek Mahkemesi, çocuğu da, sözleĢmenin 

müzakereleri safhasındaki koruma alanı kapsamında değerlendiriyor ve sözleĢme 

müzakereleri taraflarına göre, bir üçüncü kiĢi kapsamında olan küçük kız da, culpa 

in contrahendodan faydalanıyor
213

. 
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Ġleride inceleyeceğimiz gibi, Canaris‟in bu gibi olayları da geniĢ anlamda 

güven sorumluluğu içinde ele alması BGB Borçlar Hukuku Reformuyla BGB‟ye 

getirilen § 311 metnini etkileyecektir. Kanaatimizce, “emanet ve emniyet” anlamında 

güven sorumluluğu hallerini, asli edim yükümlülüklerinden bağısız borç iliĢkisi 

doğmuĢ ise, culpa in contrahendo sorumluluk alanında bırakmak ve dar anlamda 

güven sorumluluğundan ayırmak daha doğru olurdu. 

Canaris, daha sonra “güven sorumluluğu” için genel bir hukuk ilkesi bulmaya 

çalıĢmıĢ ve bu yolla da, genel bir güven sorumluluğu teorisi- ilkesi bularak, Alman 

Özel Hukuku‟nda, bu tür bir sorumluluğun Ģartlarını ve özelliklerini belirtmeye 

çalıĢmıĢtır. Yazara göre, güven sorumluluğunun oluĢması için ilk olarak meydana 

gelmesi gereken Ģey, bir olgu olarak “güven” kavramı ve bu güven için objektif bir 

temel ve bu güvenin korunması gerekliliğidir. Canaris‟e göre, sıradan bir güven 

değil, ancak korunmaya değer, nitelikli, haklı güven sonucu “güven sorumluluğu 

meydana gelecektir. Bu açıdan bakıldığında da, güvenen kimse ilk olarak; “iyi 

niyetli” olmalıdır ve belirli bir “olguya” güvenmiĢ olmalıdır. Ayrıca, güvenen kimse 

gerçek hukui durumu bilseydi nasıl hareket edecekti, bunun da araĢtırılması 

yapılmalıdır. Son olarak da, güven ve güvenilen olgu arasında da bir nedensellik bağı 

söz konusu olmalıdır
214

. 

Canaris, ayrıca, sözleĢme görüĢmleri sırasındaki davranıĢ yükümlülüklerine 

aylırılık teĢkil eden culpa in contrahendo kurumu için, Ģöyle bir yenilik getirmiĢtir: 

sonuç olarak kurulmamıĢ ya da iptal edilmiĢ bir sözleĢmenin görüĢmesi safhasında 

eğer, bir davranıĢ yükümlülüğünü ihlal varsa, bu durumda yine de, sözleĢmenin 

geçersiz olmasından bağımsız olarak, bir zarar tazmini talebi söz konusu 

olabilmelidir
215

. 

Bu anlamda, Canaris, culpa in contrahendo kuramını geliĢtirmiĢtir. 

Canaris‟e göre, sadece sözleĢmenin kurulma aĢamasında değil, sözleĢme 

kurulduktan sonra da, sözleĢmenin devamı süresince de, taraflar arasında 

“birbirlerinin hak ve menfaatlerine özen göstermeyi gerektiren özel bir güven 

                                                 
214
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iliĢkisi” mevcuttur. Bu açıdan, sözleĢme “geçersiz” olsa, ya da “ex tunc” geçmiĢe 

etkili olarak sona erse bile, bu güven iliĢkisi bakidir
216

. 

Canaris‟e göre, sözleĢme öncesi aĢamada meydana gelen bu güven iliĢkisi, 

tamamen sözleĢmenin varlığından, taraf iradelerinden bağımsız, kanundan doğan ve 

asli edim yükümlülüğü içermeyen bir borç iliĢkisidir. Ayrıca, sözleĢmenin 

geçersizliği ya da iptal edilebilirliği sonucu da, yine, asli edim yükümlerinden 

bağımsız olduğu için varlığını sürdüren bir borç iliĢkisidir. Temelini tarafların 

birbirlerine karĢı mevcut olan koruma yükümlülüklerinden alan bu kanundan doğan 

borç iliĢkisinin pozitif hukuktaki temeli ise BGB §242‟de yer alan dürüstlük (Treu 

und Glauben) ilkesidir ve bu güvenin boĢa çıkmasından ötürü de bir tazminat 

sorumluluğu söz konusu olacaktır
217

. 

Canaris, ayrıca “üçüncü kiĢiyi koruyucu etkili sözleĢme ya da sözleĢmenin 

üçüncü kiĢiyi koruyucu etkisi” olarak adlandırabileceğimiz iliĢkiyi de, kanundan 

doğan ve asli edim yükümlülüklerinden bağımsız bir borç iliĢkisi olarak kabul 

etmiĢtir. Canaris, taraflar arasında mevcut olan koruma yükümlülüklerini, 

genelleĢtirmiĢtir. Taraflar arasında, birbirlerini her türlü kiĢi ve mal varlığı 

zararlarından korumalarını gerektirecek, koruma yükümlülükleri mevcuttur. Bu çeĢit 

koruma yükümlülükleri de, tarafların birbirleri ile iĢlemsel temasa girmeleri ile 

baĢlar, ve sözleĢme görüĢmelerinin baĢlaması, sözleĢmenin kurulması, daha sonra ifa 

safhasına geçilmesi ile artarak devam eder. Bu koruma yükümlülükleri, tarafların 

iradelerinden bağımsız olarka vardırlar, kanundan doğarlar ve yine kanuni temelleri 

BGB 242‟dir. Ayrıca, bu koruma yükümlülüklerinin, zarar gören tarafa yakınlıkları 

sebebi ile, üçüncü kiĢileri de koruyucu, kapsayıcı bir nitelikleri vardır
218

. 

Canaris‟in bu konuda getirdiği yenilik özellikle Ģu yöndedir: Kanundan doğan 

ve taraf iradelerinden bağımsız olarak varlığı söz konusu olan bu yükümlülükler, 

sadece sözleĢmeden önce, ya da sözleĢmenin kurulma safhasında değil, aynı 

zamanda, sözleĢme devam ederken de varlıklarını sürdürüler. Canaris, bu durumu 

“birlik-bütünlük (Einheitstheorie)” olarak adlandırmıĢtır. Canaris, böyle yaparak, 
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 Canaris, “Ansprüche wegen “pozitiver Vertragsverletzung” und “Schutzwirkung für Dritte” 

bei nichtigen Verträgen” , s. 476-477.  
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kanundan doğan yükümlülük borç iliĢkisi ile, sözleĢme kurulduktan sonra meydana 

gelen borç iliĢkisini birleĢtirmiĢtir
219

. 

Bütün bu söylediklerimizden sonra çıkan sonuç olarak kannatimizce Ģunu 

söyleyebiliriz: Canaris, güven sorumluluğunu, bizim tezimizde tespit etmeye 

çalıĢtığımız, bir “dar anlamda güven sorumluluğu (reine Vertrauenshaftung)” 

olarak değil de, “güvenin korunması” kavramının çatısı altında, geniĢ anlamda güven 

ve güvenin boĢa çıkmasından dolayı sorumlu olma hali olarak ele almıĢtır. Dar 

anlamda söz konusu olabilecek olan “hukuki görünüĢe güvenin korunması- 

(Rechtsscheinhaftung)” hallerini ayırmayıp, karĢı tarafın özen göstereceğine 

güvenme hallerini de “Anvertrauen”
220

 olguları olarak ele alarak karĢımıza geniĢ 

anlamda bir “güven sorumluluğu” tablosu çıkarmıĢtır. 

Bu sebeple de, güven sorumluluğunu culpa in contrahendo sorumluluğun üst 

kavramı olarak niteleyen görüĢ, Almanya‟da üstünlük kazanmıĢtır. 

Canaris, Jhering‟in yolunu açtığı “culpa in contrahendo” kuramının 

itibarının etkisinde, dar anlamda güven sorumluluğu ile culpa in contrahendo 

olguları arasına “kırmızı bir sınır çizgisi” çizmemiĢ, hukuki görünüĢe güven 

(Vertrauen auf Rechtsschein) ile bir kiĢiyi, “emin, güvenilir kiĢi bilme 

(Anvertrauen)” biribirinden ayrılmayınca da, günümüze kadar varlığını sürdüren bir 

kavram kargaĢası doğmuĢ, sonunda Ġsviçre Hukuku‟nu incelerken değineceğimiz bir 

tepki doğarak, bu kavramın gereksiz ve yararsız bir ot (Unkraut) veya daha nazik bir 

ifade ile mevsimlik gül olduğu ileri sürülmüĢtür. 

Canaris sonrası güven sorumluluğu kavramı üzerinde, Larenz de görüĢ ileri 

sürmüĢtür. Yukarıda koruma yükümlülükleri ve güven sorumluluğu arasındaki iliĢki 

üzerine görüĢlerini belirttiğimiz Larenz
221

 ayrıca, sözleĢme görüĢmelerinin 

                                                 
219

 Canaris, “Ansprüche wegen “pozitiver Vertragsverletzung” und “Schutzwirkung für Dritte” 

bei nichtigen Verträgen” , s. 480. 
220
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kesilmesinden dolayı da “dar analamda güven sorumluluğu”nun meydana 

gelebileceğini söylemiĢtir. Bu Canaris‟den sonra değiĢik ve önemli bir adımdır
222

. 

Ancak, Schmitz, sözleĢme müzakerlerine giren tarafların, birbirlerinin her an 

bu müzakereyi kesebilecekleri ya da sözleĢmeyi kurmayabileceklerini bilmeleri 

gerektiği gerekçesi ile, Larenz‟i bu konuda eleĢtirmiĢtir
223

. 

Larenz, güven sorumluluğu terimini, culpa in contrahendo halleri için 

kullansa da, sorumluluğun temelini, güven uyandırma olgusunda değil, özen 

yükümünün ihlalinde görüyor
224

. 

Jan Busche ise, bu kavram kargaĢasının altını çizerek, bir taraftan güven 

sorumluluğunun sınırlarının çok iyi belirlenmesi, kavramın uçsuz bucaksız bir 

sorumluluk sebebi olmaması gerektiğini iĢaret ederek, diğer taraftan da bu 

sorumluluğun yararlarının da hesaba katılmasının çok önemli olduğunu Alman 

Borçlar Hukuku Reformu‟ndan sonra söylerken, kanaatimizce, bu terim karıĢıklığına 

bir çözüm getirmiĢ olmuyor
225

. 

Üçüncü bölümde, Ġsviçre Hukuku‟nda güven sorumluluğunu incelerken, bu 

kavram karıĢıklığının oraya da yansıdığını göreceğiz. Son bölümde ise, güven 

sorumluluğu kavramına açıklık kazandırmaya çalıĢacağız. 

Canaris‟in güven kavramı ve güven sorumluluğu üzerine düĢüncelerini 

böylelikle belirttikten sonra, güven sorumluluğunun meydana gelebilmesi için 

yazarın aradığı Ģartları genel olarak inceleyeceğiz: 

 

 

 

 

                                                 
222

 Canaris sonrası, Alman Hukuku‟nda güven sorumluluğu kavramı ve yankıları için özellikle 
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C. CANARIS ÖĞRETĠSĠNE GÖRE ALMAN ÖZEL 

HUKUKU’NDA GÜVEN SORUMLULUĞUNUN ġARTLARI 

 

Genel olarak değerlendirdiğimizde, hukuk kavramının toplum hayatındaki ve 

daha özel olarak da insan hayatındaki amacı, toplumsal düzenin korunması 

gerekliliğidir. Toplum düzenin iĢleyiĢinin bozulmaması ve devamlılığını 

sürdürebilmesi için de, insanların hem sosyal hayatta hem de genel anlamda iĢ ve 

alıĢ-veriĢ hayatında birbirlerine olan güvenlerinin zedelenmemesi ve koruma altına 

alınması gerekliliği söz konusudur. 

Korunacak bir güvenden söz edebilmemiz için de, bir kimsenin diğer bir 

kimseye karĢı duyduğu bu güvenin objektif bir temele dayanması gerekmektedir. 

yani bu güven, varsayılan ya da sübjektif temellere dayandırılan bir güven olamaz. 

Bu açıdan diyebiliriz ki, “güven sorumluluğu” anlamında bir talebin doğabilmesi 

için, öncelikle, objektif manada, korunmaya layık bir güvenin bir baĢka deyiĢle, 

olayımızda, “bir “güven olgusu”nun var olması gerekmektedir
226

. 

Korunması gerekecek olan güvenin, sıradan bir durum olmadığını ve objektif 

kriterle dayanması gerektiğini söylemeliyiz. Bir kimsede var olan bir güvenin ilk 

öncelikle korunmaya değer olmasından, Ģunu anlıyoruz ki; o kimse mutlaka iyi 

niyetli olmalıdır. Çünkü, kendisi kötü niyetli olan bir kimsenin, o olayda ayrıca bir 

de korunmaya layık bir güveninden söz etmemiz mümkün olmayacaktır. Bu güvenin 

korunmasının objektif temellere dayanması da, bir olayda bir yatırımın ya da tasarruf 

iĢlemi gibi bir iĢlemin yapılması sonucunu doğuran bir davranıĢın söz konusu olduğu 

durumlarda, bu durum, karĢı tarafa ya da bir üçüncü Ģahsa karĢı çok ciddi bir 

güvenden kaynaklanıyorsa, bu durumda korunmaya layık bir “güven” olgusunun, 

objektif Ģartlara dayandığını ileri sürmekte haklı sayılabiliriz
227

. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, güven sorumluluğunun ortaya çıkıĢ sebebi, yasal 

sınırlar çerçevesinde var olan güvenin korunması gerekliliğidir. Pozitif güven 

sorumluluğu dediğimizde de aklımıza, Alman Ticaret Kanunu 15. maddedesinin 1. 

bendindeki sorumluluğu da örnek olarak kapsayan ve üçüncü kiĢilerin Ģartların 
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gerçekleĢmesi ile tamamen korunmaları gerekliliğini getiren bir sorumluluk 

gelmektedir
228

. 

Temel olarak, Alman Doktrin‟ini incelediğimizde, “güven sorumluluğu- 

(Vertrauenshaftung)”nun, gerçekleĢmesi için Ģu genel kabul görmüĢ Ģu Ģartları 

sayabilriz: Ġlk olarak karĢılaĢtığımız olayda bir “güven” olgusu ve bunun etrafında 

Ģekillenen bir olaylar zinciri olmalıdır. Daha sonra bu güvene dayalı yapılmıĢ bir 

“güven yatırımı” söz konusu olmalıdır. Olayda meydana gelen bu yatırımın 

dayandığı güven, hukuk sınırlar çerçevesinde korunmaya layık bir güven olmalıdır. 

Ayrıca da, olay zinciri içerisinde güvenin kimden sadır olduğunun belirlenebilmesi 

bakımından ve meydana gelen davranıĢın karĢı tarafın güveninin korunabilmesi 

açısından doğru bir davranıĢ olması bakımından da, isnat edilebilirlik Ģartı dediğimiz 

bir Ģart da söz konusu olmalıdır
229

. 

ġu ana kadar anlattıklarımızı toparlayacak olursak, tüm unsurları ile ve olay 

örgüsü içerisinde güven kavramı, bir kimsede hukuken korunmaya layık bir güvenin 

olması, bu güvene dayanılarak bir tasarruf iĢleminde bulunulması, tüm bu durumların 

da bir kiĢiye karĢı isnat edilebilmesi, Alman Hukuku açısından, bir olayda, “güven 

sorumluluğunun” gerçekleĢmesi için aranan baĢlıca ve genel Ģartlarındandır. 

Ayrıca belirtelim ki, örneğin, tutulan bir sicile olan güvenin korunması için 

gerekli olan Ģartlar genel olarak güven sorumluluğunun Ģartrlarından baĢkadır. Böyle 

bir sicile güvenin korunması demek, genel olarak güven sorumluluğu demek 

değildir. Bunun için gerekli olan Ģartların yerine getirilmesi ile de, “güven 

sorumluluğu”na dair hukuki sonucu gerçekleĢmeyecektir
230

. 

Kanaatimizce de; Publizitäet (kamuya açıklık- aleniyet) Ģekli ve alt ilkesi 

dolayısıyla, haklı güvenin Ġsviçre ve Türk Hukuku terimiyle, iyi niyetin korunması 

halinde yukarıda, birinci bölümde incelediğimiz üzere, güven sorumluluğu değil, 

hukuki görünüĢe güvenin korunması söz konusu olmaktadır. 
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1. Güven Unsuru 

 

Önümüze çıkan herhangi bir hukuki uyuĢmazlıkta, “güven sorumluluğu” 

hukuki sonucunun gerçekleĢmesini gerektirecek bir durum olup olmadığına karar 

verebilmemiz için, dikkat edeceğimiz en temel ve birinci nokta, o olayda gerçekleĢen 

bir “güven” unsurunun yer alıp almamıĢ olmasıdır
231

. 

“Güven” unsurunun bu kadar önemli olmasının sebebi, “güven” olgusunun, 

daha sonra karĢılaĢacağımız ve yine güven sorumluluğunun gerçekleĢmesi için birer 

Ģart olan diğer unsurların gerçekleĢmesinde sahip olduğu ciddi etki ve önemdir
232

. Bu 

yüzden, bir olayda güven kavramını tespit ederken çok dikkatli davranmalız
233

. 

 

2. Güvenin Meydana Gelmesini Sağlayacak Unsurların Temeli 

 

Konuyu incelemeye baĢlamadan önce aklımıza gelen ilk soru, güven 

kavramının unsurlarının hangi çerçeve içerisinde ve hangi Ģartlarla 

gerçekleĢecekleridir. Çünkü, bu sorunun cevabı, bize, “yapay” ve “doğal” olan güven 

unsurlarını birbirlerinden ayırmamıza yardımcı olacaktır
234

. 

Ġlk söylediğimiz yapay olan durum, bizzat kanun tarafından oluĢturulmuĢ 

varsayımsal bir güven unsurudur. Bir kimsenin güveninin korunmasını belrili bir 

seviyeye yükseltmek için meydana getirilmiĢtir. Bu duruma en iyi örnek olarak, 

çeĢitli amaçlarla meydana getirilen kamuya açıklık fonksiyonu olan sicilleri ve 

mirasçılık belgesini verebiliriz
235

. 

Doğal unsurlar dediğimiz de ise, bunların kanun tarafından meydana 

getirilmeden güvenin korunmasını kendiliğinden gerektiren kavramları anlamalıyız. 

Bu unsurlar, genel olarak insanların doğal davranıĢlarında ve hareketlerinde 

mevcuttur, yani fiilen insan davranıĢları ile meydana gelirler. Bunların hukuki 

sonuçları doğal olarak, kanun tarafından öngörülmüĢ olabilir. Örneğin, zilyetlik 
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böyle bir kavramdır. Yazılı ve sözlü davranıĢlar da eğer, güvenin korunmasını 

gerektirecek bir durum mevcutsa, güven kavramının meydana gelmesi açısından 

doğal sayılabilecek unsurlardandır
236

. 

Yapay diye nitelendirilebilecek, ve “güven sorumluluğu”nun oluĢabilmesini 

sağlayacak bir takım unsurlara, dernekler, mal rejimi ve ticaret sicili gibi hukuki 

konularda rastlayabiliriz
237

. 

Bunun yanında, doğal olan unsurlar olarak da, örneğin, sözlü beyanlar, çeĢitli 

vesikalar ve belgeler ve zımni irade davranıĢlarını sayabiliriz. Özellikle, belirttiğimiz 

bu sonuncu unsur, ciddi anlamda kuĢku doğurmayacak Ģekilde, “de lege lata” bir 

Ģekilde, güven sorumluluğunun bir unsuru olarak değerlendirilebilir
238

. 

Eğer, zımni davranıĢların güven sorumlululuğunu meydana getiren güven 

kavramının oluĢumunda, ciddi bir etkisi söz konusu ise, bu durumda, geçerli olan 

hukuk, bu Ģekildeki zımni davranıĢlara, kesin olarak meydana getirilmiĢ ve hukuk 

önünde sonuç doğurmaya yönelik hukuki iĢlem gözüyle bakacaktır
239

. 

Bu zımni davranıĢlar, tabii ki, hukuki iĢlemi yapan tarafından kesin bir Ģekilde 

açığa vurulmuĢ irade kadar etkili değildir. Ancak, ortada korunması gereken bir 

güven söz konusu ise, ve bu güvenin meydana gelmesi açısından da çeĢitli unsurların 

oluĢması gerekli ise, bu durumda yapılacak olan Ģey, bu çeĢit zımni davranıĢlara da 

kesin gözüyle bakmak ve hukuk önünde bu davranıĢlara hukuki sonuç bağlamak 

olacaktır. Mesela, bir tacirin örf ve adet hukuku uyarınca, gönderdiği bir teyit 

mektubu, bir sözleĢmenin meydana geldiğine dair zımni bir beyanı içerimektedir. 

ĠĢte, bu durumda, eğer, güven sorumluluğunu gerektirecek bir durum söz konusu ise, 

yapılan bu davranıĢ sanki, sözleĢmeye iliĢkin gibi bir kabul irade beyanı Ģeklinde 

değerlendirilecektir
240

. 

Tabi ki, böyle bir onay beyanının, bir açık irade beyanı izharı ya da bir belge 

niteliğinde bir kesinliği ve yaptırımı olmayacağı doğaldır. Ancak, ifade ettiğimiz 
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gibi, ortada iyi niyete dayalı olarak korunması gereken bir güven söz konusu ise, bu 

davranıĢlara bir kesinlik atfedebilmemiz gerekecektir
241

. 

Aynı derecede paralel bir bakıĢ açısı ile, güven sorumluluğu için “susma” 

kavramını da değerlendirmeliyiz. Çünkü, susma kavramı da, zımni irade beyanları 

çerçevesinde değerlendirilebilecek bir davranıĢtır ve kesin olarak bu kavramı, bu 

sınıflandırmadan ayıramayız
242

. 

Örneğin, yanlı tutulmuĢ bir sicile karĢı susmuĢ bir kiĢi, karĢı tarafn buna 

dayanarak iĢlem yapmasını sağlıyorsa, bu noktada susması ile karĢı tarafta bir 

güvenin oluĢmasına sebebiyet verdiği için, bu susma onun aleyhine bir davranıĢ 

teĢkil eder ve olumlu olarak sicildeki kayıt doğruymuĢ gibi hukuki sonucun doğması 

gerekir. Yani, diyebiliriz ki, susma davranıĢı ile bizzat güven sorumluluğunun 

meydana gelmesi için gerekli olan güvenin unsurları oluĢturulmuĢ olur
243

. 

Ancak, bir davranıĢ ya da zımni bir irade beyanı eğer herkes tarafından malum 

olacak bir Ģekilde anlaĢılması gerekiyorsa ve güvenen kimse için de bu hareketi 

baĢka türlü anlaması için geçerli bir neden yoksa, bu durumda da, güvenen kimsenin 

bu anlayıĢı ve güveni korunmayacaktır. Çünkü, bu hareketin belirli bir Ģekilde 

anlaĢılması gerekmektedir ve bu da herkes için aynıdır
244

. 

KarĢı görüĢ taraftarları ise, bu durumun böyle olmaması gerektiğini 

savunmakta ve bu görüĢlerini de hukuki iĢlem öğretisine dayandırmaktadırlar
245

. Bu 

görüĢ tarafdarlarına göre; kamuya karĢı bir irade açığa vurumu olan irade beyanı, bu 

beyanın muhatabı olan kiĢiye varması ile hukuki etkisini gösterecektir. Bu durumda 

da irade beyanı muhatabının ve üçüncü kiĢinin korunmaya layık bir güvenleri söz 

konusudur. Bu beyanın, irade beyanı muhatabının ya da korunması gereken güven 

bir üçüncü kiĢiye ait ise, bu kiĢinin, anlaması gerektiği Ģekilde, irade beyanına anlam 

verilmesi gerektiği savunulmaktadır
246

. 

Burada, dar anlamda, güven sorumluluğu değil, hukuki görünüĢe güvenin 

korunması söz konusudur
247

. 
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3. Güveni OluĢturan Unsurların Saptanması ve Bunların Etki 

Alanlarının Ġrdelenmesi 

 

Yapay ve doğal unsurların birbirlerinden ayrılmasının, “güven 

sorumluluğu”nun anlamı ve uygulanması açısından kesinlikle pratik bir anlamı söz 

konusudur. Ancak öncelikle karĢımızda, çözümü beklenen bir problem durmaktadır. 

Acaba, güven sorumluluğunun meydana gelmesi için gerekli olan güvenin unsurları 

nasıl saptanır? Bu unsurların saptanmasından sonra ise, bunların etki alanı nasıl 

belirlenir? 

Bu sorulara vereceğimiz cevap, hem güven sorumluluğunun hukuki bakımdan 

etkisini gerçekleĢtirmesi, hem de bu sorumluluğu meydana getiren doğal ve yapay 

olarak adlandırdığımız ve ayırdığımız unsurların birbirlerinden ne Ģekilde 

ayrıldığının belirlenmesi açısından faydalı olacaktır
248

. 

Belirtelim ki, doğal olarak adlandırdığımız unsurların karĢılaĢılan her olayın 

yorumunun temelinde farklılıklar gösterdiğini söyleyebilriz. Yapay unsurlar ise, bu 

farklılıkları, kanuni düzenlemelerin değiĢik Ģekilde formüle edilmesi ile gösterir
249

. 

Bu duruma karĢısında yer alan bir örnek ise “sicil”in meydana getirmiĢ olduğu 

hukuki korumanın özel etkisi örneğidir
250

. Devlet tarafından tutulmuĢ bir sicilden 

ileri gelen belirli bir hukuki pozisyon çok kere kanunun bu açıklamasından önce 

meydana gelmiĢtir. Acaba bu durumda, kanunun bu koruması ve bu etkisi, hukuki 

korumanın derecesini yükseltmekte midir?
251

 

Bu konu hakkında tartıĢmalı pek çok nokta bulunmaktadır. Bir sicilin bir olay 

karĢısında susması, o sicilin o olay hakkında negatif bir koruma getirdiğinin 

göstergesi midir. Pozitif koruma da ise, acaba, o sicilin olay hakkında bir durumu 

doğru yansıttığı mı varsayılmalıdır?
252
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Sorunlu hukuki durumlarda, sicile kayıt yapılan durum hakkındaki bu sorunlu 

durumlara raĢğmen, yapılan kayıt, sicilin aleniyet ilkesi gereğince, koruma kapsamı 

içinde mi olacaktır?
253

 

Diğer tarafta ise, “doğal dıĢsal unsurlar”, irade beyanlarının açıklanmasında ve 

yorumlanmasında bir kural olarak kullanılmaktadırlar. Ancak, bu doğal unsurların 

bazen de gerçeği tam olarak yansıtmadığı durumlar olabilir. Örneğin, zilyetlik 

mülkiyete karinedir. Ancak, bu karine çürütülebilen bir karinedir. Bir kimsenin 

zilyetliği
254

 gerçek ve önemli bir hukuki olayı yansıtmıyorsa, o zaman bu duruma 

iliĢkin ortada görünen duruma karĢı oluĢan güven ne olacaktır? Bu da ayrıca 

çözümlenmesi gereken bir hukuki sorundur. Ancak, Ģu anda bizim konumuz, 

gerçekten farklı bir durumu yansıtan doğal unsurların, onların güvenin oluĢmasındaki 

rollerini zedelememesi gerekliliğidir. O zaman da Ģu sorun akla gelmektedir. Acaba, 

irade beyanlarının ya da zımni hareketlerin anlamı ya da onların gerçek hak 

sahipliğini- gerçek durumu yansıtıp yansıtmadıkları nasıl belirlenecektir?
255

 

Buna karĢılık, hukuki iĢlemlerin “objektif” olarak yorumlanması üzerine olan 

esaslı noktalar
256

, bu hukuki iĢlemin ya da bu hukuki iĢlem ile meydana gelen bir 

hakkın varlığını, esaslı bir güven düĢüncesini ileri sürmeden belirlemekte ve hukuki 

iĢlemi ona göre yorumlanmaktadır
257

. 

Bu güven unsurları yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir hukuki iĢlemin 

yorumlanması amacı ile kullanılmasının yanı sıra, muvazaalı bir vekalette, bu 

belgenin yorumlanmasında, ya da görünüĢte temsil yetkisi verilmesi durumunda 

“susma” davranıĢının anlamının ve bu belgelerin çerçevelerinin belirlenmesinde ya 

da doldurma lisansı (Ausfüllungsbefugnis) adını verebileceğimiz durumlarda, açığa 

imza atılması halinde, yapılan iĢlemin rızaya aykırı olması durumunda, buı yapılan 

iĢlemin yorumlanması aĢamasında da, “güven sorumluluğu”nun meydana gelmesi 

                                                 
253

 Canaris, a.g.e. , s. 494. 
254

 Zilyetlik, Alman Hukuku‟nda, güvenin korunmasının esas olması gerektiği ilkesi benimsenmiĢ 

hukuki olgulardan bir tanesidir. Bir olayda, zımni bir Ģekilde zilyetlik ile ilgili karĢılaĢılan bir 

durumda, güvenin korunması esastır. BGB‟nin hukuk politikası da bu yöndedir. Ayrıntılı bilgi için 

bakınız: Canaris, a.g.e. , s. 494. 
255

 Canaris, a.g.e. , s. 494. 
256

 Tabiiki, bu esaslı noktaların da “güven” düĢüncesini esas alan istisnai halleri mevcuttur. Ancak 

bunlar, kanunun açıkça güvenin korunmasını bir kural Ģeklinde düzenlediği durumlarda söz konusu 

olabilir. Bu durum için bakınız: Alman Ticaret Kanunun HGB, paragraf 56. Ayrıntılı bilgi için 

bakınız: Canaris, a.g.e. , s. 494. 
257

 Canaris, a.g.e. , s. 494. 



 

 

 

 

149 

için gereken güvenin oluĢumunu sağlayacak unsurlarından olan “doğal” güven 

unsurları yardımcı olacaktır
258

. 

Buradaki özel anlamlandırma ve yoruma yardımcı olabilme öncelikle, 

dürüstlük ilkesi (Treu und Glauben) ve örf ve adet hukukundan ileri gelmektedir. 

Bu durumu dikkate alan ve kararlarına konu yapan Alman Yüksek Mahkemesi 

(BGH), örneğin bir yetkilendirme belgesinin karĢı taraf bakımından dürüstlük ilkesi 

ve ticari teamüller gereği, gerçekten doğru olup olmadığına yani o temsilcinin 

gerçekten temsil yetkisine sahip olup olmadığına iliĢkin değerlendirmesini, dürüstlük 

ilkesi gereğince değerlendirmiĢtir. Eğer, karĢı taraf, bu ilke gereği, kendisine takdim 

edilen bu belgeden temsil yetkisinin var olduğu kanaatine varırsa ve ticari 

teamüllerde kendisine destekler nitelikte ise, bu durumda, bu tarafın bu belgeye dair 

iyi niyeti korunacak e temsil yetkisi gerçekten varmıĢcasına, hukuki sonuç 

gerçekleĢecektir
259

. 

BGB‟nin de genel hukuk politikasına göre, bir Ģey aksi anlaĢılmadığı ve 

ispatlanmadığı sürece, kıyas ile ve dürüstlük ilkesi gereğince, belirli bir Ģekilde 

anlaĢılmasında haklılık varsa, o durum anlaĢıldığı gibi değerlendirilir. Zımni 

davranıĢlarda da, böyle bir davranıĢın aleni bir Ģekilde yapılması durumunda nasıl 

yapılması ve nasıl bir hukuki sonuç doğması gerekiyorsa, bu davranıĢ öyle 

değerlendirilecektir
260

. 

Son olarak, zımni davranıĢlar için Ģunu söyleyebiliriz ki; bu davranıĢlar için 

karĢımıza çıkan her olayın özelliğine göre bir yorum yapmalı ve o zımni davranıĢın 

içeriğine göre karar vermeliyiz. Yoksa, bu zımni davranıĢlar için de herhengi bir 

formalize etme yöntemi söz konusu olmamalıdır
261

. 

Bu sebeple örneğin, tereddütsüz bazen izin yetkisi veren bir belge çoğu kere bir 

kerelik bir iĢlem olsa bile, sürekli bir izin yetkisi gibi anlaĢılmakta haklı ise, öyle 

değerlendirilebilir
262

. 

Ya da, temsilcinin bir kerelik bir izin yetkisi olsa, daha sonra da örneğin 

kendisini temsil ettiği kimsenin bir iĢinde daha yetkili temsilciymiĢ gibi rol oynasa, 
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bu duruma da temsil olunan hiç ses çıkarmasa, artık bu durumda, temsilcinin 

herhengi geçerli bir temsil yetkisine dayanmadan yapmıĢ olduğu iĢlem geçerli 

sayılacaktır
263

. 

Bu susma davranıĢı da yani, temsilcinin diğer yaptığı iĢleme karĢı temsil 

olunanaın sessiz kalması da, müspet bir hareketmiĢ gibi değerlendirilip, temsilcinin o 

iĢlemde, yetkili olduğu sonucuna varılacaktır
264

. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Canaris, “güven sorumluluğu” kavramını, 

daha çok hukuki görünüĢe güven olgusunun bir parçası olarak ele almıĢtır. 

 

D. GENEL OLARAK ALMAN BORÇLAR HUKUKU 

REFORMU 

 

ġimdiye kadar, güven kavramından kaynaklanan sorumluluğu, bunun 

derecesini ve hukukî sonuçlarını, güven ilkesini ve fonksiyonunu inceledik. Bundan 

sonraki bölümümüzde de, güven sorumluluğunun nasıl gerçekleĢeceğini ve hukukî 

etkisini doğuracağını, bu kavramın Alman Borçlar Hukuku‟nda nasıl doğduğunu ve 

Ġsviçre Borçlar Hukuku‟na nasıl transfer edildiğinin hikâyesini de inceleyeceğiz. 

Türk Borçlar Hukuku için ise, kavramın nasıl anlaĢılması gerekeceği ve özellikle 

hangi hukukî temele oturtulması gerektiğini tespit etmeye çalıĢacağız. Bu geniĢ 

inceleme ileriki bölümlerimizde olacaktır. 

2002 Borçlar Hukuku Reformu ile Almanya‟da bu konu, gerçekten dikkatlice 

düĢünülmüĢ ve plânı yapılmıĢ, Reform ile ciddî adımlar atmıĢtır. 
265

 Borçlar Hukuku 

Reformu‟ndan sonra yapılan değiĢikliklerle yürürlüğe giren Alman Medeni Kanunu 

(BGB) § 242‟de “güven”den kaynaklanan hukuki iĢlem benzeri borç iliĢkilerindeki 

durum incelenmiĢ ve “dürüstlük ilkesi” gereğince ortaya çıkabilecek sorunlara 

hukuki sonuç bağlanmıĢtır ve bu kural genel bir hukuk normu haline getirilmiĢtir. Bu 

kuralla iliĢkili olarak BGB § 311 band 2 de, bu çeĢit yükümlülük doğuran bir borç 
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iliĢkisi düzenleme altına alınmıĢtır. Bu borç iliĢkisi, sadece sözleĢmenin kurulma 

aĢamasında değil, sözleĢme görüĢmelerinin baĢlama aĢamasında bile tarafların 

haklarını, menfaatlerini birbirlerine karĢı koruma altına almaktadır. Ayrıca bu 

duruma paralel olarak, BGB § 311 band 2, sözleĢme benzeri hukuki iliĢkiler için de 

uygulama alanı bulacaktır. 
266

  

Bu durum, Alman kanun koyucusu tarafından yeni oluĢturulmuĢ bir kanun 

hükmüdür. Bu paragrafın üçüncü bandında ayrıca, üçüncü kiĢilerin sorumluklarını 

artıran ve ön plana çıkaran bir anlayıĢ da mevcut bulunmaktadır. Bu hüküm, “culpa 

in contrahendo” kavramını kanuni temele yerleĢtirmiĢtir. Bununla birlikte, güven 

kavramının bir sözleĢmenin oluĢmasına etkili olmasının yanında yani, bir kimsenin 

diğer bir kimseye duymuĢ olduğu güvenin sonucu olarak bir sözleĢme meydana 

getirmesinin yanında farklı bir anlamı da söz konusudur. Üçüncü kiĢi ile birlikte ya 

da üçüncü kiĢinin etkisi ile meydana getirilmiĢ bir borç iliĢkisi, özellikle de bu 

üçüncü kiĢinin vermiĢ olduğu çok ciddi nitelikte bir güvenden dolayı 

gerçekleĢtirilmiĢse, yeni hüküm itibariyle bu kiĢi de vermiĢ olduğu bu güvenden 

ötürü sorumlu olacaktır
267

. 

ġimdi, genel olarak Alman Borçlar Hukuku Reformu ve BGB § 311 

düzenlemesini inceleyelim: 

Almanya Borçlar Hukuku‟na yeni bir görünüĢ kazandıran ve 1. 1. 2002
268

 

tarihinde yürülüğe giren Alman Borçlar Hukuku Reformu Kanunu, borçlar hukuku 

alanında ve özellikle de zamanaĢımı kurallarında değiĢiklikler
269

 getirmiĢtir
270

. 

1981-1983 yılları arasında yayınlanan 24 tane uzman raporu ile, genel olarak 

borçlar hukuku ve özellikle de zamanaĢımı konusunda ciddi reform gereksinimleri 

ortaya konmuĢtur
271

. Bu raporların kamusal alana açıklanması ve beraberinde 

getirdiği pek çok tepki ile, Adalet Bakanlığı, bir komisyon kurarak, Borçlar 
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Hukuku‟ndaki eksiklerin ve adaletsizlik meydana getiren noktaların araĢtırılıp bir 

rapor hazırlanmasını istedi. Bu raporun amacı, borçlar hukuku genel ilkeleri üzerinde 

genel bir durum değerlendirmesi yapmaktı
272

. Bu komisyon, 2. 2. 1984 yılında 

çalıĢmalara baĢlamıĢ ve 1991 yılında çalıĢmalarını bir rapor ile tamamlamıĢtır
273

. 

Raporda, zamanaĢımı hukukunda değiĢiklik yapılması, genel olarak ifa 

engelleri hususunda değiĢiklikler ve satım sözleĢmesi ile iĢ sözleĢmesi hakkında da 

bazı açılardan değiĢiklik yapılmasını içeren kanun teklifleri yer almıĢtır
274

. 

Borçlar Hukuku Komisyonu‟nun vardığı bu sonuçlar, 1994 yılında, 60. Alman 

Hukukuçular Günü‟nde görüĢülmüĢ ve değiĢiklik teklifleri üzerinde büyük 

çoğunlukla anlaĢmaya varılmıĢtır. Bu tekliflerin yasalaĢması ise daha sonra olmuĢtur. 

Öncelikle, değiĢiklik teklifleri, 1999 yılında yeniden değerlendirilerek tam halini 

almıĢtır. Yeni olarak, tüketici hakları ile ilgili bölümler eklenmiĢtir. En son hali ile de 

1. 1. 2002 yılında kanunlaĢarak yürürlüğe girmiĢtir
275

. 

Almanya‟da meydana gelen bu yeni Borçlar Hukuku Reformu, Avrupa Birliği 

ile getirilen yeni düzenlemelere uygun bir yol izlemiĢtir. En önemlisi de, “tüketici 

hakları” ile ilgili pek çok yeni düzenleme meydana getirilmiĢtir. Yapılan yeni 

kanunlarda da tüketicinin bu hakları daha özel ve ayrıntılı bir anlam kazanmıĢtır
276

. 

Borçlar Hukuku‟nun yeniden modernize edilmesi anlamı taĢıyan bu Kanunu‟nun 

amacını üç maddede açıklayabiliriz; 

a- Avrupa Birliği Parlementosu‟nca çıkarılan 25.1.1999 tarihli ve 1999/44/EG 

sayılı, ayrıca 2000/35/EG sayılı ve 29.06.2000 ve 08.06.2000 tarihli karalara binaen 

yeni düzenlemeler getirlien tüketici haklar ve elektronik iĢlemler konulu baĢlıklı 

konularda, Avrupa Birliği ile uyumu sağlamak. 

b- ZamanaĢımı kurallarını, ifa imkansızlığı konularını komisyonun üzerinde 

çalıĢtığı raporun temellinde yatan satım hukuku konusunu modernize etmek. 
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c- Tüketicinin korunması hakkındaki BGB‟de bulunan kanun maddeleri ile 

entegrasyon sağlamak
277

. 

1. 1. 2002 tarihinde yürülüğe giren bu kanun değiĢikliği ile diyebiliriz ki; 20 yıl 

boyunca süregelen değiĢiklik eğilimleri, Alman Medeni Kanunu BGB‟nin temelinde 

ciddi yankılar bulmuĢ ve sonuçta bir reform meydana gelmiĢtir
278

. 

Medicus‟un da belirttiği gibi, Borçlar Hukuku Reformu, düĢünülenin aksine 

olarak bir “sistem değiĢikliği” getirmemiĢtir. Genel olarak bakıldığında ise, çok 

önemli konularda, yaĢam Ģartlarında meydana gelen değiĢikliklere ayak uydurularak, 

“önemli ve itinalı” değiĢiklikler vardır. Dikkatli bir gözlem ile Borçlar Kanunu 

Reformu‟na baktığımızda ise, değiĢikliklerde daha çok politik kararların ağır 

bastığını görmekteyiz
279

. 

Ġlk olarak, bir Reform kanunlaĢtırma düĢüncesi akla geldiğinde esas amaç; 

temel olarak büyük bir çözüm arayıĢı içerisine girerek diğer baĢka kanunlarda yeni 

olarak düzenlenmiĢ tüketici hakları ile ilgili düzenlemeler
280

 ile bir entegrasyon 

sağlamak ve Ģimdiye kadar olan geliĢmelere ayak uydurarak ve bundan sonra 

geliĢmesi muhtemel hukuki kurumları da dikkate alarak yeni bir düzenleme 

yapmaktı. Tabii, bu yapılırken de BGB‟nin genel olarak ruhu ve izlediği hukuk 

politikası da dikkate alınarak, gelecek için süreklilik arz edecek bir kanun 

hazırlamaya özen gösterilecekti. Ancak, reform hareketinden sonraki durum 

istenildiği gibi olmadı
281

. 

Uygulama da ise, o zamana kadar hakim olan genel prensip, karĢılaĢılan hukuki 

uyuĢmazlıklarda, en pratik ve pragmatik çözümü benimsemekti. Borçlar Hukuku 

Reformu‟ndan sonra ise, uygulama için problemler ortaya çıkmıĢtır. Zira, 

değiĢtirilmiĢ kanunları anlamak, anlamlandırmak ve kanunlaĢtırma amacına uygun 
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bir Ģekilde uygulamaya yansıtmak zor olmuĢtur. Uygulamanın her türlü problemine 

çözüm ve sorularına basit, hızlı ve anlaĢılır bir cevap bulmak ise gerçekten 

gerçekleĢtirilmesi zor bir durumdur
282

. Bu durumun çözümü gerekmektedir. 

Kanunların, toplum vicdanındaki güvenilirliğinin devamı için de bu durum çok 

önemlidir
283

. 

 

1. Yeni Düzenlemelere Genel BakıĢ 

 

Satım hukukunda, kiĢisel hareket edebilme alanlarının çokluğu, yani diğer 

anlamı ile irade serbesitisinin olması, “tüketicinin korunması” gerekliliğini gündeme 

getirmiĢtir. Bu durum sebebiyle de, tüketici hukukunda yapılan değiĢiklikler satım 

hukuku ilkelerinde de değiĢiklik yapılmasına kadar geniĢletilmiĢtir. Bu reform 

hareketi, temel olarak, satıcının da bir satım sözleĢmesinde tüketici olması halinde de 

uygulama alanı bulacaktır ve kanunun kapsamı, sadece menkul malları değil 

gayrimenkulleri de kapsayacak Ģekilde düzenlenecektir. 

Alman Borçlar Hukuku Reformu‟ndan sonra, genel olarak, ifa 

yükümlülüklerinin ihlal edildiği durumlardaki değiĢiklikleri Ģöyle sıralayabilriz: 

Borçlar Hukuku Reformu‟nun bir baĢka önemli değiĢikliği ise, yıllardan beri, kanun 

hükümleri ile mahkeme kararlarında farklılıkların oluĢmasına yol açan ve kanun 

metinleri ile hukuk uygulaması metinlerinin arasında da farklı uygulamaların söz 

konusu olduğu bir konuda olmuĢtur. Bu değiĢiklik, yıllardan beri Almanya‟da hakim 

hukuku ile ortaya çıkan bu ayrımı kaldırmıĢtır. Bu yeni geliĢme, “culpa in 

contrahendo” kavramından kaynaklanan yeni bir sorumluluk kaynağı meydana 

getirmiĢtir
284

. 

BGB‟nin, Borçlar Hukuku kısmında, borç iliĢkilerinin hangi sebeplerden ötürü 

meydana geldiği § 242-432 arasında düzenlenmiĢtir. Bu paragraflar arasında, 

özellikle § 311- 359 ararası, sözleĢmeden doğan borç iliĢkilerini hüküm altına 

almıĢtır. § 311, 1, borç iliĢkilerinin meydana gelmesini, § 311, 2 ise, culpa in 
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contrahendodan doğan borç iliĢkisini düzenlemiĢtir. § 311 a, ifa engellerinin 

sonuçlarını düzenlemiĢtir. 

Bunu takip eden ve hukuk uygulamasının geliĢmesinin kanun değiĢikliğinde 

yansımasını gösteren bir diğer kavram da, iĢlem temelinin çökmesi (Wegfall der 

grundlage) BGB § 313‟de düzenlenmiĢtir. Sürekli borç iliĢkilerinin sonradan ortaya 

çıkan çok önemli bir sebepten dolayı ihbar edilmesi ve ortaya çıkan yeni durumun 

kanuni olarak tespit edilmesi ise BGB§ 314‟de olmuĢtur
285

. 

ġimdi konumuzu da ilgilendirmesi itibariyle, culpa in contrahendonun 

kanunlaĢma sürecini daha ayrıntılı inceleyelim: 

 

2. SözleĢme GörüĢmelerinin BaĢlaması Ġle Meydana Gelen Borç 

ĠliĢkisi ve BGB Düzenlemesi 

 

Konuyu incelemeye geçmeden önce BGB § 311 ve BGB § 241, 2‟nin 

tercümelerini vermek istiyoruz: 

 

BGB § 311 

Hukuki iĢlem niteliğinde ve hukuki iĢlem benzeri borç iliĢkileri 

(1)- Hukuki iĢlem vasıtası ile bir borç iliĢkisi kurmak veya bunun gibi bir borç 

iliĢkisinin içeriğini değiĢtirmek, kanunda baĢka bir kural getirilmemiĢ ise, 

taraflar arasında bir sözleĢmenin yapılmasını gerektirir. 

(2)- § 241, 2’ye göre bir borç iliĢkisi aĢağıdaki durumlarda da meydana gelmiĢ 

sayılır: 

1- SözleĢme görüĢmelerinin kabulü 

2- Bir tarafın diğer tarafın kiĢi ve malvarlığı haklarına, çıkarlarına ve 

menfaatlerine müdahale edebilme imkanını oluĢturacak Ģekilde, tarafların 

hukuki iĢlem iliĢkisine girmeleri ve bu iliĢkinin de bir sözleĢme iliĢkisi 

baĢlatacak nitelikte olması 

3- Benzer iĢlemsel temaslara giriĢilmesi. 
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(3)- § 241, 2’den doğan yükümlülük doğuran borç iliĢkisi ayrıca, sözleĢmenin 

tarafı olmayan ya da olmayacak olan üçüncü kiĢiler için de söz konusu olabilir, 

böyle bir borç iliĢkisi üçüncü kiĢiler ile de kurulabilir. Bu çeĢit bir borç iliĢkisi, 

üçüncü kiĢinin, özellikle, karĢı tarafa önemli ölçüde bir güven vererek, sözleĢme 

müzakerelerini ve sözleĢmenin meydana gelmesini ciddi derecede etkilemiĢ 

olduğu hallerde de söz konusu olur.  

 

Bu paragrafı böylece tercüme ettikten sonra, bir de BGB § 241, 2‟yi tercüme edelim: 

 

BGB § 241, 2 

(1)- Bir borç iliĢkisi, alacaklıya, borçludan edimi isteme hakkı verir. Edim, -illa 

bir Ģeyi yerine getirme Ģeklinde değil- bir Ģeyden kaçınma Ģeklinde de olabilir.  

(2)- Borç iliĢkisi, ayrıca, içeriğine uygun olarak, bir tarafa, diğer tarafın 

haklarına, malvarlığı unsurlarına, menfaatlerine ve çıkarlarına özen gösterme 

yükümü getirir. 

 

Ayrıca, incelediğimiz bu maddeler ile ilgili olarak bir de BGB § 280‟i çevirelim: 

 

 

BGB § 280 

Yükümlülük Ġhlali Dolayısıyla Tazminat Ödeme Yükümlülüğü 

(1)- Borçlu, borç iliĢkisinden kaynaklanan yükümlülükleri ihlal ederse, bu 

durumda, alacaklı, meydana gelen zararın tazmin edilmesini borçludan 

isteyebilir. Ancak, bu ihlal borçlunun davranıĢlarına isnad edilemiyorsa, 

borçlunun sorumluluğuna gidilemeyecektir.  

(2)- Borçlunun ifada temerrüde düĢmesinden kaynaklanan tazminat talepleri 

için, alacaklı ancak BGB § 286’ya dayanabilir.  

(3)- Edim yükümlülüklerinin ihlalinden doğan tazminat talepleri ise, ancak, § 

281, § 282 ya da § 283’e dayanılarak talep edilebilecektir. 
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ġimdi de, tezimiz için önem arz eden ve Alman Borçlar Hukuku‟nda “culpa in 

contrahendo” ve “güven sorumluluğu” kurumlarını düzenleme altına alan bu 

paragrafları inceleyelim: 

Bölümümüzün baĢında da ayrıntılı olarak incelediğimiz üzere, bir hukuk 

öğretisi olan culpa in contrahendo, çok uzun yıllardan beri bilinen, hukuk hayatında 

ağırlığını hissettiren, ancak, 2002 Reformu ile kanunda hüküm altına alınan bir 

hukuki kurumdur
286

. 

Borçlar Hukuku Reformu‟na kadar da, culpa in contrahendo hukuki kurumu, 

AGBG‟de § 11 Nr. 7‟de, sözleĢme görüĢmeleri sırasındaki yükümlülüklerin 

ihlalinden doğan zarar sorumluluğu olarak, dolaylı bir Ģekilde düzenlenmiĢ idi. Bu 

kurum aslına uygun bir düzenlemeye ancak, Reform ile kavuĢmuĢtur
287

. 

Borçlar Hukuku Reformu‟ndan sonra, culpa in contrahendo kurumu, artık 

öğretiden iktibas edilmiĢ bir “hakim hukuku kuralı” olmaktan çıkarılarak BGB § 

311. 2, § 241. 2 ve § 280‟de hüküm altına alınmıĢtır
288

. 

Culpa in contrahendo kavramının içeriğinde bulunan sözleĢme 

görüĢmelerinin baĢlangıç aĢamasında yer alan koruma yükümlülüklerinin ortaya 

çıkarılması ve içeriklerinin tam olarak belirlenmesi, yeni BGB § 311. 2‟de hüküm 

altına alınmıĢtır
289

. 

Yeni düzenlenen bu madde ile, BGB § 241. 2‟den doğan ve bir borç iliĢkisi 

Ģeklinde beliren koruma yükümlülükleri, belirli çerçeve içinde ve belirli istisnalarla, 

yeni düzenlemede yer almıĢtır. BGB § 311. 2, BGB § 241. 2‟den doğan 

yükümlülükler ile, ki bu yükümlülükler daha henüz bir sözleĢme oluĢmadan var olan 

yükümlülüklerdir- sözleĢme görüĢmelerinin kabulü ile baĢlayan bir süreci düzenleme 

altına almaktadır. Maddede sayılan durumlar, bir sözleĢme görüĢmelerinin baĢlaması, 

devam etmesi ya da buna benzer iĢlemsel iliĢkilerin mevcut olması halidir
290

. 
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BGB § 311. 3 ile de, bu saydığımız yükümlülüklerin ayrıca, bir de sözleĢme 

tarafı olmayan kiĢiler için de söz konusu olabileceği belirtilmiĢtir
291

. 

2. bend ile de, özellikle temsilci ya da mal idarecisi gibi kimselerin 

sorumluluklarına - üçüncü kiĢilerin sorumlu olmaları (Dritthaftung) - bir örnek 

olmak maksadı ile hareket edilmiĢtir
292

. 

Bir görüĢe göre de, bu düzenleme ile bir yönüyle de, üçüncü kiĢiyi koruyucu 

etkili sözleĢmenin düzenlemesine yakın bir düzenleme getirilmeye çalıĢılmıĢtır
293

. 

Doktrinde hakim olan bir diğer görüĢe göre de; yeni BGB § 311‟de 

düzenlenmiĢ olan yükümlülük ihlalinin üçüncü kiĢiler bakımından da etkili 

olabilmesi sonucu, aslında bu kanun yürürlüğe girmeden evvel de mevcuttu. 

Örneğin, eğer bir üçüncü kiĢi sıfatı ile bir temsilci, bir sözleĢmenin meydana 

gelmesinde, kendisine ekonomik menfaat sağlayarak ve sözleĢmenin taraflarına 

verdiği güven ile, çok ciddi bir etkide bulunmuĢsa, bu durumda bu güvene dayanarak 

sözleĢmeyi meydana getiren taraf temsilciye meydana gelen zararı için 

baĢvurabiliyordu. Bu durum mahkeme kararları ile mümkündü. 

Meydana getirilen bu yeni düzenleme, sadece sözlĢmenin tarafı olmayan 

üçüncü kiĢilerin de hem sözleĢmenin koruma kapsamına dahil edilebilmesi- culpa in 

contrahendo kavramı ile BGB § 311 (3), cümle 1-, hem de sözleĢmeden dolayı 

meydana gelen zarardan ötürü üçüncü kiĢilerin sorumlu tutulabilmesi için gerekli 

olan Ģartları düzenlemiĢtir. Bu maddeye göre, üçüncü kiĢinin sorumlu olabilmesi 

için, sözleĢmenin oluĢumu aĢamasında, taraflara karĢı sözleĢmenin oluĢmasını çok 

ciddi bir biçimde etkileyecek derecede bir güven vermiĢ olması gerekmektedir. Eğer 

bu güven olmasa idi, sözleĢmenin de meydana gelmiyecek olması gerekmektedir
294

. 

Yeni düzenlemede, karĢılıklı bir iliĢki üzerine temellenen borç iliĢkisinde hangi 

taleplerin olabileceği belirtilmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak, BGB § 311 böyle 

düzenlenmekle beraber, gerçekten hangi yükümlülüklerin somut olarak düzenlendiği 

ya da belirli bir olay örneği belirtilmemiĢtir
295

. 
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Doktrindeki bazı fikirlere göre; culpa in contrahendo öğretisi, ayrıntılı 

düzenlenmekten ziyade, daha soyut bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bu durum ise, kanun 

koyucunun bilinçli olarak yaptığı bir Ģeydir. Çünkü; daha sonra meydana gelecek 

olan geliĢmeler de düĢünülerek, bunları da kapsayacak bir düzenleme yapılması 

yoluna gidilmiĢtir
296

. 

Söylemek gerekir ki, culpa in contrahendo öğretisi, genel bir sorumluluk 

kurumudur. Yani, bu öğreti, hukuka bir sorumluluk kaynağı olarak girmiĢtir. BGB § 

241. 2‟deki yükümlülüklerin ihlal edilmesi sonucu, ihlal eden kiĢinin bir 

sorumluluğu meydana gelecektir. Kanaatimizce de, culpa in contrahendo, kusurlu 

bir biçimde meydana gelen yükümlülüğün, sözleĢme görüĢmelerinin tarafı olan kiĢi 

tarafından ihlal edilmesi sonucu meydana gelen sorumlu olma halidir. Culpa in 

contrahendoda, genel bir “güven sorumluluğu” anlamı yoktur
297

. 

Ancak, bu durumun karĢısında olan hukukçular da mevcuttur. Örneğin, Singer, 

culpa in contrahendo. öğretisinin genel bir “güven sorumluluğu” anlamına geldiğini 

savunmuĢtur. Bu iddiasını da, “sözleĢme özgürlüğü” ve “güvenin korunması” 

düĢüncesi arasındaki uyuma dayandırmıĢtır. Böyle yaparak genel bir hakim hukuku 

oluĢturmaya yolunu da açmaya çalıĢmıĢtır
298

. 

Ancak, kanıtları çok gerekçeli ve yeterli olmadığından doktrinde genel kabul 

görmüĢ bir düĢünce olamamıĢtır. Çünkü, gerekçeleri için kanuni bir dayanak 

gerekmektedir
299

. 

Müzakerenin karĢı tarafına, sözleĢme görüĢmeleri sırasında verilen zarar, bir 

culpa in contrahendo öğretisi olarak, borçlar hukuku reformu ile BGB‟nin genel 

hukuk öğretisinin içinde yapılanmıĢtır. Bu öğreti karĢımıza genel olarak üç farklı 

durumda çıkabilir
300

. 

Öncelikle, düzenlenen bu maddeler ile taraflar arasında, belirtilen hükümler 

gereği bir yakınlaĢma olduğunda, tarafların birbirlerine karĢı dikkat, ihtimam, özen 

gösterme, birbirlerini aydınlatma ve doğru bilgi verme, ve meydana gelebilecek her 

türlü zarardan birbirlerini koruma yükümlülüğü de meydana gelmiĢ demektir. 
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SözleĢme kurulmadan önce maddede düzenlenen bu yükümlülükler “yan 

yükümlülükler” olarak adlandırılır. Ancak, sözleĢme kurulduktan sonra, bu 

yükümlülükler artık, “yan edim yükümlülükleri” kapsamına girecektir. Bir baĢka 

ifade ile, BGB § 311, 2‟ye göre söz konusu olan koruma yükümlülükleri, potensiyel 

sözleĢme tarafları arasında mevcuttur, sözleĢmenin kurulması ile de bu yükümlükler, 

artık, akit tarafları arasında geçerli olacaktır. Bu koruma yükümlüklerinin, içerik ve 

kapsamı ise, yapılan ya da yapılması amaçlanan sözleĢmenin içeriğine ve yorumuna 

göre değiĢiklik gösterecektir
301

. 

Ġlk önce, daha sözleĢmenin meydana gelip gelmeyeceği belli olmayan 

zamanlarda meydana gelen zararları inceleyelim: Bu tür zararlar, dıĢ dünyaya karĢı 

bir sözleĢme görüĢmesinin varlığını haklı gösterecek Ģekilde, taraflar arasında bir 

yakınlaĢmanın meydana gelmesini gerektirir. Taraflardan birinin malvarlığına ya da 

vücut bütünlüğüne karĢı meydana gelen zararlar, diğer tarafın hakimiyet ve tehlike 

alanında ortaya çıkmalıdır (ünlü muĢamba kararı – Linoleumrollen)
302

. 

Ancak, söylemeliyiz ki, sözleĢme müzakerelerinin her bir tarafı, irade özerkliği 

çerçevesinde, sözleĢmeyi yapıp yapmamakta serbesttirler. Yani, kimse, bir sözleĢme 

görüĢmesine baĢladı ya da buna benzer bir iĢlemsel temasa geçti diye, o sözleĢmeyi 

yapmakla yükümlü turulamaz. Ayrıca, taraflar, kural olarak, sözleĢme görüĢmeleri 

sırasında yapmıĢ oldukları masrafları da, sözleĢmenin kurulmuĢ olmaması 

ihtimalinde birbirlerinden talep edememelidirler. Ancak, bir taraf davranıĢları ile, 

karĢı taraf karĢı, üzerinde müzakere yaptıkları sözleĢmenin kurulacağı izlenimi 

uyandırmıĢ, karĢı tarafta bu yönde bir güven meydana getirmiĢse, bu durumda, kendi 

kusuru ile, inandırıcı bir sebep olmaksızın sözleĢmenin meydana gelmemesi 

yüzünden ortaya çıkacak olan zararı, culpa in contrahendo sorumluluk kapsamında 

tazmin edecektir
303

. 
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Yani, taraflardan biri, karĢı tarafa sözleĢmenin oluĢacağına dair bir güven 

verecek ve geçerli bir sebep olmaksızın bu güvene aykırı harekete ederek, 

sözleĢmeyi yapmaktan kaçınacak, ya da sözleĢme müzakerelerini yarıda kesecek, iĢte 

bu durumda, anılan paragrafa göre, karĢı tarafın yapmıĢ olduğu masrafları 

karĢılamakla daha doğru bir ifade ile verilen zararı tazmin etmekle yükümlü 

olacaktır. Örneğin, bir banka, müĢterisine akreditif açacağına dair bir güven veriyor, 

daha sonra ise, verdiği givene aykırı davranarak bu iĢlemi yapmıyor, bu durumda, 

Yüksek Mahkeme, müĢterinin meydana gelen zararının, banka tarafından 

karĢılanmasına hükmetmiĢtir
304

. 

Ġkinci grup ise, geçerli bir sözleĢme meydana getirildiği zannı ile yapılan ve 

eksiklik ya da yanlıĢlıklardan dolayı o sözleĢmenin geçerli bir Ģekilde meydana 

gelmemesinden doğan zararlardır. SözleĢmenin görüĢülme aĢamasında taraflardan 

birinin sorumlu olması ile meydana gelen zararlar da, culpa in contrahendo niteliği 

taĢımaktadır
305

. 

Örneğin; sözleĢme görüĢmelerinin yapıldığı sırada, taraflardan birinin bildiği 

bir sözleĢme engeli karĢısında suskun kalması sonucu, o sözleĢmenin geçersizliği 

yüzünden, diğer tarafa karĢı, culpa in contrahendo‟dan dolayı sorumlu olacaktır. Bu 

durumdan ötürü; tazminat olarak asli edimin talep edilebilmesi mümkündür
306

. 

Burada problem olarak karĢımıza çıkabilecek olan Ģey ise Ģudur; acaba, 

sözleĢme görüĢmeleri sırasında taraflardan birinin ne dereceye kadar açıklama 

yükümlülüğü vardır. Mesela, yapılacak olan sözleĢme bir Ģekle tabi ise ve diğer taraf 

da bunu bilmiyorsa, bu Ģekil zorunluluğunun açıklanmamasından dolayı, sözleĢme 

Ģekle aykırı bir Ģekilde meydana geldiğinden dolayı geçersiz olacağından, 

sorumlulukm ne olacaktır? ġekil zorunluluğunu bilen taraf, bu durumu 

açıklamamasından ötürü, sözleĢmenin geçersiz olarak kurulmasından dolayı 

meydana gelmiĢ olan zararı üstlenmek zorunda mıdır? Ya da bir baĢka Ģekilde 

meydana gelen, sözleĢme görüĢmeleirnin kesilmesi sonucu geçerli bir sözleĢme 

meydana gelmemiĢse ve bundan kaynaklanan bir zarar varsa, acaba sözleĢme 
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görüĢmelerini kesen kiĢi ne deceye kadar sorumludur? Ya da, sözleĢme 

görüĢmelerinin hangi aĢamasından sonra sözleĢmenin geçerli olarak meydana 

gelmemesinden ötürü sorumluluk doğacaktır?
307

 

Bu durumdan kaynaklanan zararlar, BGB § 122, § 179, 2 ve son değiĢiklikle § 

311 a, ve 2‟de özel kurallar olarak hüküm altına alınmıĢlardır
308

. 

Anılan hükümler gereğince, taraflardan biri, karĢı tarafa dürüstlük ilkesine 

aykırı olarak, gerçekte Ģekli tabi olan bir sözleĢmenin Ģekle tabi olmadığı görünüĢünü 

oluĢturursa ya da, yaptıkları Ģekle göre, esasen geçerli olarak kurulamayacak bir 

sözleĢmeyi geçerli olarak kurulacakmıĢ gibi gösterirse, bu durumda da, culpa in 

contrahendo sorumluluk söz konusu olacaktır
309

. 

Ayrıca, doktrinde yer alan bir görüĢe ve Alman Yüksek Mahkemesi‟nin verdiği 

bazı kararlara göre, hile ve ikrah halinde de sözleĢmenin iptal edilmesinden dolayı 

meydana gelen zarar için culpa in contrahendo hükümleri uuyuglama alanı 

bulacaktır. 
310

 Bu hükümlerin uygulama alanına ayrıca, sözleĢme görüĢmeleri 

sırasında, kusurlu bir Ģekilde karĢı tarafa yapılan yanlıĢ beyan da girecektir
311

. 

Bu durum için, genel olarak, açıklama ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırılık 

da diyebiliriz. Taraflardan biri, karĢı tarafa, sözleĢme ile ilgili önem arz eden 

konularda, ya da sözleĢmenin kurulmasını etkileyecek noktalarda yanlıĢ bilgi verirse, 

bu durum, söz konusu olan yan yükümlülükler kapsamındaki belgi verme ve 

aydınlatma yükümlülüklerine aykırılık teĢkil edecektir ve yine BGB anılan paragraf 

hükmünce, culpa in contrahendo hükümleri uygulama alanı bulacaktır
312

. 

Culpa in contrahendonun uygulamasının görüldüğü üçüncü durum ise, geçerli 

olarak meydana sözleĢme dolayısı ile meydana gelen zararlardır. Bir kimsenin bağlı 

olmak istemeyeceği ya da beklentisi içinde olmayan bir sözleĢme ile bağlı hale 
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gelmesi durumunda ya da bir sözleĢmeyi meydana getirirken beklediği içerikten çok 

farklı bir baĢka bir sözleĢme içeriği ile bağlanmıĢsa, bu durumda meydana gelen 

zarardan karĢı tarafı culpa in contrahendo kavramına dayanarak sorumlu tutabiliriz. 

Bu durumda, zarar gören taraf ya sözleĢmenin iptal edilmesini ya da karĢı edimin 

indirilmesini talep edebilir. Burada da, bir asli edim zararı söz konusudur
313

. 

 

3. BGB § 311/2 ve 3 Düzenlemeleri 

 

Söylemek gerekir ki, genel olarak “culpa in contrahendo” öğretisinin, Borçlar 

Hukuku Reformu ile BGB‟de hüküm altına alınması yapılan değiĢikliklerinin en 

önemlilerindendir
314

. Ancak, bazı yazarlara göre, yeni düzenleme biraz aceleye 

gelmiĢtir. Bu yüzden de kanun koyucu, bu öğretide daha sonra meydana gelen 

geliĢmelere ayak uyduracak düzenlemelerde bulunamamıĢ ve arkasında 

cevaplanmayı bekleyen pek çok karanlık nokta bırakmıĢtır
315

. Yüzyılımızın Ģartları, 

bir hukuk otoritesinin, yani toplumun vekaletiyle hazırladığı bir Tasarı‟da 

uzlaĢılmasına elveriĢli olmadığı için, yeni kanunlaĢtırmalar, tutarlı bir uzlaĢma 

görünüĢü verememektedir. 

 

a. BGB § 311/2 Düzenlemesi 

 

SözleĢme görüĢmelerinin baĢlaması ile meydana gelen kusurlu sorumluluk hali, 

BGB § 311, 2‟de düzenleme altına alınmıĢtır. Böylece, tarafların birbirlrine karĢı 

mevcut olan koruma yükümlülükleri, kanundan doğan, hukuki iĢlem benzeri bir borç 

iliĢkisi haline getirilmiĢtir
316

. 
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BGB § 241, 2‟de sayılan bu yükümlülükler, doktrinde bazı yazarlarca, yan 

yükümlülükler olarak nitelendirilip, bu yan yükümlülüklerin tek baĢına dava 

edilemez karakterinin, artık yeni BGB düzenlemesi ile ayrı olarak dava edilebileceği 

yönünde değiĢti savunulmuĢtur. Bu yazarlara göre, özellikle, koruma ve özen 

gösterme yükümlülüklerinin ifası bu düzenlemeden sonra, artık tek baĢına bir ifa 

davasına konu olabilecektir
317

. 

BGB § 311. 2, culpa in contrahendo kavramını, BGB § 241. 2‟den kaynaklanan 

ve yükümlülük doğuran bir borç iliĢkisi olarak düzenlemiĢtir. Ancak, bu koruma 

yükümlülüklerinin içeriği tam olarak belirli değildir. Sadece genel bir çerçeve 

çizilmekle yetinilmiĢtir. ġimdi bu düzenleme için akla gelebilecek 3 ayrı olasılığı 

inceleyelim
318

; 

a- Öncelikle, BGB § 311. 2, 1 ve 2‟de düzenlenen sözleĢme görüĢmelerinin 

baĢlaması kavramını inceleyelim. Maddede söz edilen borç iliĢkisi kavramı, iĢte bu 

sözleĢme görüĢmelerinin baĢlaması aĢamasında söz konusu olacaktır. Bitimi ise, ya 

sözleĢmenin kuruluĢu ya da görüĢmelerin sona ermiĢ olmasıdır
319

. 

Bir baĢka ifadeyle, iki ya da daha fazla kiĢi, bir sözleĢme müzakeresi amacı ile, 

bir araya gelmiĢlerse, bu durumda, taraflar arasında kanundan doağn borç iliĢkisi 

meydana gelmiĢtir. Ne tür bir sözleĢmeyi müzakere ettiklerinin, bu borç iliĢkisinin 

meydana gelmesinde bir önemi yoktur. Yani, bu sözleĢme, eĢya, miras, aile 

hukukunu ilgilendiren bir sözleĢme de olabilir
320

. 

Eğer görüĢmeler bir sözleĢme meydana gelmesi sonucunu doğuruyorsa, 

koruma yükümlülüğü borç iliĢkisi sözleĢme görüĢmelerinin baĢlangıcından itibaren 

söz konusu olup, sözleĢmenin meydana gelmesi ile de devam edecektir. Yani, 

tarafların birbirlerine karĢı olan bu özen gösterme yükümlülükleri, sonuçta bir 

sözleĢmenin meydana gelmemiĢ olması ile, ya da geçerli bir sözleĢmenin kurlmuĢ 

olması halinde sona erer
321

. Ancak, geçerli bir sözleĢmenin kurulmuĢ olması halinde, 
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bu aĢamdan sonra, artık tam anlamı ilie bir sözleĢmesel-akdi sorumluluk söz 

konusudur
322

. 

b- Ġkinci olasılık; BGB § 311. 2, cümle 2 „de yer alan ve “sözleĢmenin 

baĢlangıcı” diye ifade edilen durumdur. Burada, tam olarak sözleĢme görüĢmeleri 

diye ifade ettiğimiz durum yoktur, bir adım daha ilerisi bir durum söz konusudur
323

. 

Sorumluluk temeli olarak, bu duruma bir örnek verebiliriz. Mesela, bir ürün 

sağlayıcısı ya da bir tacir, ürünlerini tanııtmak amacı ile, bir lokal açıyor. Buradaki 

amaç ise, müĢterileri ile iliĢkiye girme ve onları potansiyel sözleĢme tarafı gibi 

değerlendirerek onlarla bu Ģekilde görüĢmektir. Yani müĢteriler, buraya gelecek, 

ürünleri görecekler, ürünlerle ve ürün sahibi ile bir temas meydana gelecek ve 

sözleĢmenin bir adım öncesi olan, sözleĢme kurma safhası meydana gelecektir. Bu 

durum, “potansiyel sözleĢme iliĢkisi” olarak değerlendirilmiĢtir
324

. 

Buradaki iliĢkide, henüz somut olarak meydana gelmiĢ bir sözleĢme iliĢkisi 

mevcut değildir. Yani, meydana gelen bir zarar söz konusu olduğunda, bu zarar 

sözleĢme iliĢkisi çerçevesinde karĢılanmayacaktır. Yeni düzenlemenin devamında da, 

potansiyel sözleĢme iliĢkisi taraflarının her iki tarafının da birbirlerinin her türlü 

maddi ve manevi haklarına ve menfaatlerine özen göstermeleri gerekliliği hüküm 

altına alınmıĢtır
325

. 

Ancak verdiğimiz bu örnek Ģunu gösterecektir ki; eğer bu açılan lokalde 

örneğin vücut tamlığına karĢı meydana gelecek olan bir zarar söz konusu olduğu 

zaman, bu durumda haksız fiilden doğan tazminat talepleri ve culpa in 

contrahendodan doğan talepler yarıĢma (konkurenz) halinde olacaklardır
326

. 

Bu madde kapsamına girecek durumlarda önemli olan Ģey, her iki tarafın da, 

birbirleri ile daha sonra bir hukuki iĢlem yapma istek ve arzularıdır. Belki, fiilen 

baĢlamıĢ olan bir sözleĢme müzakereleri safhası yoktur, ancak tarafların 

karĢılaĢmaları ve temasları, tesadüfi değildir, bir amaca yöneliktir. Bu amaç da, 

aralarında daha sonra bir hukuki iĢlem yapma olasılıklarının olmasıdır. Bu paragrafın 

bu cümlesindeki, bir diğer önemli nokta ise, tarafların bu kadar yakınlaĢmaları ile, 
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birbirlerinin hakimiyet alanına girmiĢ olmaları halidir. Yani, bir taraf diğer tarafın 

kiĢi ve malvarlığı haklarına ya da menfaatlerine zarar verecek kadar, yakınlaĢmıĢsa 

ve bu yakınlaĢma da bir amaca yönelik ise, bu durumda, Alman Kanunkoyucusuna 

göre, burada dar anlamda sözleĢme müzakerelerinin baĢlamamıĢ olmasına rağmen, 

yine de, bir “culpa in contrahendo” yükümlülük borç iliĢkisi mevcuttur
327

. 

Bu duruma verilebilecek en güzel örnek, araba satın almak isteyen bir 

kimsenin, henüz daha sözleĢme müzakereleri baĢlamadan deneme sürüĢüne 

çıkması
328

, ya da tershanede tamir kızağında olan bir yatın bakmak amacı ile 

yerinden indirilmesi gibi durumlar da, Alman Yüksek Mahkemesi, bu durumların da 

culpa in contrahendoya girdiği düĢüncesi ile olumlu karar vermiĢtir
329

. 

c- Üçüncü olasılık, BGB § 311. 2, cümle 3‟de, bu durumlara benzer iĢlemsel 

temaslar (ähnliche geschäftliche Kontakte) olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu 

tanımlama açık değildir. Temel olarak, taraflar arası kesin bir sözleĢme iliĢkisi değil, 

ancak bir “temas” mevcuttur ve bu temasa geçme sonucu bir sözleĢme iliĢkisine 

girilmesi hazırlığı vardır. Bu durum, bir dereceye kadar, sözleĢme hazırlıkları ile 

sözleĢme ile bağlanma aĢaması arasındaki sınırda kalır
330

. 

Bu duruma örnek olarak Ģunu verebiliriz. Bir müĢterinin alıĢveriĢ yapmak için 

bir dükkana ya da bir turistin kalmak amaçlı bir otele girmesi yani, bireyelerin 

“potansiyel” müĢteri olmaları halinde, bu cümle culpa in contrahendo yükümlülük 

borç iliĢkisi için uygulanabilir. Ayrıca, bu tür bir olgunun meydana gelmesi için, illa 

bir iĢyerine girilmesi gerekmemektedir. Bir pazaryerinde de bir serginin yanına 

yaklaĢmak da bu kapsamda değerlendirilebilir
331

. 

SözleĢme müzakerleri sırasındaki kusurdan dolayı sorumluluğun meydana 

gelmesi için esas önemli olan olgu, tarafların “iĢlemsel temasa- geschaeftlichen 

Kontakt” geçmeleri halidir. Bu açıdan bakıldığında, bir kimsenin, bir iĢyerine 

girmesinin eğer belirli bir amacı – ki bu amaç da sözleĢme müzakeresine girmek ya 

da sözleĢme müzakerelerini baĢlatmak, ya da en son noktada bir sözlĢem yapmak 

olmalıdır-olmalıdır. Bu amaç da nitelikli bir amaç olmalıdır. Örneğin, bir kimsenin 
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ısınmak için ya da yağmurdan kaçmak için
332

, biriĢyerine girmesi halinde, meydana 

gelen zararı, culpa in contrahendo çerçevesinde değerlendirip, zararı, sözleĢme 

hükümleri çerçevesinde takip etmek, hem haksız fiil hükümlerinin uygulama alanını 

daraltmak, hem culpa in contrahendonun sınırlarını çok geniĢleterek 

belirsizleĢtirmek, hem de hakkaniyete aykırı sonuçların doğmasına sebebiyet vermek 

olur
333

. 

Bu konu için Alman Hukuku‟nda, bir de“küçüğün” yaptığı iĢlemsel temasta 

meydana gelen zarar halinde durumun ne olacağı sorunu doktrinde tartıĢma konusu 

olmuĢtur. Burada, genel olarak üstünde uzlaĢmaya varılan nokta, küçüğün yasal 

temsilcisinin izni ile iĢlemsel temasa geçmiĢ olması halinde, ona verilen zararların 

culpa in contrahendo çerçevesinde karĢılanacağı yönündedir. Yasal temsilcinin böyle 

bir izninin olmaması halinde ise, küçüğe verilen zararlar açısından culpa in 

contrahendo kurallarının uygulama alanı bulup, küçüğün verdiği zararlar için ise, 

genel haksız fiil hükümlerine baĢvurulmasının daha doğru oldğu yönünde hem 

doktrinde hem de içtihatlarda bir uzlaĢma mevcuttur
334

. 

Culpa in contrahendonun hukuki sonucu ise daima BGB § 280. 1‟e dayanan 

tazminat verme yükümlülüğü Ģeklinde olacaktır. Temsil zorunluluğu olan 

durumlarda, zararın borçlunun kusurundan kaynaklanması ya da, sözleĢme 

görüĢmelerine yardımcı olan kiĢinin (Verhandlungsgehilfen) kusurundan 

kaynaklanması arasında bir fark yoktur. Her ikisinde de tazminat yükümlülüğü 

meydana gelecektir
335

. 

Ancak, Ģunu söylemeliyiz ki, BGB‟nin yeni düzenlemesi ile, “menfi zarar” ile 

“müspet zarar” ayırımı terim olarak kalkmıĢtır. Ancak, burada ifade edilen tazminat 

yükümlülüğünün kapsamı, güvenin boĢa çıkmasından dolayı meydana gelen zararın 

tazmin edilmesi gibi düĢünülerek, yükümlülük ihlalinden dolayı karĢılaĢılan zararın 

                                                 
332

 BGH, NJW, 1962, s. 31; BGHZ 66, 51, 54 vd.  
333

 Larenz, a.g.e. , § 9 I 1; G. , Hohloch, “Vorvertragliche Haftung nach culpa-in-contrahendo-

Grundsätzen auch zugunsten Dritter?”, Juristische Schulung, 1977, s. 302 vd; Emmerich, 

Münchener Kommentar, Rn. 68; Buna karĢılık, culpa in contrahendo sorumluluk için iĢlemsel temas 

değil, sadece sosyal temasın yeterli olacağına dair bir görüĢ için bakınız: Dölle, a.g.e. , s. 67.  
334

 Claus, W. Canaris, “Geschaefts und Verschukldensfaehigkeit bei Haftung aus “culpa in 

contrahendo”, Gefaehrdung und Aufopferung, Neue Juristische Wochenschrift, 1964, s. 1987 vd; 

BGH, NJW, 1973, 1790, 1791. 
335

 Löwisch, a.g.e. , s. 47; BGH NJW-RR, 1997, s. 116; BGHZ, 1992, s. 164-175 ; NJW, 1998, s. 

2898; BAG Betrieb, 1974, s. 2060-2061; BGH WM, 1964, s. 224-226; NJW-RR, 1988, s. 241-242; 

NJW, 1990, s. 1661-1662; NJW, 1989, s. 2881-2882.  



 

 

 

 

168 

tazmini olacaktır. Bu durumu, biz, Türk Hukuku‟nda menfi zarar olarak 

tanımlamaktayız. Ancak, kanaatimizce, Alman Hukuku‟ndaki bu düzenlemeye 

dayanılarak, alacaklının karĢılaĢtığı zarara karĢı, hakkaniyet gerektiriyorsa, menfi 

zarar kapsamını aĢan zararın tazmini yoluna da gidilebilir
336

. 

BGB § 280 I‟de aslında, bir borç iliĢkisinden doğan yükümlülüklerin ihlali 

halinde sözkonusu olacaktır. Bu yükümlülükler, asli edim yükümlülükleri olabileceği 

gibi yan edim yükümlülükleri de olabilr. Ayrıca, koruma yükümlülükleri de bu 

kapsamda değerlendirilecektir. Örneğin, kötü ifa, gereği gibi ifa etmeme ya da hiç ifa 

etmeme gibi haller, bu tazminatın kapsamında değerlendirilebilir. Ayrıca, alacaklı, 

asıl edimin yanında tazminat da isteyebilir
337

. 

BGB 241, 2‟de söz konusu olan koruma yükümlülklerinin ihlali de, bu 

paragrafın kapsamında ele alınacaktır. Bu durumda, tazminatın kapsamı ise, BGB 

241‟e göre belirlenecektir. SözleĢme kurulmuĢ ve koruma yükümlülükleri öyle ihlal 

ediliyorsa, bu durumda da, ifa ve tazminat talabi bir arada bulunabilir
338

. 

Culpa in contrahendo sorumluluktan dolayı tazminat sorumlusu olmak için 

“kusur” Ģarttır. Ancak, sözleĢmenin meydana geleceğine dair verilen güvene aykırı 

davranmak, tazminat sorumluluğu için kusur Ģartı açısından yeterlidir. Yani bir taraf, 

karĢı tarafa bir sözleĢmenin meydana geleceğine dair bir güven verir de, sözleĢme 

meydana gelmezse, bu durumda, “kusurlu” olma Ģartı gerçekleĢmiĢ sayılır
339

. 

Bu durumda meydana gelen zararın kapsamı da, “güven zararı” olacaktır. 

Yukarıda dediğimiz gibi, artık, bu zararın kapsamını menfi ya da müspet olarak 

ayırmamaktayız. Ayrıca, bu zarar ahlaka aykırı olduğu için geçersizlik yaptırımına 

maruz kalmıĢ sözleĢmelerden dolayı da istenebilecektir. Acaba, bu güven zararının 

kapsamı ne olacaktır? Tazminatın kapsamı, meydana gelmesi düĢünülen sözleĢmenin 

meydana gelmemesinden dolayı karĢılaĢılan zararın karĢılığı kadardır. Yani, bir 

sözleĢmenin geçerli olarak kurulacağına dair güvenin boĢa çıkması baĢka bir ifade 
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ile, sözleĢmenin meydana gelmemesinden dolayı uğranılan kazanç kaybı, güven 

zararının miktarını teĢkil edecektir
340

. 

Culpa in contrahendodan doğan talepler ile baĢka hukuki kurumlardan doğan 

talepler çoğu kez yarıĢma halindedirler. Ya da culpa in contrahendodan doğan 

talepler, diğer taleplere çok yakındır. Genel olarak, sözünü ettiğimiz bu durum haksız 

fillerde de karĢılaĢacağımız “tehlike yükümlülükleri” düzenlemesi ile de 

açıklanabilir
341

. 

BGB § 311, düzenlemesi ile bu yarıĢma problemine bir çözüm getirmiĢ 

değildir. Borçlar Hukuku Reformu ile, sorunlara bir çözüm umudu getirilmiĢtir. 

YarıĢma sorunlarının çözümü açısından ise, zamanaĢımı sürelerinin bir düzenlemeye 

kavuĢturulduğunu söyleyebiliriz. 

 

b. BGB § 311/3 Düzenlemesi 

 

Bölümümüzün baĢında da çevirdiğimiz gibi, BGB § 241/2‟den kaynaklanan ve 

yükümlülük doğuran borç iliĢkisi, sadece sözleĢme tarafları için değil, aynı zamanda, 

sözleĢmenin tarafı olmayan kiĢiler için de söz konusu olabilir. Bu çeĢit borç iliĢkisi 

özellikle, bir sözleĢmenin kurulmasını ya da sözleĢme görüĢmelerini, verdiği güven 

ile ciddi derecede etkileyen üçüncü kiĢiler için de doğar. Bu durum, borç iliĢkisinin 

nispiliğini geniĢleten bir geliĢme olmuĢtur. 
342

 

Normal Ģartlar altında kanundan doğan culpa in contrahendo yükümlülük borç 

iliĢkisi, sadece meydana gelmekte olan sözleĢmenin tarafları arasında söz konusu 

olur. Bu bakıĢ açısı ile, çok uzun yıllardan beri, bir üçüncü kiĢinin de sözleĢmenin 

tarafı olmamasına rağmen yükümlülük sahibi olabileceği akla gelmemiĢtir. Ancak, 

BGB Borçlar Hukuku Reformu ile, § 311. 3‟ün de iĢaret ettiği gibi, kanuni bir 
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varsayım olarak, sözleĢmenin tarafı olmayan üçücü kiĢilerin de yükümlülük doğuran 

borç iliĢkisi tarafı olabileceği hüküm altına alınmıĢtır 
343

. 

Culpa in contrahendodan doğan yükümlülüklerin üçüncü kiĢiler tarafından da 

yerine getirilmesi gereken yükümlülükler oluĢu ya da, culpa in contrahendo 

kurumunun koruma alanı içerisine üçüncü kiĢileri de dahil edebilme imkanı bizlerin 

karĢısına yeni üçüncü kiĢi örnek guruplarını çıkarmıĢtır. Örneğin, mal idarecilerinin 

ya da temsilcilerin pasif olarak yetkilendirilmeleri durumu gibi
344

. 

Öte yandan bir de, aktif olarak koruma kapsamında olan ve culpa in 

contrahendonun uygulama alanına giren kimseler vardır. Bu kimseler de, daha 

sözleĢme görüĢmeleri söz konusu iken, doğrudan sözleĢme görüĢmelerinde taraf 

olmamalarına rağmen, aynen, sözleĢmenin tarafı imiĢ gibi koruma kapsamındadırlar. 

Bu gibi durumları, üçüncü kiĢiyi koruyucu etkili sözleĢmenin mantığı içerisinde 

değerlendirmek isteyen görüĢler olmuĢtur
345

. 

Örneğin, annesi ile alıĢveriĢe güden küçük bir kız, daha sözleĢme meydana 

gelmeden markette kayıp düĢerse, sözleĢme müzakeresinin tarafı olmamasına 

rağmen, yükümlülük borç iliĢkisi doğuran culpa in contrahendo borç iliĢkisi, 

üçüncü kiĢiyi koruyucu etkili sözleĢmeye kıyasen, küçük kız ile, market sahibi 

arasında da meydana gelecektir. 
346

 

Borçlar Hukuku Reformu ile de bazı hukukçulara göre, sözleĢmesel çerçevede 

üçüncü kiĢinin korunması ilk defa BGB § 311, 3 ile olmuĢtur
347

. 

Üçüncü kiĢinin korunması demek, karĢıt anlamı ile de üçüncü kiĢinin 

sorumluluğu demek olmaktadır. Bu durum da BGB § 311, 3, (2)‟de ayrı bir 

düzenleme getirilmiĢtir 
348

. 

2. cümlede çok önemli ve esaslı bir kriter söylenmektedir: Üçüncü kiĢi, 

karĢılığında kendisine bir menfaat sağlayacak Ģekilde, karĢı tarafta ciddi, hatırı sayılır 

derecede bir güvenin oluĢmasına yol açmıĢ ise, bu durum sonucu da sözleĢme 
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görüĢmelerini ya da sözleĢmenin meydana gelmesini etkilemiĢse, meydana gelen 

zarardan ötürü sorumlu olacaktır. Çünkü, 1. cümlede, bu kapsamdaki üçüncü 

kiĢilerin de yükümlülük doğuran bir borç iliĢkisinin tarafı oldukları düzenlenmiĢtir- 

(ein Schuldverhältnis mit Pflichten)-. Genel anlamda, sözleĢme görüĢmeleri 

sırasında verilen sıradan bir güven bu durum için yeterli değildir. verilen güven ile 

sözleĢmenin kurulması arasında bir nedensellik bağının bulunmasının yanı sıra, 

ayrıca, bu güvenin sözleĢmenin kurulmasını da önemli derecede etkilemiĢ olması 

gerekmektedir
349

. 

Kropholler, eserinde, hem bu güvenin derecesi ve sözleĢmeyi etkilemesi 

ifadelerini, yeni düzenleme açısından yetersiz bulmuĢtur. Yazara göre, bu ifadelerin 

içeriği daha somut olarak belirtilmeliydi, bu yüzden bu bölümleri, ünlem iereti ile 

sonlandırmıĢtır. 
350

 

Üçüncü kiĢilerin sorumluluğu alanında önce temsilcilerin durumunu 

inceleyelim: 

Temsil yetkisini haiz olan kiĢi, temsil olunan adına ve hesabına bir sözleĢme 

yapma aĢamasında, karĢı tarafa zarar verirse, acaba bu durum, incelediğimiz 

paragrafın uygulama alanına girer mi? Burada, üçüncü kiĢi vasfında olan, yani 

bizzat, sözleĢmenin tarafı olmayan ve de olmayacak olan temsilcinin, sözleĢme 

müzakeresinin karĢı tarafına verdiği zarar, culpa in contrahendo çerçevesinde mi, 

yoksa güven sorumluluğu çerçevesinde mi çözümlenmeldir? 

BGB § 311, 3‟deki ifade, kanaatimizce de çok geniĢtir. Aslında, culpa in 

contrahendonun uygulama alanına girebilecek haller de, güven sorumluluğu 

içerisinde değerlendirilmiĢtir. “Akdin tarafı olamayacak olan kiĢiler” denmekle, 

temsilciler ve ifa yardımcıları da bu maddenin uygulama alanına dahil edilmiĢlerdir. 

Halbuki, temsilci ve ifa yardımcısı olan kiĢiler, bizzat sözleĢme müzakerelerine 

katıldıklarından dolayı, culpa in contrahendodan dolayı sorumlu olmalıdırlar. Bu 

durumda, bu kiĢiler, BGB 311, 3‟deki geniĢ ifade ile hüküm altına alınmıĢ olmaları 

itibariyle, kanaatimizce, hem culpa in cotrahendodadn hem de güven 

sorumluluğundan dolayı bir yarıĢma söz konusu olacaktır. 
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BGB § 311, 3, 2‟ye göre, üçüncü Ģahıs konumunda olan kimse, sözleĢme 

görüĢmelerini verdiği “güven” ile bizzat etkilemiĢse, bu durumda, kendisinin 

sorumluluğu haksız fiil sorumluluğuna girmeyecektir. O kiĢi de, kanunun öngördüğü 

varsayıma dayanarak, yükümlülük doğuran bir borç iliĢkisinin tarafı haline 

gelecektir. Yani, bu durumda, artık, güven sorumluluğu söz konusudur. kanun, bu 

sorumluluğu ayrıca, yükümlülük doğuran bir borç iliĢkisi olarak varsaymıĢtır. 

SözleĢme kurulsun ya da kurulmasın, sözleĢmenin bizzat tarafı olmayacak 

temsilcinin verdiği “güven” özel olarak sözleĢmenin oluĢumunu ya da sözleĢme 

müzakerelerini etkilemiĢse
351

 ayrıca, sözleĢmenin meydana gelmesinden özel bir 

iktisadi çıkarı söz konusu ise ve bu güvene aykırı davranılmasından ötürü ortada bir 

zarar varsa, bu durumda, temsilcinin, Alman Hukuku‟na göre güven sorumluluğu söz 

konusudur. 
352

 

Çünkü karĢı taraf temsilcinin müzakereler sırasındaki beyanlarına ve onun 

mesleki ve sosyal anlamdaki tecrübelerine güvenerek, bir güven iliĢkisinin içindedir. 

Bu güveninde de aldatılmaması lazımdır. Bu yüzden, bir kimse, baĢkaları ile kurduğu 

bu güven iliĢkisini ihlal etmiĢse, o müzakereyi kendisi ya da baĢkası namına 

yapmasına bakılmaksızın, sorumlu olacaktır. 
353

 

Ġfa yardımcılarına gelince, bu kimselerin, sözleĢme müzakereleri sırasında karĢı 

tarafı yanlıĢ bilgilendirmeleri ya da özen gösterme yükümlülüklerine aykırı 

davranmaları halinde, BGB § 278‟ göre, sözleĢmenin tarafı olan kiĢi de sorumlu 

olacaktır. Bu durum için, ifa yardımcısının temsil yetkisinin olup olmamasının bir 

önemi yoktur. 
354

 

Ancak, sözleĢmenin oluĢumuna ya da müzakereleri herhengi özel nitelikteki bir 

güven ile etkileme yoksa, kannatimizce, temsilci, ifa yardımcısı ya da reklamcı gibi 

kimselerin sorumluluklarını, artık BGB § 311,3‟de değil, BGB § 311, 2 

çerçevesinde, culpa in contrahendo alanında ele alabiliriz.  
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Bu durumlarda, esasen “culpa in contrahendo” sorumluluk söz konusudur. Bu 

durumları, BGB § 311, 3, 2‟den yararlanarak, güven sorumluluğuna dahil etmeye, 

kanaatimizce gerek yoktur.  

Ancak, Alman Doktrini‟ne göre, eğer üçüncü kiĢi, bu sözleĢme görüĢmesini 

verdiği güven ile ciddi surette etkilemiĢse, bu durumda, güven sorumluluğunun 

uygulama alanı bulacağını söyeleyen görüĢler mevcuttur. 
355

 

Kanaatimizce, temsilci sıfatını haiz kiĢi, kendisine temsil yetkisi veren 

kimsenin ya da onun haleflerinin temsil yetkisini geri almalarında ihmal 

göstermelerinden dolayı, yani meydana getirdikleri bir hukuki görünüĢden dolayı, 

kendilerinin bizzat sözleĢme müzakerlerinde bulunmadıkları karĢı tataf zarar 

görmüĢse, bu durumda, “iĢlemsel temas” olmadığından dolayı culpa in contrahendo 

söz konusu olmayacak, temsil olunan kimsenin güven sorumluluğu mevcut olacaktır. 

Burada, sonuç bölümümüzde de ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz, dar anlamda bir 

güven sorumluluğu hali söz konusudur. temsil olunan kiĢi, karĢı tarafla hiç bir 

iĢlemsel temasa geçmeden, culpa in contrahendo borç iliĢkisine girmeden, bir hukuki 

görünüĢe ihmali ile sebebiyet vermiĢtir. Bunun sonucunda da, bu hukuki görünüĢe 

“güvenen” kimsenin ve temsilci ile iĢlem yapan kimsenin zararı ortaya çıkmıĢtır. iĢte, 

kanaatimizce, bu zarar, güven sorumluluğu kapsamında değerlendirilebilir.  

Bizzat temsilci, bu durumu bilmiyorsa, zaten sorumluluğu söz konusu değildir. 

ancak, kanaatimizce, temsilci, bu durumu biliyorsa, culpa in contrahendodan dolayı 

sorumlu, bizzat karĢı tarafa zarar verme amacı ile yapmıĢsa da, bizim hukukumuz 

gereğince de, BK. m. 41/2‟den sorumlu olacaktır.  

Bir de, bir kimsenin belirli bir hukuki görünüĢü ihdas etmesi değil de, bir görüĢ 

açıklaması durumunda “güven sorumluluğu” uygulama alanı bulur. Bu durumda, bir 

irade beyanı ya da yardımcı bir kiĢi ile sözleĢme müzakeresi ya da umuma yapılmıĢ 

bir icap ya da bir haksız fiil söz konusu değildir. Ayrıca, bu kanaat açıklaması kasten 

de yapılmamıĢsa, bu durumda, ahlaka aykırı bir kasıt ile haksız fiil hükümlerinin de 

uygulanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir.  

Sadece, söz konusu olan bir “bilgi” açıklamasıdır. BGB § 311, 3, 2, bu gibi 

kimseler için de söz konusudur. Bu beyan sonucu bir kimse, kazanç kaybı zararına 
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uğramaktadır. Bu beyan açıklamasını yapan kimseler “bilirkiĢi, uzman, eksper, vergi 

uzmanı ya da sigorta uzmanı” gibi kimselerdir. Bu kiĢilerin, bilgi açıklamalarından 

(Meinungsaeusserung), dolayı, eğer, üçüncü bir kiĢi kazanç kaybı zararına 

uğramıĢsa ve bu zarar da nedensellik bağı sonucu bigiyi veren kimsenin bu beyanına 

özel nitelikte bir güven sonucu meydana gelmiĢse, bu durumda, güven sorumluluğu 

söz konusudur diyebilmemiz için kanunda çok ciddi bir açık hüküm gerekmektedir. 

Bu yüzden, Kropholler, bu durumu titizlikle ve tereddütle incelemiĢtir
356

. 

Bu kimseler de, sözleĢmenin meydana gelmesine ya da sözleĢme görüĢmelerine 

vermiĢ oldukları güvenle etkide bulunmuĢlar ve sözleĢmenin kurulmasının karĢılığı 

olarak iktisadi bir menfaat elde etmiĢlerse, bu durumda da güven sorumluluğu söz 

konusu olacaktır. Bazen, öyle olur ki, bu üçüncü kiĢiler bizzat sözleĢmenin meydana 

geleceğini garanti ederler. Bu gibi, durumlar da sözleĢmenin meydana 

gelmemesinden ötürü zarar, bu paragraf kapsamında değerlendirilmiĢtir
357

.  

Bir temsilcinin bizzat sözleĢmenin gerçekleĢeceğini tekeffül ettiği bir olayda, 

mahkeme güven sorumluluğunu uygulamıĢtır. Örneğin, ikinci el araba satımında, 

arabayı satan aracı kiĢi (BGH 79, 281. ; 87, 304. ; Köln NJW- RR 90, 1144), bir 

müzayededeki aracı (Düsseldorf OLGZ 78, 318), sigorta acentaları (BGH NJW- 

RR 91, 1242), vergi danıĢmanlıkları (BGH NJW 92, 2083), sosyal ve ekonomik 

danıĢmanlar (BGH NJW 95, 1214) gibi kimseler, Alman Mahkemelerinin 

kararlarına konu olmuĢlardır
358

. 

Temsilciden farklı olarak bu kimselerin, sözleĢme müzakerisinde ya da 

sözleĢme iliĢkisinde olan taraflarla bir ilgileri ya da sözleĢmesel bağları 

bulunmamaktadır. Bu açıdan, sözleĢme iliĢkisine tamamen yabancı bu Ģahısların 

sorumlulukları çok dikkatli düzenlenmelidir. Bu yüzden de, bu kiĢilerin 

sorumlulukları, Alman Hukuku‟nda tartıĢmalıdır. Zira, bir kimseyi, hiç tanımadığı 

birisi lehine sorumlu tutmak için ciddi sorumluluk dayanakları olmalıdır
359

. 

Ancak, kanaatimizce, bu gibi kimseler ile, sözleĢmenin taraflarından olan kiĢi 

arasında sözleĢme bağı mevcutsa, bu gibi, kimseleri “müzakere yardımcısı” olarak 
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değerlendirebiliriz. Bu açıdan bakıldığında da yine culpa in contrahendo sorumluluk 

sadece temsil olunan kiĢi arasında söz konusu olacaktır
360

.  

Ballerstedt‟in, Alman Borçlar Hukuku Reformu‟ndan önce söylediklerine göre 

ise, temsil olunanın bir iĢletme tarafından veya bir avukat ya da vergi kontrolörü gibi, 

bağımsız birisi tarafından temsil edilmesi ile ilgili bir ayırım yapmıĢtır. Birinci 

durumlardaki, temsilciler, iĢletmenin iĢlerini yapan yardımcı kiĢi konumundadırlar. 

Bu gibi, hallerde, culpa in contrahendo sorumluluk temsil olunana aittir
361

 . Ġkinci 

durumda, temsilci, iktisadi açıdan bağımsız bir Ģahıstır. Yazar, burada da bir ayırım 

yapmaktadır: Temsil olunan, temsilciyi diğer tarafa bizzat tanıtmıĢ veya, temsilci, 

temsil olunananın beyanını sadece nakletmiĢse,bu durumda, sözleĢme müzakereleri 

sırasındaki kusur, yine temsil olunana aittir
362

. Zira, bu gibi hallerde, temsil edenin, 

sözleĢme müzakarelerinin karĢı tarafı ile aralarında nitelikli ve belirli bir güven 

iliĢkisi kurulduğu iddia edilemez. Buna karĢılık, sözleĢme tarafı olacak kiĢi ile, bizzat 

sözleĢmeye giriĢmiĢ ve ararlarında, temsilcinin mesleki ve sosyal bilgisi neticesinde 

özel bir güven meydana gelmiĢse, temsilci de, temsil olunanaın yanında, bizzat 

sorumlu olacaktır
363

. Ayrıca, temsil suretiyle yapılan muamelede, bizzat temsilcinin 

de iktisadi menfaati varsa, temsilci de yanlız baĢına sorumlu olacaktır. 
364

 

Ballerstedt‟in, Borçlar Hukuku Reformu öncesindeki, bu söyledikleri, güven 

sorumluluğundan bahsedilmemesine rağmen, sorumluluğun kimin için doğması 

gerekliliği bakımından çok anlamlıdır.  

Bizim kanaatimizce de, yardımcı kiĢilerin sorumluluğu dar ve teknik anlamda 

culpa in contrahendo sorumluluktur.  

Genel çerçevesi ile örneklendirmeye çalıĢtığımız bu uzman-bilirkiĢi gibi görev 

yapan kimselerin sorumlu olmaları için, BGB § 311, 3, 2 gereğince, sözleĢmenin 

yapılması aĢamasında, zarar gören tarafa önemli derecede bir güven vermiĢ olmaları 

gerekmektedir. Bu kimseler, bu güveni doğal olarak, kendi uzmanlık alanları ile ilgili 

olarak vereceklerdir. Hem sözleĢme iliĢkisinde olan taraflardan bağımsız oluĢu hem 
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de verdiği bilgi gerekçesi ile, bu gibi kimseler (Sachwalter), güvenilir bilgiye 

ulaĢılabilir uzman kiĢiler olarak nitelendirilebilirler
365

. 

Örneğin, bir ev satın almak istiyorsunuz. Ev hakkında civarda da yaptığınız 

araĢtırmaya dayanarak o taĢınmazı satın aldığınız takdirde, zarara uğramıĢ olsanız 

dahi, çevrenizin size vermiĢ olduğu güvene dayanarak o evi almıĢ olduğunuzu ileri 

sürerek, tazminat talebinde bulunamazsınız. Her türlü bilgi, bu hükmün koruma 

kapsamında değildir.  

Alman Hukuku‟nda tartıĢmalı olan bu kimselerin durumu, Borçlar Hukuku 

Reformu ile hüküm altına alınmıĢtır. Doktrin ve uygulamada, bu konu hakkında 

genel kabul gören görüĢ; bilgi veren kimseler ile, bu kiĢilere karĢı tamamen üçüncü 

kiĢi konumunda olan güvenen kimseler arasında, örtülü-zımni bir bilgi ve 

danıĢmanlık sözleĢmesi vardır. 
366

 

Bu görüĢ, kannatimizce, Reform‟dan sonra, 311‟in baĢlığının hukuki iĢlem ya 

da hukuki iĢlem benzeri borç iliĢkisi olarak adlandırılmasındas anlamlıdır. Bu kiĢiler 

ile zarar gören kimse arasında ne bir sözleĢme iliĢkisi ne de bir culpa in 

contrahendo iliĢkisi mevcuttur, ancak, kanuni bir varsayım ile, bu taraflar 

yükümlülük doğuran bir borç iliĢkisinin karĢılıklı tarafları haline getrilmiĢlerdir. Bu 

açıdan, fikrimizce, bu gibi kimseler arasında, örtülü bir sözleĢme yorumu yapmak 

yerine, kanundan doğan bir borç iliĢkisinin mevcut olduğu ve meydana gelen zararın 

da, “borca aykırılık” teĢkil ettiği aĢikardır.  

Bu görüĢün karĢısında olan görüĢ açısından ise, bu kimselerin verdikleri 

zararlar, haksız fiil hükümleri çerçevesinde karĢılanmalıdır (BGB § 823, 2, BGB § 

826). 
367

 

BGB düzenlemesinden sonra, bir motorlu taĢıt satıcısı aracısının, kendisine ait 

olmayan bir aracı, iyi olduğuna dair güven vererek satımına sebep olamsı 

ihtimalinde, bu durumdan zarar gören sözleĢmenin diğer tarafına karĢı sorumlu 

olacağı hüküm altına alınmıĢtır. 
368
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Bu düzenleme ilgili olarak söylemek istediğimiz en önemli Ģey; bilgi veren 

kimselerin meslekleri ya da mesleki bilgilerinden dolayı bu bilgiyi vermeleri, onların 

sorumlu olmaları için yeterli değildir. Bu bilginin, nitelikli bir güven Ģeklinde, 

üçüncü kimseye ulaĢması, bunun sonucu olarak da sözleĢme müzakerelerinin ya da 

sözleĢmenin oluĢumunun etkilenmesi ve karĢılığında bu bilgiyi veren kimsenin 

iktisadi bir menfaat elde etmesi, BGB § 311, 3, 2 hükmünün uygulanması için 

gereklidir. 
369

 

Esas olan nokta Ģudur ki; üçüncü kiĢiden kaynaklanan güven ya da güven verici 

hareketler, özellikle konu itibariyle bilgi, sözleĢme konusu ürün hakkında bilgi, ya da 

güvenilirlik konusunda bilgi Ģeklinde olabilir. Gelecekte sözleĢme tarafı olması 

beklenen kiĢi için verilen bir reklam ya da bir tanıtım yeterli olmayacaktır. Aynı 

Ģekilde, üçüncü kiĢinin sözleĢmenin kurulmasında özel bir menfaatinin olması da bu 

durum için yeterli değildir
370

. 

Ayrıca, üçüncü kiĢinin sözleĢme görüĢmelerine ya da sözleĢmenin meydana 

gelme aĢamasına bizzat katılması, onun sorumluluğu için gerekli değildir. Çoğu kere 

üçüncü kiĢinin sözleĢme görüĢmelerinin baĢlamasına, devam etmesine ve sonuç 

olarak sözleĢmenin meydana gelmesine olan katkısı yazılı bir Ģekilde dıĢarıdan 

olabilmektedir. Bu yüzden; belirli bir alanda uzmalaĢmıĢ kiĢilerin verdikleri bilirkiĢi 

(expert) raporları, üçüncü kiĢinin de meydana gelen zararlardan ötürü sorumlu 

olmasını doğuran yazılı belgeler kabul edilmektedir
371

. 

Gerçi, hukuk uygulamasının bu yöndeki eğilimi, bu tür durumlarda sözleĢme 

kurallarını uygulamaktan yanadır. Yani, bilirkiĢi raporu ile bir zarar söz konusu ise, 

bu duruma bilirkiĢi ile raporu alan kimsenin aralarındaki sözleĢme kuralları olaya 

uygulanacaktır. Bu durumda da haklı bir yaklaĢım sergilenmemktedir. Ancak, böyle 

bir duruma sözleĢme kurallarının uygulanabilmesi için de Ģu soruların cevabı 

gerekmektedir: 
372
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Gerçekten bilirkiĢi ile güveni yüzünden hayal kırıklığına uğrayan ve zarar 

gören karĢı taraf arasında bir sözleĢme iliĢkisi mevcut mudur? Ya da, bir baĢka kimse 

ile bilirkiĢi arasında yapılmıĢ bir sözleĢmenin koruma kapsamının içerisine, bu 

rapora güvenen ancak hayal kırıklığına uğramıĢ kimse de girecek midir?
373

 

ĠĢte, BGB § 311. 3 düzenlemesi, bu durumun, çözümlenmesi gereken bir 

durum olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Ancak, bu yeni düzenleme karĢısında 

mahkemelerin takındığı tavır çok önemli olacaktır. Zira, yeni çıkan bir kanunun 

doğru bir Ģekilde uygulanabilmesi ondan beklenen menfaati gerçekleĢtirecektir. Her 

ne olursa olsun, mahkemeler önlerine gelen bu tarz bir olayda, sözleĢmeyi 

yorumlayarak, sözleĢmeden tarafların iradelerini varsayımsal bir Ģekilde çıkartıp, ona 

göre hareket etmelidirler
374

 

Değinmek istediğimiz bir baĢka nokta ise “iktisadi özel menfaat” kavramıdır. 

Bu kavram da içi doldurulması gereken ve karanlıkta bırakılmaması gereken bir 

kavramdır. Acaba, hangi noktada iktisadi özel menfaat söz konusu olacaktır? Üçüncü 

kiĢinin sorumlu olmasını gerektirecek özel menfaat dediğimizde anlamamız gereken 

Ģey, üçüncü kiĢinin o sözleĢmenin meydana gelmesinden ötürü bir menfaatinin söz 

konusu olması demektir. Bu menfaat kavramından neyin anlaĢılması gerektiğini 

kanun açıkça tanımlamamıĢtır. Gerçi, kanundan bir anlam çıkarmak için her zaman 

bir tanımlamaya ihtiyacımız yoktur. Ancak, sözleĢmenin meydana gelmesi bir baĢka 

kiĢiyi de ilgilendiriyorsa bu durumda o kimsenin bu sözleĢmeden menfaati vardır 

diyebiliriz. Genel olarak, sözleĢmeden dolayı elde edilecek menfaat sorumluluk için 

tek baĢına yeterli değildir. Örneğin, Alman Ticaret Kanunu‟nun yeni uygulaması ile, 

limited Ģirket yöneticilerinin kiĢisel ve özel sorumluluğu yoluna gidilebilmesi için, 

Ģirketin yaptığı bir sözleĢmeden dolayı, sadece o sözleĢmeden bir menfaat elde etmiĢ 

olmalarına bakılmaksızın, bir de karĢı tarafı vermiĢ olduğu bu güvenden dolayı hayal 

kırıklığına uğratmıĢ olmalıdırlar
375

. 

Yani, karĢı tarafın güveni sarsılmalı ve bundan dolayı da sözleĢmeden menfaati 

olan üçüncü kiĢi, zarar gören sözleĢmenin diğer tarafına karĢı sorumlu olmalıdır
376

. 
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Genel olarak Ģimdiye kadar güven sorumluluğu alanında BGB düzenlemelerini 

ve doktirinin günümüze kadar, bu düzenlemelerden çıkardığı anlamı inceledik. 

Ġsviçre Hukuku geliĢimi ve güven sorumluluğu kavramının Türk Hukuku açısından 

etkisi, çalıĢmamaızın üçüncü ve dördüncü bölümünde incelenecektir. Ancak, genel 

kanaatimiz, güven sorumluluğunun Alman Borçlar Hukuku Reformu‟nda 

düzenlendiği biçimde culpa in contrahendo kavramının bir alt kavramı olmayıp, 

ondan bağımsız bir hukuki kurum olduğu yönündedir. Zira, tezimizin temeline göre, 

“güven sorumluluğu” baĢka hiç bir sorumluluk alanına girmeyen özel durumlardaki 

adaletsizliklere ilaç olabilme adına meydana getirilmiĢ bir kurumdur, gerçekleĢme 

Ģartları ve hukuki sonuçları kendisine özeldir. 

Bu açıdan da, kanaatimizce, kavram, hukuk bahçesinde açan ve solup gitmeye 

mahkum olan mevsimlik bir gül değil, hukuk hayatında yeni filizlenen ancak kökleri 

çok sağlam olan bir ağaçtır! 

Üçüncü bölümün sonunda, bu tezimizi temellendirmeye çalıĢacağız. Ancak, 

daha önce bu bölümün kısa bir değerlendirmesini yapacağız: 

 

 

E. GENEL DEĞERLENDĠRME 

 

Alman Hukuku‟nda, Canaris dönemi öncesi yazarların değinmekle 

yetindikleri, Canaris‟in ise, önderlik edici ve yol gösterici tezi ile, Alman Özel 

Hukuku‟nda incelame konusu olan güven sorumluluğu kurumunu, geliĢim süreci ve 

oluĢum Ģartları açısından Alman Hukuku‟ndaki ifade ettiği anlamı ve önemi de 

belirterek incelemiĢ bulunmaktayız. 

Genel bir değerlendirme yapacak olursak, öncelikle söylememiz grek Ģey; 

Canaris‟in bu kavramı dar anlamda güven sorumluluğu (reine 

Vertrauenshaftung)- Ģeklinde ele almayıp, genel olarak değerlendirmiĢ olmasıdır. 

Bu etki ile, 2002 yılında gerçekleĢen Alman Borçlar Hukuku Reformu‟nda da 

görülmektedir ki; doktrinde var olan uzlaĢma eksikliği ve kavram kargaĢası, culpa in 

contrahendo düzenlemesini kıyasen daha eksiksiz bir biçimde düzenlemiĢ olmasına 

rağmen, güven sorumluluğu alanında eksiklikler söz konsudur. Canaris‟den bu yana 
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özellikle dar anlamda güven sorumluluğu kavramı tespit edilemediğinden BGB § 

311/3‟ün kapsamına, Canaris‟in söylediği kurumların da girip girmediği, doktirnde 

tartıĢma konusu olmuĢtur. 

Canaris‟in, Alman Özel Hukuku‟nda Güven Sorumluluğu baĢlıklı eserinde 

incelediği ve “güven sorumluluğu” alanına dahil ettiği kurumlar özetle Ģunlardır: 

1- Hukuki görünüĢe güvenin korunması ilkesi- Rechtsscheinhaftung‟da 

Canaris, güvenin pozitif ve negatif olarak korunması hallerini ikiye 

ayırmıĢtır. Canaris, hukuki görünüĢe güvenin korunması ile, mevcut hukuki 

durumun sanki gerçekmiĢ gibi kabul edilmesine, güvenin pozitif olarak 

korunması adını vermiĢtir ve bu durumu da güven sorumluluğuna dahil 

etmiĢtir. Negatif olarak korunmada ise, güvenin boĢa çıkmasından ötürü 

meydana gelen zararın tazmin edilmesi hali söz konusudur. Kanaatimizce, 

tipik olarak dar anlamda güven sorumluluğunda, ancak, güvenin negatif 

olarak korunması hali söz konusu olmalıdır. Hukuki görünüĢ ile bağlı olmak 

bir sorumluluk değil, bir bağlılıktır. KiĢi, gerçeğe aykırı bir hukuki görünüĢ 

meydana getirmiĢse, bunun sonuçları ile sorumlu değil, bağlıdır. Yani, 

görünen hukuki durumun gerçekmiĢ gibi hukuki sonuç doğurması ile bağlı 

olacaktır. Halbuki, güvenin negatif olarak korunmasında, bir sorumluluk söz 

konusudur. Ancak, bu hallerde, güven sorumluluğu meydana gelecektir. 

Yani, biz bu halleri ayırmak gerektiği kanaatindeyiz. 

2- Ġkinci olarak, Canaris, bir hukuki görünüĢe değil de, muhataba ya da 

karĢısındakinin özen göstereceğine dair olan güvenden dolayı sorumluluk -

(Anvertrauenshaftung)- kavramını da, tipik “güven sorumluluğu” hali 

olarak ele almıĢtır. Halbuki, kanaatimizce, bu durum, baĢka bir terim icadına 

gerek olmaksızın, tipik culpa in contrahendo kurumu içerisinde 

incelenmelidir. Yukarıda da, bahsettiğimiz, (Bananenschallfall, 

Gemüseblattfall ve Linoleumrollenfall) örneklerinde
377

, Alman Yüksek 

Mahkemesi, culpa in contrahendo kavramını kullanmıĢlarıdr. Özellikle de, 

Gemüseblatt olayında; üçüncü kiĢi varsa, gerçek sözleĢme müzakereleri 

tarafı olan kiĢi zarar görmemiĢ de, bu üçüncü kiĢi yani mesela annesinin 
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 Markete veya büyük mağazada muz kabuğuna basma veya üzerine muĢamba topu düĢürülmesi ile 

dar anlamda haksız fiil zararına maruz kalma olguları.  
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yanında markete giden küçük kız zarar görmüĢse, bu durumda üçüncü kiĢiyi 

koruyucu etki – (Schutzwirkung fir Dritte) - söz konusudur. Culpa in 

contrahendonun koruma alanına hangi üçüncü kiĢiler dahil edilebilir, bu 

konu incelememiz dıĢındadır. Ancak, söylediğimiz gibi, annenin yanında 

çocuk da markete girmiĢse, çocuk için de özen gösterme yükümü söz konusu 

olacaktır. Ancak, bir hırsız gece markete girmiĢse ve örneğin merdivenlerin 

sağlam olmamasından dolayı zarar görmüĢse, bu durumda, illiyet bağının 

kesilmesi nazara alıncak ( illiyet bağının kesilmesinin sebebi, mağdurun ağır 

kusurudur) ve culpa in contrahendo sorumluluk söz konusu olamayacaktır.  

3- Üçüncü olarak, Canaris, çeliĢkili davranıĢ yasağı durumunu -(venire contra 

factum proprium)- zarar söz konusu ise, culpa in contrahendo 

çerçevesinde incelemiĢtir. Zarar yoksa, yine bir sorumluluk değil, bağlılık söz 

konusu olacaktır. Bu durumda da, yine güvenin pozitif anlamda korunması 

mevcuttur.  

4- Son olarak da Canaris, bilgi ve kanaat açıklaması sorumluluğu- 

(Erklärungshaftung)-nu ele almıĢtır. Bu sorumluluk da, irade açığa 

vurmaları, ve de bilgi ve kanaat açığa vurmaları Ģeklinde ikiye ayrılır. Birinci 

halde, irade beyanı ile karĢı tarafa iradesini açıklamıĢ olan kiĢinin, sözleĢme 

müzakereleri varsa, culpa in contrahendodan dolayı sorumluluğu söz 

konusu olacaktır. Özellikle, hukuki iĢlemler alanında söz konusu olabilecek 

bu irade açıklaması- (Willenserklärung)-, belirli bir kiĢiye değil, umuma 

yapılmıĢ bir icap Ģeklinde olsa dahi, kanaatimizce, “sosyal temas” gereği bu 

durumu da culpa in contrahendo kapsamına sokabiliriz. Dolayısı ile, kendi 

kusuru ile hataya düĢüp, yanlıĢ irade açıklamasında bulunan kiĢi için de, 

culpa in condetrahendo kurumu uygulama alanı bulacaktır. Ġkinci halde ise, 

baĢka bir kiĢiye yöneltilen kanaat açıklamalarında - (Meinungsäusserung), 

eğer culpa in contrahendo iliĢkisi varsa, bu durumda mesela yoktur. Kanaat 

açıklamasında, bilerek ve kasten karĢı tarafın zararına yanlıĢ bir beyan varsa, 

zaten bu durum, ahlaka aykırlık kastı içerdiğinden, BK. m. 41/2‟ye tabi 

olacaktır. Ancak, böyle bir durum yoksa, meydana gelen zarar için, 

kanaatimizce, culpa in contrahendodan dolayı sorumluluk söz konusu 

olacaktır. Böyle bir iliĢki yoksa, mesela bilirkiĢiler gibi meslek guruplarının 
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verdiği raporlar için, güven sorumluluğu söz konusu olabilir. Ancak, bilirkiĢi, 

kanaatimizce, “yardımcı” ise, bu durumda, culpa in contrahendo sorumluluk 

söz konusu olabilir. Eğer, kiĢinin, sadece kendi görüĢünü açıklamakla 

yetindiği ve harhangi bir menfaatinin olmadığı kabul edilirse, herhangi bir 

sorumluluk da yoktur. Ancak, yapılan beyan, o kimsenin mesleği gereği ise, 

ve baĢka bir kiĢi de buna güvenerek bir zarar uğramıĢsa, bu durumu illiyet 

bağı açısından incelemek gerekir. Burada, eğer, illiyet bağında, bir sorun 

yoksa, güven sorumluluğu vardır diyebiliriz. Bu duruma iliĢkin görüĢümüze, 

kesin olarak sonuç bölümümüzde bildireceğiz. Çünkü, BGB 311, 3 

kapsamına dahil edilebilecek üçüncü kiĢilerin kapsamı da çok açık ve belirgin 

değildir. 

ĠĢte, açıkladığımız bu durumlar sebebiyle, Almanya‟da, “güven sorumluluğu” 

kavramı, Canaris ve arada Larenz‟in de BGB Reformu‟ndaki güven sorumluluğu 

düzenlemesine etkisiyle, tam olarak bir açıklık kazanmamıĢtır. Kavram üzerinde 

uzlaĢma sağlanamayıĢı, Ġsviçre Hukuku‟nu da etkilemiĢtir. Bu durumu, ayrıntıları ile, 

üçüncü bölümde ele alacağız. 

 



 

 

 

 

183 

III. BÖLÜM: ĠSVĠÇRE HUKUKUNDA GÜVEN 

SORUMLULUĞU 

 

A. GENEL OLARAK AVRUPA VE ĠSVĠÇRE’DEKĠ 

GELĠġMELER 

 

“Güven” kavramının, dar anlamda -özellikle Ġsviçre Borçlar Hukuku alanında- 

taraflar arasında yükümlülük doğuran bir borç iliĢkisi meydana getiren bir kavram 

olarak değerlendirilmesi, zaman içerisinde, karĢı yönde fikirler olmasına rağmen, 

açıkça kabul edilmiĢtir. Hukuk biliminde meydana gelen geliĢmeler de, bu kabulde 

ciddî rol oynamıĢtır. Bu düĢünce ile, güven kavramı ve olası hukuki sonuçları, genel 

olarak Avrupa‟daki hukuk sistemleri içerisinde, tartıĢılmaya baĢlanmıĢ ve değiĢik 

derecelerde, doktrin ve uygulamada hukuki etki göstermeye baĢlamıĢtır
1
. 

Mevcut Ġsviçre Borçlar Hukuku içerisinde yer alan sözleĢme hukuku çerçevesi 

içerisinde de, güven kavramı, ya da daha geniĢ bir ifade ile güven düĢüncesi 

(Vertrauensgedanke), doktrindeki çoğunluk fikrine göre, sorunların çözümünde 

baĢvurulan ve ses getiren bir kavram olmuĢtur
2
. 

Hem doktrin hem de uygulama, öteden beri var olan ve sözleĢme 

görüĢmelerinin yapılması aĢamasındaki yükümlülüklere aykırılığı ifade eden culpa 

in contrahendo borç iliĢkisi düĢüncesinden de hareketle, güven kavramını, sözleĢme 

hukuku çerçevesinde baĢvurulan ve ciddî etkisi olan bir kavram olarak kabul 

etmiĢtir
3
. 

Daha açık bir Ģekilde ifade etmeye çalıĢırsak; güvene dayanan ya da güven 

kavramından kaynaklanan sorumluluk, doktrinde, üzerinde anlaĢmaya varılarak 

varlığı kabul edilmiĢ olan culpa in contrahendo kavramından kaynaklanan 

sorumluluğun temelleri ile orantılı olarak, açıklanmaya çalıĢılmıĢtır
4
. 

 

 

                                                 
1
 Peter Loser, a. g. e. , s. 3.  

2
 Pierre Tercier, Le Droit des obligations, 3. Auflage, Zurich, 2004, N. 78 vd.  

3
 Loser, a.g.e. , s. 3. 

4
 Loser, a.g.e. , s. 3. 



 

 

 

 

184 

Ancak, bu iliĢkilendirmenin ne derecede olacağı, sınırının ne olduğu ve Ġsviçre 

Borçlar Hukuku‟nun birçok alanında korunan iyi niyet (bona fides) kavramı ile 

iliĢkilendirilmesinin derecesinin ne olacağı ciddî biçimde tartıĢılmaktadır. Çünkü, 

güven kavramının anlamının belirlenmesi ve baĢka kavramlar ile iliĢkilendirilmesi, 

öncelikli olarak cevaplandırılması gereken bir problemdir
5
. 

YaklaĢık olarak 10 yıldan beri, Ġsviçre Borçlar Hukuku‟nda hem öğreti hem de 

uygulamada, “güven sorumluluğu” kavramı tartıĢılmaktadır. Bu tartıĢmalar 

sonucunda ise, kavramın ne demek olduğu, nasıl anlaĢılması gerekeceği ve hangi 

hukukî temele dayandırılacağı hususlarında bir karara varılmaya çalıĢılmaktadır. 

Geçen bu yıllar içerisinde ise, önemli adımlar atılmıĢ ve “Güven Sorumluluğu – 

(Vertrauenshaftung)” kavramı artık, 90‟lı yılların ortalarına doğru, Ġsviçre Federal 

Mahkemesi kararlarına da konu olacak Ģekilde uygulama içerisinde, ciddî biçimde 

ağırlığını göstermeye baĢlamıĢtır. Ġsviçre Federal Mahkemesi kararları da, tartıĢmalı 

olan güven sorumluluğu kavramını, kararlarına konu edinerek
6
, bu kavramın, hukuk 

bilimde yer almasını sağlamıĢtır
7
. 

                                                 
5
 Loser, a.g.e. , s. 3 

6
 BGE 120 II 331, 21.6.1994 tarihli ünlü “Swissair” kararı, BGE 121 III 350, 10.10.1995 

(Sportverbandes) tarihli karar, BGE 131 III 511, 31.5.2005 tarihli karar, BGE III 377, 25.2.2005 

tarihli güven sorumluluğunun sözleĢmesel sorumluluğu tercih edilip uygulama alanı bulduğu karar, 

BGer Nr. 4C. 70/2005, 18.5.2005 tarihli karar, BGer Nr. 4C. 47/2004, 9.12.2004 tarihli karar, BGer 

Nr. 4C.134/2004, 14.10.2004 tarihli karar, BGer Nr. 5C.134/2004, 1.10.2004 tarihli karar, BGer Nr. 

4C 182/2004, 23.8.2004 tarihli karar, BGer, Nr. 5C 45/2004, 9.7.2004 tarihli karar, BGE 130 III 

345, 349, 23.12.2003 tarihli karar, BGer Nr. 4P. 137/2002, 4.7.2003 tarihli karar, BGer Nr. 4C. 

225/2002, 7.2. 2003 tarihli karar, BGer Nr. 4C. 291/2003, 4.2.2003 tarihli karar, BGE 128 III 324, 

21.6.2002 tarihli karar, BGer Nr. 4C. 215/2002, 11.11.2002 tarihli karar, BGer Nr. 4C. 202/2002, 

30.10.2002 tarihli karar, BGer Nr.4C. 12/2002, 14.5.2002 tarihli karar, BGer Nr. 4C. 278/2001, 

20.2.2002 tarihli karar ki özellikle bu kararda sözleĢme görüĢmelerinin sona ermesinden kaynaklanan 

zarar güven sorumluluğu kapsamında değerlendirilmiĢtir, BGer Nr. 4C. 278/2001, 29.10.2001 tarihli 

karar, BGer Nr. 4C. 193/2000, 26.9.2001 tarihli karar, BGer Nr. 4C. 71/2001, 30.5. 2001 tarihli 

karar, BGer Nr. 4C. 107/2000, 3.4. 2001 tarihli karar, BGer Nr. 4C. 100/2000, 11.7.2000 tarihli 

karar, BGer Nr. 4C. 24/2000, 28.3 2000 tarihli karar, BGer Nr. 4C 280/1999 ve Nr. 4C. 296/1999, 

28. 1. 2000 tarihli karar, BGer. Nr. 4 C. 194/1999,18.1.2000 tarihli karar, BGE 124 III 355, 

12.8.1998 tarihli karar, BGE 124 III 363, 3.7.1998 tarihli karar, BGE 124 III 297, 16.4.1998 tarihli 

karar, BGE 123III 220, 231, 6.11.1996 tarihli karar, BGE 121 III 310, 27.6.1995 tarihli karar, BGE 

121 III 109, 14.3.1995 tarihli karar, BGE 120 II 197, 21.6.1994 tarihli karar, BGE 114 II 250, 

27.10.1988 tarihli kararları sayabiliriz. Bu kararlar ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bakınız: Loser, 

a.g.e. , s. 5-6.  
7
 Loser, a.g.e. , s. 3 ; Sandro Abegglen, Die Aufklärungspflichten in Dienstleistungsbeziehungen, 

insbosendere im Bankgeschäft, Bern, 1995, s. 141 vd. ; Marc Amstutz, Rolf Watter, 

“Entscheidungen, Konzernhaftung”, AJP, 1995, s. 503 vd. ; Max Baumann, “Treu und Glauben – eine 

neue alte Verpflichtungsgrundlage”, Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 

Symposium zum Schweizerischen Privatrecht, Zurich, 2001, s. 17 vd. ; Bernhard Berger, 

Verhaltenspflichten und Vertrauenshaftung, Bern, 2000, s. 75 vd. ; Fortunat Bertheau, Die 
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Haftung der Kreditgeberbank gegenüber dem Kreditnehmer, Zurich, 1998, s. 69. ; Peter Böckli, 

Schweizer Aktienrecht, 3. Auflage, Zurich, 2004, §11, N. 475 vd. , § 18, N. 249 vd. ; Beat 

Brechbühl, Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen, Bern, 1998, s. 55. ; Roland Brehm, “La 

Responsabilité fondée sur la confiance dans les domaines des assurances”, Christine Chappuis, 

Bénédict Winiger (Hrsg.), “La Responsabilité fondée sur la confiance – Vertrauenshaftung, 

Zurich, 2001, s. 91 vd. ; Eugen Bucher, “Was man aus einem Fall von « Putativ-Vertrauenshaftung » 

lernen kann”, Recht, 2001, s. 73. ; Eugen Bucher, “Vertrauenshaftung : Was? Woher? Wohin?”, 

Festschrift Hans Peter Walter, Bern 2005, s. 231. ; Roland von Büren, Hans Peter Walter, “Die 

wirtschaftsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2005”, Zeitschrift des Bernischen 

Juristenvereins, 2006, s. 187 vd. ; Hans Caspar Crone, Maria Walter, “Konzernerklärung und 

Konzernverantwortung”, SZW, 2001, s. 53 vd. ; Fabio Delco, Die Bedeutung des Grundsatzes von 

Treu und Glauben beim Ersatz reiner Vermögensschäden, Zurich, 2000, s. 43 ve s. 177. ; Jean 

Nicolas Druey, “Rechtsprechung, Konzernrecht”, SZW, 1995, s. 93 vd. ; Jean Nicolas Druey, 

“Vertrauenshaftung-eine Revolution?”, Festschrift Ernst A. Kramer, Basel, 2004, s. 347 vd. ; Jean 

Nicolas Druey, Alexander Vogel, Das schweizerische Konzernrecht in der Praxis der Gerichte, 

Zurich, 1999, s. 119. ; Susan Emmenegger, “Rating und Haftung”, in : Wolfgang Wiegand, Basel II-

die rechtlichen Konsequenzen, Berner Bankrechtstag 2005, Bern 2006, s. 43 vd. ; Walter 

Fellmann, Karin Müller, “Vertragsrecht und die Grenzen des Vertrauensschutzes Dritter im 

Gesellschaftsrecht”, Festschrift Peter Gauch, Zürich, 2004, s. 409 vd. ; Maria Fischer, Die Ad hoc-

Publizität nach Art. 72 Kotierungsreglement, Bern 1999, s. 162 vd. ; Urs Gasser, Kausalität und 

Zurechnung von Information als Rechtsproblem, St. Gallen, Dissertation, 2001, s. 284, s. 306. ; 

Peter Gauch, “Von der konstitutiven Wirkung des kaufmännischen Bestätigungsschreibens”, SZW, 

1991, s. 177 vd. ; Peter Gauch, “Der Schätzer und die Dritten”, Festschrift Wolfgang Wiegand, 

Bern, 2005, s. 834. ; Peter Gauch, Walter Schluep, Jörg Schmid, Heinz Rey, Schweizerisches 

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2 Bänd, 8. Auflage, Zurich, 2003, N. 982a vd. ve N. 1163 vd. ; 

Rainer Gonzenbach, “Senkrechtstart oder Bruchlandung? – Unvertraute Vertrauenshaftung aus « 

Konzernvertrauen », Recht, 1995, s. 117 vd. ; Theo Guhl, Alfred Koller, K. Anton Schnyder, Druey 

Nicolas, Das schweizerische Obligationenrecht, 9. Auflage, Zurich, 2000, §13 N 7. ; Stephan 

Hartmann, “ Der Abbruch von Vertragsverhandlungen als Enttäuschung von Vertrauen – 

Bemerkungen im Anschluss an das Bundesgerichtsurteil 4C. 152/2001 vom 29. Oktober 2001”, 

ZBJW, 2003, s. 516 vd. ; Heinz Hausheer, Regina E. Aebi-Müller, Die Einleitungsartikel des ZGB, 

Bern, 2003, N 62 vd. , N. 76 vd. ; Martin, Hess, “Bargeldlose Überweisung mit Hilfe von 

Interbankzahlungssystemen- Vertrauenshaftung im Zahlungsverkehrsrecht?”, Recht, 1996, s. 144 vd. 

; Alain, Hirsch, “La responsabilité des expertes les tiers, in: Christine Chappuis, Bénédict Winiger 

(Hrsg.), “La Responsabilité fondée sur la confiance – Vertrauenshaftung, Zurich, 2001, s. 77 vd. ; 

Karl, Hofstetter, “Gutachterhaftung gegenüber Dritten im schweizerischen Recht, AJP, 1998, s. 261 

vd. ; Heinrich, Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 7. Auflage, Bern, 

2003, § 23 I 5c. ; Heinrich, Honsell, “Die Haftung für Auskunft und Gutachten, insbesondere 

gegenüber Dritten, in: Festschrift Peter Nobel, Bern, 2005, s. 349 vd. ; Claire, Huguenin, 

Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. Auflage, Zürich, 2006, N. 959 d. ; Roland, Hürlimann/ 

Thomas, Siegenthaler, “Die Haftung des Liegenschaftenschaetzers gegenübr einem vertragsfremden 

Dritten”, Baurecht, Mitteilungen des Seminars für schweizerisches Baurecht, 2004, s. 105 vd. ; 

Roland, Hürlimann/ Thomas, Siegenthaler, “Die Vertrauenshaftung aus der Sicht eines 

praktizierenden Anwalts”, in: Alfred Koller, Haftung einer Vertragspartei für Schaeden 

vertragsfremder Dritter, St. Gallen, 2005, s. 199 vd. ; Martin, Immenhauser, “Zur Rezeption der 

deutschen Schuldrechtsreform in der Schweiz”, Recht, 2006, s. 1 vd. ; Alfred, Keller, Haftpflicht im 

Privatrecht, Bd. I, 6. Auflage, Bern, 2002, s. 403 vd. ; Jens, Koch, “§ 311, Abs. 3 BGB als 

Grundlage einer vertrauensrechtlichen Auskunftshaftung”, AcP, 2005, s. 59 vd. ; Alfred, Koller, 

“Haftung einer Vertragspartei für den Schaden eines vertragsfremden Dritten”, in: Alfred Koller, 

Neue und alte Fragen zum privaten Baurecht, St. Gallen, 2004, s. 1 vd. ; Alfred, Koller, 

“Ausservertragliche Haftung eines Ingenieurs für mangelhafte Hangsicherung?”, Festschrift Hans 

Peter Walter, Bern, 2005, s. 367 vd. ; Ernst. A., Kramer, “Der Einfluss des BGB auf das 

schweizerische und österreichische Privatrecht”, AcP, 2000, s. 365 vd. ; Ernst. A. , Kramer, 

“Diskussionsvotum”, in: Christine Chappuis, Bénédict Winiger (Hrsg.), “La Responsabilité 

fondée sur la confiance – Vertrauenshaftung, Zurich, 2001, s. 189 vd. ; Jolanta,Kren, Kostkiewicz, 
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Bununla birlikte, Ġsviçre Hukukunda, güven sorumluluğu kavramı, sözleĢme ve 

haksız fiil hukukundan ötede, daha “marjinal” bir kavram olarak değerlendirilmiĢtir. 

Asıl önemli olan temel sorun ise; güven kavramının anlamı ve temelinden daha çok, 

bu kavramın sözleĢme ve haksız fiil ile olan özel etkileĢiminin ne olduğudur
8
. 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, “güven sorumluluğu” kavramı sık sık, 

doktrin tartıĢmalarında, “culpa in contrahendo” kavramı ile birlikte anılmaktadır
9
. 

Özellikle de, güven sorumluluğu kavramı, culpa in contrahendo kavramının 

temellerine dayandırılmaktadır. Ancak, yapılan bu genellemenin derecesinin ve 

                                                                                                                                          
“Vertrauenshaftung im schweizerischen IPR”, ZBJV, 2001, s. 161 vd. ; Michael, Kuhn, Die 

zivilrechtliche Haftung des Anwalts gegenüber dem Mandanten, der Gegenpartei und Dritten, 

Zürich, 2000, s. 192 vd. ; Andreas, Laenzlinger, Die Haftung des Kreditgebers, Zürich, 1992, s. 139 

vd. ; Peter, Loser, “Konkretisierung der Vertrauenshaftung”, Recht, 1999, s. 73 vd. ; Peter, Loser, 

“Vertrauenshaftung und Schutzpflicht- Vor dem Hintergrund europaeischer Rechtsvereinheitlichung”, 

Festgabe der Juristischen Abteilung der Universitaet St. Gallen zum Juristentag, 2000, Zürich, s. 

113 vd. ; Peter, Loser, “Kritische Überlegungen zur Reform des privaten Haftpflichtrechts- Haftung 

aus Treu und Glauben, Verursachung und Verjaehrung”, ZSR, 2003 II, s. 127 vd. ; Peter, Loser, 

“Zahlungsverkehr, Anfectung des negativen Schuldanerkentnisses einer Bank, Fahrlaessige 

Taeuschung durch falsche Rechtauskunft, Vertrauenshaftung: Anmerkung zu BGE 127 III 147”, AJP, 

2001, s. 1224. ; Peter, Loser, “Schutzwirkung zugunsten Dritter, Festschrift Ernst. A., Kramer, 

Basel, 2004, s. 579 vd. ; Peter,Loser, “Ausservertragliche Haftung einer Vertragspartei für reine 

Vermögensschaeden Dritte, Alfred Koller, Haftung einer Vertragspartei für Schaeden 
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kapsamının ne olması gerektiği ve güven sorumluluğu kavramının, Ġsviçre Borçlar 

Hukuku içerisindeki birçok olayda karĢımıza çıkan ve iyi niyetli kimsenin ya da daha 

genel bir ifade ile iyi niyetin korunmasına iliĢkin kurallarla -bona fides- 
10

 iliĢkisinin 

ne olması gerektiği, henüz açıklığa kavuĢturulmuĢ değildir
11

. 

Alman Hukuku‟nda, güven ilkesi ve hukuki görünüĢe güvenin korunması 

ilkesi, sadece BGB § 242‟deki (vefa= sadakat= emanet= eminlik ilkesi, dürüstlük 

ilkesi (Treu und Glauben) temeline ve kaynağına indirilebilrken, ZGB Art. 2 = MK. 

m. 2‟de yer alan dürüstlük ilkesinden sonra, Roma Hukuku= Latin Hukuku 

çizgisinde dürüstlük ilkesini de ifade edebilen “bona fides= Guter Glaube” ilkesine 

de TMK. M. 3‟de yer verilerek, hukuki görünüĢe güvenin korunması ilkesi ayrı bir 

kanun kuralında ifade edilmiĢ, ZGB- MK m. 3/2 kuralı ile genel ve temel dürüstlük 

ilkesi (Treu und Glauben) ile de bağlantı ihmal edilmeyerek: Alman Hukuk 

çevresindeki “Redlichkeit” Ģartı, burada da “bilecek durumda olmama” Ģeklinde 

ifade edilerek, “ancak haklı güvenin” korunacağı belirtilmiĢtir
12

.  

ġu halde, Ġsviçre Hukuku, Alman Hukuku‟ndaki geliĢmelerin etkisi altında 

kalacak yerde, MK. m. 3‟e dayanan bir “güvenin müspet korunması” ve “güvenin 

menfi korunması” görüĢü geliĢtirebilirdi. Tezimizin son bölümünde bizim yapmak 

istediğimiz Ģey budur.  

Bu durumun yanı sıra, doktrin ve uygulama, önlerine çıkan adaletsizliklere 

çözüm ararken ya da güven sorumluluğu kavramının anlamını ve sınırlarını 

belirlemeye çalıĢırken, her zaman, “güven sorumluluğu” hukukî kurumunun bir 

olayda mevcut olabilmesi ve buna iliĢkin belirli bazı hukukî sonuçların doğabilmesi 

için, taraflar arasındaki mevcut güven iliĢkisinin, “belirli”, “yeterli”, “hukukî” ve 

“konu ile ilgili” özel bir iliĢki (Sonderverbindung) Ģeklinde olmasını Ģart 

koĢmuĢtur
13

. 
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 Alfred Koller, Der gute und der böse Glaube im algemeinen Schuldrecht, Fribourg, 1985, s. 

185. 
11

 Loser, a.g.e. , s. 6. 
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 Gauch/ Schmid, Zürcher Kommentar, Schulthess, Zürich, 1998, Art. 2. ; Ayrıca bakınız: I. Bölüm 

s. 72 vd.  
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 Loser, a.g.e. , s. 6; Aynı Ģartlar için karĢılaĢtırınız; Martin Moser, Die Haftung gegenüber 

vertragsfremden Dritten, Bern, 1998, s. 110 vd; Hans Peter Walter, “Die Vertrauenshaftung: 

Unkraut oder Blume im Garten des Rechts?”, ZSR, 2001 I, s. 97; Heinz Hausheer, Manuel Jaun, 

“Die Einleitungsartikel des ZGB, Bern, 2003, N. 81 vd; Gauch, Schluep, Schmid, Rey, a.g.e. , N. 

982; BGE 120 II 331, 336 ; BGE 128 III 324, 327 ; BGE 130 III 345, 349.  
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Bu Ģartların gerçekleĢmesi durumunda ise, güven sorumluluğu kavramı olayda 

uygulama alanı bulabilecektir. Bu yüzden, doktrin ve uygulamada meydana gelen 

farklılıklara ĢaĢırmamak gerekir. Örneğin, uygulamada, her bir olayın özelliğine 

göre, Ģartların gerçekleĢip gerçekleĢmediği ya da, güven sorumluluğunun uygulama 

alanı bulabilmesi için, aranan Ģartlar baĢka olabilecek iken, doktrinde daha bu 

sorumluluğun ana hatları tartıĢılıyor olabilir. Keza, Ġsviçre Hukuku‟ndaki 

uygulamada, Federal Mahkeme verdiği kararlarında güven sorumluluğunu kabul 

etmiĢtir. Ancak, doktrinde hala, bu sorumluluğun anlamı ve çerçevesinin ne olacağı 

tartıĢılmakta ve karĢılaĢılan olaylarda meydana gelen adaletsizliklere çözüm olması 

bazı durumlarda hala Ģüpheyle karĢılanmaktadır
14

. 

Durumun böyle olması, halen “güven sorumluluğu”na karĢı, mevcut olan bakıĢ 

açısını Ģüpheli, güvensiz ve problemli hale getirmiĢtir. Çünkü bu tür müphem ve 

çerçevesi ciddî bir biçimde belirlenemeyen kurumlar, hukuk kavramlarına ve 

uygulamasına olan güvenin azalması sonucunu doğurabilir. Özellikle, iktisâdi açıdan 

iĢlem yapan kurumlar için, hukuk kavramlarının tamamen belirli olması çok ciddî bir 

gerekliliktir. Çünkü ticarî hayatta, önceden mevcut olmayan ve daha sonra ortaya 

çıkabilecek olan sorumluluk rizikoları tehlikelidir, bu yüzden, hukukî kavramların 

tanımlanmasında ve çerçevesinin çizilmesinde çok dikkatli davranılmalıdır
15

. 

Ekonomik hayatın güvenilirliğinin ve devamının sağlanabilmesi için gerekli 

olan ticarî faaliyetlerin herhangi bir zarara uğramaması için, güven kavramı ve bu 

kavramın koruma alanının kapsamı sınırlamıĢ ve daha belirli ve hesap edilebilir, 

önceden bilinebilir bir hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır
16

. 

Bu konu ile ilgili olarak, belirli örnek olaylar gurubu meydana getirmek de 

yeterli olmayacaktır. Bu durum, belki bir parça hukuk güvenliğinin sağlanmasına 

yardımcı olsa bile, verilen mahkeme kararlarının doğru olup olmadığı ile ilgili, 

herhangi bir sağlama yapma Ģansı olmayacaktır. Güven sorumluluğunun uygulama 

alanı bulabileceği, belli baĢlı olaylar mutlaka tespit edilebilir. Böyle olduğu takdirde 

de, belirli bir dereceye kadar Ģartların belirli olmasından dolayı, hukuk güvenliği de 

sağlanmıĢ farz edilebilir. Ancak, verilen bu örnek kararlarda, mahkemelerin 
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 Loser, a.g.e. , s. 6. 
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 Loser, a.g.e. , s. 7. 
16

 Hans-Bernd Schäfer, Claus Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 3. 

Auflage, Berlin, 2000, s. 495. 
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takındıkları tutumun ve verilen kararların doğruluğu için yine de bir Ģüphe mevcut 

bulunacaktır
17

. 

Günümüzde de, genel olarak Avrupa Hukuku sistematiği içerisinde de güvenin 

korunması adına gerekli olan temel ilkelerde ve yine güvenin korunması ile ilgili 

verilmiĢ olan mahkeme kararlarının ortak noktalarının bulunması hususunda, ciddî 

bir boĢluk söz konusudur
18

. 

Bu yüzden öncelikli olan ve ciddî önem arz eden Ģey; güvenin korunması ile 

ilgili olan durumların ve bu güvenin korunması için gerçekleĢmesi gerekli olan 

Ģartların sistemleĢtirilmesi sorunudur. Ayrıca, hukukun üstünlüğü için çok önemli 

olan hukuk güvenliğinin sağlanması adına “güven sorumluluğu” kurumunun, 

teorisinin, içeriğinin, sınırlarının, hangi durumlarda ve hangi Ģartlar gerçekleĢtirildiği 

takdirde sorumluluğun söz konusu olabileceğinin ve hukuk bilimindeki geliĢiminin 

çok iyi incelenerek, bu kurumun hangi adaletsizliklere çözüm getirdiğinin tespit 

edilmesi, gerekmektedir
19

. 

Bu gerekliliklerin haricinde bir de, güven kavramının ve güvenin korunması 

olgusunun, hukuk biliminde ve iktisâdi hayatta oynadığı rolün bilinmesi de çok 

önemlidir. Güvenin korunması olgusunun hangi sorumluluk temeline dayandırıldığı 

ya da yeni bir sorumluluk kaynağı olarak mı kabul edileceği, sorumluluk hukuku ile 

ilgili kuralların içerisindeki uygulama alanının belirlenmesi de, “güven sorumluluğu” 

kavramının anlaĢılabilmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca, mukayeseli hukuk 

bakımından da eğer, güven sorumluluğu kavramının baĢka uygulama alanlarını 

belirleyebiliyorsak, bu da kavramın hukuk bilimindeki yerini ve önemini 

anlayabilmemiz için faydalı olacaktır
20

. 

Bu çalıĢma ile amaçlanan; güven sorumluluğu kavramının ilk çıkıĢ yeri olan Alman 

Hukuku ve daha sonra özellikle de Federal Mahkeme kararları ile ciddî bir uygulama 

alanı bulduğu Ġsviçre Hukuku‟ndaki anlamını ve sınırını tespit ederek, bu kurumun, 

Türk Borçlar Hukuku içerisinde öneminin farkına varılarak, kanunlaĢtırılmasının 

yolunu açmaktır. Ayrıca, bu çalıĢmayı yaparken, güven kavramından kaynaklanan 

                                                 
17

 Loser, a.g.e. , s. 7. 
18

 Loser, a.g.e. , s. 7. 
19

 Loser, a.g.e. , s. 7. Ayrıca bakınız :Claus Wilhelm Canaris, “Theorienrezeption und 

Theorienstruktur”, Festschrift Zentaro Kitagawa, Berlin, 1992, s. 60 vd.  
20

 Loser, a.g.e. , s. 7. 
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sorumluluğu, bunun derecesini ve hukuki sonuçlarını, sorumluluğun gerçekleĢmesi 

için, hangi Ģartların ve taraflar arasında kurulması gereken ne çeĢit bir özel iliĢkinin 

var olması gerektiğini de dikkatlice inceledik. Sonuç olarak, Türk Borçlar Hukuku 

için, kavramın nasıl anlaĢılması gerekeceği ve özellikle hangi hukuki temele 

oturtulması gerektiğini tespit etmeye çalıĢacağız. Bu geniĢ inceleme ileriki 

bölümlerimizde olacaktır. 

Ġsviçre Borçlar Hukuku‟nda, sözleĢmesel sorumluluğun ciddî bir bölümü, 

güven iliĢkisinden doğan yükümlülüklerin ihlal edilmesi sonucu meydana gelen 

sorumluluklardır. Bu duruma bir anlamda Loser‟e göre, sözleĢmeden kaynaklanan 

güven sorumluluğu (vertragliche Vertrauenshaftung) da denilebilir
21

. Çünkü en 

nihayetinde sözleĢme iliĢkisi içerisinde de, tarafların birbirlerine karĢı taahhüt 

ettikleri edimleri, ifa edeceklerine dair haklı bir güven söz konusudur. Culpa in 

contrahendodan bahsedilmeyen hallerde çoğunluk fikrine göre, bazı durumlarda da 

güvenin korunması olgusu, sözleĢme dıĢı sorumluluk olarak algılanabilir. Yazara 

göre, hukukta iyi niyetli kimsenin korunması gereken hallerde, çok çeĢitli menfaat 

alanları söz konusudur. Bu tarz durumlarda, bazen güven sorumluluğu, culpa in 

contrahendo kavramının önüne geçebilmektedir. 
22

Yani, güven sorumluluğu, içeriği 

culpa in contrahendo olacak biçimde, olayda uygulama alanı bulabilmektedir
23

. 

Bazı durumlarda da, hukukî sonuç olarak, pozitif ya da negatif güvenin 

korunması söz konusu olabilecektir. Loser‟e göre, pozitif olarak güvenin korunması 

durumunda, bir kimsenin, diğer bir kimseye güvenmesinden dolayı meydana gelen 

zararı tazmin edilecektir. Negatif olarak güvenin korunmasında ise, bir kimse diğer 

bir kimseye güvenmese idi, meydana gelmeyecek olan zararın tazmin edilmesi söz 

konusudur
24

. 

 

                                                 
21

 Loser, a. g. e. , s. 8. Bu konuda, Loser‟i kanaatmizce eleĢtirmek gerekir. Aslında, her sözleĢmede 

güvenden geniĢ anlamda bahsedebiliriz. Ortada bir sözleĢme varsa, aslında güven sorumluluğundan 

bahsetmemize gerek yoktur. SözleĢme benzeri bir borç iliĢkisi varsa, “Rechtsgeschäftsähnliche–

quasivertragliche”, bu takdirde de culpa in contrahendo dıĢında güven sorumluluğundan 

bahsetmemize gerek yoktur. 
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 Loser, a.g.e. , s. 8. 
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Güven sorumluluğu için, problemli olan önemli bir nokta ise; hangi güven 

durumlarının korunması gerektiği ve bunların ne dereceye kadar korunmaları 

gerekliliğidir. Örneğin; güven sorumluluğun gerçekleĢmesi için gerekli olan “özel 

iliĢki” kavramı kapsamındaki özen, ihtimam gösterme yükümlülüğünün, kapsamı ve 

derecesi ne olacaktır, ya da yardımcı Ģahısların durumu ve bunların 

sorumluluklarının kapsamı ne olacaktır? Bu gibi sorular, güven sorumluluğunun 

uygulama alanının belirlenmesi açısından çok önemlidir
25

. 

Güven sorumluluğu için, akılları karıĢtıran ve doktrinde tartıĢma konusu 

meydana getiren bir diğer problem ise, bu sorumluluğun aynı zamanda bir haksız fiil 

sorumluluğu olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğidir. Aynı zamanda, güven 

sorumluluğunun meydana geliĢ biçimi ve Ģartları, haksız fiil hukuku kurallarını da 

ihlâl ediyorsa, durumun aynı zamanda haksız fiil kuralları çerçevesinde 

değerlendirilmesidir. Doktrindeki bazı fikirlere göre, güven sorumluluğunun, 

tamamen haksız fiile dayanan bir hukukî temeli mevcuttur
26

. 

Güven sorumluluğu kavramının herhangi hukukî bir temele dayandırılması, 

kavramın bir açıklamasının yapılması, bu sorumluluğun diğer sorumluluk kavramları 

ile ilgili olan iliĢkisine bağlıdır. Borçlar Hukuku alanında, güven sorumluluğunun 

dogmatik açıdan düzenlenmesi, kavramın içeriğinin belirlenmesine bağlıdır
27

. 

Bu incelemeye geçmeden önce, Avrupa‟da meydana gelen geliĢmelerden de 

kısaca bahsetmek istiyoruz. Avrupa genelinde, Borçlar Hukuku alanında, uluslararası 

bir kanun yapılması, günümüz Ģartlarında bir ihtiyaçtır. Bu düĢünce ile de, Avrupa 

genelinde buna yönelik adımlar atılmıĢtır
28

. 
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 Loser, a.g.e. , s. 8. 
27
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Haftpflichtrechts – Haftung aus Treu und Glauben, Verursachung und Verjaehrung”, ZSR, 

2003 II, s. 153 vd; Alfred Koller, Haftung einer Vertragspartei für den Schaden eines 

vertragsfremden Dritten, Neue und alte Fragen zum privaten Baurecht, St. Gallen, 2004, N. 42, 

N. 52 vd.  
28

 Ernst A. Kramer, “Die Europäisierung des Privatrechts”, Recht, 2001, s. 102; Andreas Furrer, 

Das werdende Europäische Privatrecht, SZIER, 2005, s. 239; Jochen Taupitz, Europäische 

Privatrechtsvereinheitlichung heute und morgen, Tübingen, 1993. Avrupa Parlamentosu 15 Kasım 
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hukuku için bir öneri tekli edilmiĢtir. Bu yolda, halen Avrupa Birliği‟nde çalıĢmalar devam 
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görmek için bakınız: Reinhard Zimmermann, Simon Whittaker, Good Faith in European Contract 
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Bütün bu yapılan çalıĢmalar gösteriyor ki; Ġsviçre Hukuku‟nda var olan, 

güvenin korunması düĢüncesini yorumlarken bir de, özel olarak “güven 

sorumluluğu” kavramının, Avrupa hukuk bilimindeki geliĢmelerde oynadığı rol de 

dikkate alınmalıdır. Yani Ġsviçre Hukuku‟nda bu sorumluluğun yorumunu yaparken, 

Avrupa‟daki geliĢmelerden de bîhaber olamayız ve bu geliĢmelerin Ġsviçre‟ye olan 

etkisini de göz ardı edemeyiz ki, “güven sorumluluğu” kavramını daha iyi 

yorumlayalım
29

. 

Avrupa Hukuku‟nun özellikle de Borçlar Hukuku‟nun birleĢtirilmesi için, 

Almanya, Avusturya, Fransız ve Ġngiliz hukuklarının birleĢtirilmesi ve uyumlu hale 

getirilmesi, gerçekleĢtirilmesi istenen en büyük amaçtır. 

Bununla birlikte, Ġtalyan Medenî Kanunu (1942), Hollanda Medenî Kanunu 

(1992), nihayetinde uluslararası sözleĢmeler için BirleĢmiĢ Milletler tarafından 

uygulamaya konulmuĢ Konvansiyon (International Sale of Goods – 1980)
30

, 

Uluslararası Ticarî SözleĢmeler Prensipleri (UNIDROĠT- 1994/ 2004)
31

, Avrupa 

SözleĢme Hukuku Prensipleri (1995/ 2000/ 2003)
32

, Avrupa‟da Haksız Fiil Hukuku 

Prensipleri (2005)
33

, genel bir Avrupa Medeni Kanunu üzerine çalıĢmalar ve 
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öneriler, Avrupa‟da özellikle de Medeni ve Ticaret hukuku dalında, birlik ve uyum 

meydana getirmeyi amaç ve kendisine ilke edinmiĢ çalıĢmalardır
34

. 

Bütün bu mukayeseli hukuk çalıĢmaları, yürürlükteki Ġsviçre Hukuku‟na ithal 

edilmemiĢtir. Ġsviçre Hukuku, güven kavramı ve bunun korunması adına, kendi 

hukuk tarihinden gelen baĢka ve özel kurallara sahiptir. Bu sebeple de, çoğu kez, 

uluslararası uyumlu hale getirilmiĢ hukuk normlarından sapmalar gösterir
35

. 

Hal böyle iken, hukuk bilimindeki geliĢmelere karĢı da, Ġsviçre Hukuku‟nun 

sessiz kalmaması, özellikle de hukukçuların, Avrupa genelindeki özel hukuk 

çalıĢmaları ile yakından ilgilenip, Ġsviçre özel hukukunun da ilerlemesi adına çaba 

göstermeleri gerekmektedir
36

. 

Son zamanlarda, güven düĢüncesinin, bir yükümlülük temeli olarak 

değerlendirilmesinin ve hatta kabul edilmesinin ciddî bir biçimde hukukî 

geliĢmelerde etkisini göstermeye devam ettiğini gözlemlemekteyiz
37

. 

Bu tarzda yapılan çalıĢmalar öncelikle, Alman Hukuku‟nda doktrin 

çalıĢmalarında, Ġtalyan Hukuku‟nda, Ġngiliz Hukuku‟nda ve son olarak, tüm Avrupa 

genelinde yapılması amaçlanan hukuk birliğini gerçekleĢtirme çalıĢmaları 

aĢamasında gerçekleĢmiĢtir. Bütün bu çalıĢmalar ve tartıĢmalar yapılırken asıl 

yapılması amaçlanan Ģey, sorumluluk hukukunun ve sorumluluk kapsamına giren 

durumların çok iyi belirlenmesi ve sınırlarının iyi çizilmesi olmuĢtur. Genel olarak 

toplum içerisindeki bir bireyin iĢlem özgürlüğü alanında acaba hangi tür birincil ve 

ikincil koruma yükümlülükleri mevcuttur? Bu durumun belirlenmesi çok önemlidir. 

Ayrıca, hangi tür davranıĢların hukukun karĢısında yer aldığının belirlenmesi yani 

hangi tür yükümlülüklere aykırı davranılması halinde sorumluluk doğacağının 

belirlenmesi de çok önemlidir. Bu tartıĢmaların son noktası da davranıĢ 

yükümlülüklerinin hukuk içerisindeki kapsamının belirlenmesi ve bu tür 

yükümlülüklerin içeriğinin ve sınırlarının saptanması olacaktır
38

. 

 

                                                 
34

 Loser, a.g.e. , s. 10 – 11.  
35

 Loser, a.g.e. , s. 11. 
36

 Loser, a.g.e. , s. 12. 
37

 Loser, a.g.e. , s. 41. 
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 Loser, a.g.e. , s. 43. 
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Avrupa genelinde güven kavramının yerleĢmeye baĢlaması ve önemimin 

anlaĢılması pek çok ayrı geliĢme sonucu meydana gelmiĢtir. ġimdi, genel olarak 

Avrupa hukuk sistemlerinde güven kavramının anlaĢılması biçimini ve kavramın 

hukuk bilimindeki geliĢim sürecini inceleyeceğiz. 

Hollanda Hukuku, 1992 yılında Fransız Hukuku etkisinden kurtularak 

yeni bir hukuk anlayıĢı içerisine girmiĢtir. Dürüstlük ilkesi ve bu ilkenin 

sonucu olan sorumluluk temelinden ve fonksiyonundan ayrılarak farklı 

bir yol çizmiĢtir. Hollanda Medeni Kanunu‟nun 6:2 maddesinde, alacaklı 

ve borçlunun birbirlerine karĢı iyi niyete dayanan taleplerinin mevcut 

bulunduğunu söylemektedir
39

.Ayrıca, Medeni Kanun 6:248‟de, özellikle 

sözleĢmeler için düzenlenmiĢ bir kural daha vardır. SözleĢmelerde, 

özellikle, tarafların birbirleri ile kararlaĢtırdıkları noktaların dıĢındaki 

sözleĢme ile ilgili konularda, sözleĢmenin genel yapısından, kanundan, 

genel teamülden ve iyi niyetten yararlanılacaktır. ĠĢte, bu kuralda da 

kanun iyi niyete ve bundan kaynaklanan güven ilkesine atıfta 

bulunmuĢtur. Ayrıca Hollanda‟da güven ilkesinin baĢka bir anlamı daha 

vardır. Örneğin, herhangi bir irade açıklaması yapıldığında beyan kasdı 

olmayan bir kiĢinin acaba yapmıĢ olduğu bu hareket bir irade beyanı 

olarak algılanacak mıdır? ĠĢte, bu durum için Hollanda Medeni 

Kanunu‟na göre, açıkça karĢı tarafın yapılan bu beyanın bir irade beyanı 

olarak nitelendirmekte hakkı olmadığının anlaĢılması üzerine, yani, karĢı 

tarafın beyan iradesinin var olmadığını biliyor olması halinde, yapılan 

beyan hukuki sonuç doğurmayacaktır. Yapılan beyan ile irade arasındaki 

uyumsuzluk (tenakuz) halinde ise, ortaya müspet olarak güvenin 

korunması durumu çıkmaktadır
40

. Görüldüğü üzere, Hollanda 

Hukuku‟nda doğrudan doğruya güven düĢüncesinden kaynaklanan bir 

düzenleme gerçekleĢtirilememiĢtir. Güven kavramı ve güven düĢüncesi 

(Vertrauensgedanke), Hollanda Hukuku için sözleĢme hukuku 

çerçevesinde ve özellikle de bilgi verme yükümlülüğünün anlamının tam 

                                                 
39

 Loser, a.g.e. , s. 44. 
40

 S. Arthur Hartkamp/ M. Marianne Tillema, Contract Law in the Netherlands, Kluwer (The Hague 

et al.), 1995, N. 15, 75. 
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olarak kapsamının ve ekonomik anlamını tayinde çok önemli rol 

oynamaktadır. Çok yeni olarak da bu hukuk açısından sözleĢme öncesi, 

sözleĢme görüĢmeleri sırasındaki bilgilendirme yükümlülüğü kavramı da 

önem arz etmeye baĢlamıĢtır. Daha sonra ise hem sözleĢmesel hem de 

sözleĢme öncesi sorumluluk bakımından çeĢitli sistemler geliĢtirilmiĢtir. 

Bu sistemlerin birbirlerinden ayrıldıkları nokta, genel olarak hukukî 

sonuçlarıdır, yani güvenin korunması açısından zarar olarak negatif ya da 

pozitif zararın karĢılanacak olması önemlidir. 
41

 Doktrindeki bu 

uygulamalardan sonra, bilgi verme yükümlülüğü, Hollanda Hukuku‟nda 

sadece, hukukî görünüĢe güvenin korunması prensibi ve güven ilkesi ile 

açıklanmaktan sıyrılmıĢ, ayrıca sistematik bir konseptle güven 

sorumluluğu kavramı baĢlığı altında da açıklanmaya baĢlanmıĢtır. 
42

 

 ġimdi de kısaca Fransız Hukuku‟nun ve güven sorumluluğu kavramı 

açısından hukuk bilimi içerisindeki geliĢime değinelim. Fransız 

Hukuku‟nda güven kavramının ifade ettiği anlam tam olarak Alman ve 

Ġsviçre Hukuku‟ndaki gibi değildir. Bu kavramın yerine Fransız 

Hukuku‟nda hem doktrinde, hem de uygulamada benzer hukukî sonuçlar 

doğuracak benzer kavramlar kullanılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu kavramlar için 

Fransız Medenî Kanunu (CCfr) Art. 1134, 3‟e bakılabilir. Örneğin, 

sözleĢme öncesi görüĢmelerinin kesilmesine yol açan bir durum için, 

Fransız Hukuku bu anlamdaki zararları haksız fiil hukukunun genel 

hükümlerine yollama yaparak çözümlemeye çalıĢmıĢtır. 
43

 Ayrıca, son 

yirmi yılda, çok kez ve açık olarak bir hukuki iliĢkiye giren taraflar 

içerisinde, iyi niyetli olan kimsenin korunması gerekliliği fikri öğretiye 

hakim olmuĢtur.  

 Ġtalyan Hukuku‟nda ise, 50‟li yıllardan itibaren haksız fiil hukukunun 

genel ilkelerinden hareketle, koruma yükümlülükleri içeren ve güven 

kavramı temelli bir öğreti ve aslî edim yükümlerinden bağımsız borç 

                                                 
41

 Peter Loser, “ Vertrauenshaftung und Schutzpflicht – Vor dem Hintergrund europäischer 

Rechtsvereinheitlichung”, Christian J. Meier-Schatz/ Rainer J. Schweizer, Recht und 

Internationalisierung, Festgabe der Juristischen Abteilung der Universität St. Gallen zum 

Juristentag 2000, Zurich 2000, s. 121. 
42

 Loser, a.g.e. , s. 48- 50. 
43

 Loser, a.g.e. , s. 48. ; Whittaker, Zimmermann, a.g.e. , s. 35, 240. 
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iliĢkisi kavramı geliĢmiĢtir. Ancak, sözleĢme ve haksız fiil hukuku 

arasındaki sınırın çizilmesi bir sorumluluk hukuku sorunu olarak 

kalmıĢtır. Özellikle de, yanlıĢ bilgilendirmeden ötürü söz konusu olan 

sorumluluk tanımı önemlidir. Bu dogmatik düĢünceler, 1999 yılında 

uygulamada gerçekleĢen bir olayla söz konusu olmuĢtur. Bir doktorun 

sorumluluğu söz konusu olan olayda, bir doktor, bir hastanede, hastasına 

yapmıĢ olduğu yanlıĢ tedavi sonrası sadece sözleĢmeye aykırılıktan ötürü 

sorumlu olmamalıdır düĢüncesi hâkimdir. Ġtalyan Hukuku‟nda özel olarak 

bir düzenleme yeri bulunan meslekî sorumluluk kavramı bu olayda 

iĢletilmelidir. Nihayetinde, doktor meslekî olarak çevresine güven veren 

kimsedir. Çevresine verdiği bu güvenden dolayı da, doktorun, bu 

durumda, sadece hasta ile aralarında söz konusu olan sözleĢme bağıtından 

ötürü değil, bu özel profesyonelliğinden ötürü, sorumlu olması gerektiği 

Ġtalyan Hukuku‟nda hâkim fikir haline gelmiĢtir. Bu fikrin asıl temeli de 

bir kiĢinin çevresine verdiği güvendir. Bu güven düĢüncesi, uygulamada 

hukukî güvenin korunması fikrinin açıkça ağırlığını hissettirmesi 

sonucunu doğurmuĢtur. Bu durumun asıl temeli de çevreye karĢı 

oluĢturulmuĢ olan güvenin boĢa çıkması halindeki sorumlu olma 

mantığıdır. Ġtalyan Hukuku‟nda güven kavramı ve bundan dolayı sorumlu 

olma mantığı açıkça, uygulamanın izleri ile hukuk bilimdeki yerini almıĢ 

ve güncelliğini korumuĢtur. Açıkçası, Ġsviçre Hukuku‟nun benzeri olarak 

güven sorumluluğu kavramı hukuk uygulamasının bir ürünü olmuĢtur. 
44

 

 ġimdi ise Ġngiliz Hukuku‟ndaki durumu ve geliĢimine kısaca bir bakalım. 

Ġngiliz Hukuku‟nda özellikle de, 70‟li ve 80‟li yıllarda, kusur sorumluluğu 

konusunda özellikle de mutlak hakların ihlâl edilmesi konusunda ve mal 

varlığı zararları üzerine çok çeĢitli mahkeme kararları verilmiĢ ve bu 

konuya özel dikkat çekilmiĢtir. Verilen bu kararları burada anmamızın 

sebebi, güven düĢüncesinin bu kararlarda etkili olmasıdır ve ciddî bir rol 

oynamasıdır. 
45

 “Murphy v. Brentwood
46

 District Council”de Lordlar 
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 Loser, a.g.e. , s. 49- 50. 
45

 Dale Hutchinson/ Reinhard Zimmermann, Murphy‟s Law- Die Ersatzfähigkeit reiner 
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Kamarası (House of Lords), 1991‟de verdiği kararda ve daha sonra 

“Hedley Byrne & Co. Ltd. V. Heller & Partners Ltd
47

” üzerine verilen 

karada güven kavramına hep bir gönderme yapılmıĢtı. Anılan son karada 

söz konusu olan mal varlığı zararının tazmin edilmesi için, taraflar 

arasında sözleĢme değil ancak sözleĢme gibi değerlendirilebilecek kadar 

özel bir iliĢki (relationship) aranmıĢtı. Yani, herhangi bir beyanda 

bulunan kimsenin, bu beyanı ile karĢı tarafta oluĢturmuĢ olduğu güvenden 

dolayı bir sorumluluğu mevcuttur. 
48

 Bu durumda taraflar arasında 

herhangi bir sözleĢme söz konusu değildir. Ancak, mevcut durumu 

mahkeme, öyle bir özel iliĢki olarak kabul etmiĢtir ki, âdeta bu iliĢkiye 

“sözleĢme” muamelesi yapmıĢtır, bundan dolayı da, oluĢturulmuĢ olunan 

güvene aykırı davranıĢtan ötürü, güveni veren kimseyi sorumlu 

tutmuĢtur
49

. Ġngiliz Hukuku‟nda, bu gibi durumlara sözleĢme benzeri 

sorumluluk adı verilmektedir. Bu durumdan ötürü meydana gelen zararın 

karĢılanabiliyor olması ancak ve ancak “güven” kavramı ile 

açıklanabilir.
50

 Ayrıca bu kavramdan yola çıkarak Hollanda Hukuku‟nda 

olduğu gibi, özel meslek gurupları için daha özel meslekî sorumluluklar 

kategorileri, mahkeme kararları ile tespit edilmiĢtir. Örneğin, avukatlar 

için meslekî sorumluluklarından dolayı, bazı özel sorumluluk halleri 

öngörülmüĢtür. Esas olarak söylenebilir ki, sözleĢme görüĢmeleri 

aĢamasında dürüstlük ilkesinden kaynaklanan davranıĢ yükümlülükleri 

kavramı ve sözleĢme hazırlıkları aĢamasındaki özen gösterme 

yükümlülüğü gibi yükümlülükler Ġngiliz Hukuk sistemine yabancıdır. 

Ġngiliz Hukuku bu tür durumlarda aynı hukukî sonucu sağlayacak farklı 

                                                                                                                                          
für Vergleichende Rechtswissenschaft, 1995, s. 44 vd. ; Christian Whitting, “Compensation for Pure 

Economic Loss form a Common Lawyer‟s Perspective”, Willem v. Boom, Pure Economic Loss, 

Wien/ New York, 2004, s. 102. ; Atiyah, The Binding, s. 30.  
46

 (1991) 1 A.C. 398 (House of Lords). 
47

 (1963) 2 All E.R. 575 (House of Lords) = (1964) A.C. 465. 
48

 Heinrich Honsell, Der Ersatz reiner Vermögensschaden in Rechtsgeschichte und 

Rechtsvergleichung, Thomas Rauscher/ Heinz- Peter Mansel, Festschrift Werner Lorenz, München 

2001, s. 505 vd. ; Walter, Die Vertrauenshaftung, s. 96. ; R. Patrick Peyer, Zur Ersatzfähigkeit reiner 

Vermögensschäden, Recht, 2002, s. 101- 104.  
49

 Hutchinson/ Zimmermann, a.g.e. , s. 46, 73. ; Franz Werro, “Haftung für fehlerhafte Auskunft und 

Beratung – braucht es die Rechtsfigur Vertrauenshaftung?, Recht, 2003, s. 18.  
50

 Loser, a.g.e. , s. 51- 52.  
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çözüm yolları üretmiĢtir. Bu konu için “Walford v. Miles
51

” davası çok 

önemlidir. Bu davada sözleĢme öncesi yanlıĢ bilgi verme yükümlülüğü ve 

bundan dolayı meydana gelen zararların tazmin edilmesi öngörülmüĢtür. 

Özellikle de özel bir anlamı ve önemi olan sözleĢmelerde ya da tarafların 

herhangi bir özellik arz ettiği sözleĢmelerde, örneğin, sözleĢmenin 

taraflarından birinin acente, avukat, broker gibi meslek grupları olduğu 

takdirde, özellikle “güven” kavramından doğan yükümlülükler söz 

konusu olacaktır. 
52

 Sonuç olarak, Ġngiliz Hukuku‟nda, dürüstlük ilkesi, 

eĢitlik ilkesi mevcuttur. Ancak, bu ilkelerin anlamı “güven sorumluluğu” 

bakımından Alman ve Ġsviçre Hukuku‟ndaki kadar derin ve geniĢ 

değildir. Ġngiliz mahkemelerinin bu yöndeki kararları ise, Avustralya ve 

Amerikan Hukuku sistemlerinin aksine bir eğilimle
53

, Avrupa Birliği 

çerçevesindeki hukuku bütünleĢtirme çabaları içerisinde etkilenmiĢ ve 

diğer Avrupa ülkelerindeki “güven” kavramı ile ilgili geliĢmelere uygun 

bir geliĢim göstermeye baĢlamıĢtır. Örneğin, Ġngiliz Hukuk 

Komisyonu‟nun “sözleĢme hukuku” ile ilgi bir tasarısında, Kıta Avrupa‟sı 

Hukuk Sistemlerinin genel prensipleri göz ardı edilmemiĢ ve Ġngiliz ve 

Ġskoçya hukuk yapısı ile farklılıklar gösteren hükümlere de yer 

verilmiĢtir. Bu da Avrupa Birliği çerçevesindeki ortaklaĢa hukuk sistemi 

oluĢturma çabasının bir ürünüdür
54

. 

 Avrupa SözleĢme Hukuku ile ilgili Komisyon‟da, temel ilkeler dürüstlük, 

sadakat ve eĢitlik ilkeleridir. Bu durum ise, 90‟lı yılların baĢında, Avrupa 

SözleĢme Hukuku Ġlkeleri olarak üzerinde çalıĢılmaya, fikir yürütülmeye 

baĢlanmıĢ, diğer Avrupa hukuk sistemleri için genel geçer ve değiĢilmez 

anlamlar geliĢtirilmiĢtir. 1994 yılında yayınlanan ve 2004 yılında üzerinde 

tekrar çalıĢılan UNIDROIT “Uluslararası Ticarî SözleĢmeler Ġlkeleri” bu 

anlattığımız duruma uygun hükümler içermektedir
55

. Bu genel prensipler, 

                                                 
51

 (1992) 2 W. L. R. 174 = (1992) 2 A. C. 128 (138). 
52

 Whittaker, Zimmermann, a.g.e. , s. 46.  
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 Whittaker, Zimmermann, a.g.e. , s. 45. 
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sözleĢme hukuku ile ilgili genel hükümler koymaktadır
56

. Örneğin, 

sözleĢme hukuku ile ilgili bir durum olan sözleĢme öncesi görüĢmelerden 

dolayı sorumluluk alanında da UNIDROIT‟in bir düzenlemesi mevcuttur. 

SözleĢme görüĢmelerini sadakat ve dürüstlük anlayıĢına aykırı bir Ģekilde 

kesen ya da aksamasını sağlayan taraf, diğer tarafa verdiği zarardan dolayı 

sorumludur (Art. 2.1.15, band 2). Bununla birlikte, yine sözleĢme 

görüĢmeleri sırasında karĢı tarafa yanlıĢ bilgi veren, onun yanlıĢ bir 

Ģekilde düĢünmesine yol açan ya da ihmali ile bilgi verme yükümlülüğüne 

aykırı bir Ģekilde davranan taraf için, yine bu genel ilkelerdeki, “güvenin 

korunması” düzenlemelerine uygun olarak bir düzenleme getirilmiĢtir. 

YanlıĢ bilgi vermekle, açıklama yükümlülüğüne aykırı davranan taraf bu 

Ģekilde verdiği yanlıĢ bilgiler sonucunda bir sözleĢmenin oluĢumuna 

sebep olmuĢsa, diğer taraf bu durumdan dolayı uğradığı zararın tazminini 

talep edebilecektir. Ancak, bu yanlıĢ bilgiyi veren taraf verdiği bu bilginin 

doğruluğuna inanmakta ise, bu durumda sorumluluğu ortadan kalkacaktır 

(Art. 2.1.16). Ayrıca yine bu prensipler içerisinde sözleĢme öncesi 

yükümlülükler açısından “güven” kavramını yakından ilgilendiren bir 

madde daha vardır. SözleĢme görüĢmesi yapmak için bir araya gelen 

tarafların belirli menfaatleri söz konusudur. KarĢı tarafa güvenerek onunla 

bir sözleĢme iliĢkisine girmek için görüĢme yapan kimsenin eğer bu 

menfaatleri zedeleniyorsa, bu durumda ona bu güveni veren taraf bu 

zararı tazmin etmek durumundadır
57

. “Güven ilkesi” ayrıca vekâlet 

hukukunda ve bu çerçevedeki hata düzenlemelerinde de ciddî bir önem 

arz etmektedir (Art. 2.2.5 ve 2.2.10). Herhangi bir sözleĢmenin kurulması 

aĢamasında var olan hatayı bilen ya da bilebilecek durumda olan taraf, 

karĢı taraf buna iliĢkin bir güven vermiĢ olsa dahi, bu konuda bir zarar ve 

ziyan talebinde bulunamayacaktır. Beyan hatalarında, ise UNIDROĠT‟e 

göre tüm düzenlemelerde yalnızca negatif değil, pozitif olarak güvenin 

korunması aynı zamanda da sözleĢmeyi iptal hakkı da söz konusudur. 

Ancak, eğer karĢı taraf da aynı hatayı yapmıĢsa, ya da bu hatayı biliyorsa, 

                                                 
56

 Loser, a.g.e. , s. 54. 
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 Loser, a.g.e. , s. 54- 55.  
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ya da bu hatanın meydana gelmesine sebebiyet vermiĢse bu durum da, 

uluslararası ticaret ilkelerine de aykırı ise bu durumda tazminat 

istenemeyecektir (Art. 3.5, band 1). Önemli olan bir diğer nokta ise, 

UNIDROIT ilkeleri arasında “çeliĢkili davranıĢlara iliĢkin olan 

düzenlemedir (Art. 1.8) Bu durumda da karĢı tarafta oluĢturulan bir güven 

söz konusudur. Bir taraf karĢı tarafın yanlıĢ anlayacağını ve buna göre 

davranacağını bile bile çeliĢkili davranamaz. 2001 yılında değiĢen bazı 

hükümlere göre, dürüstlük ilkesi ıĢığı altında tarafların davranıĢ 

yükümlülükleri hüküm altına alınmıĢtır. Art. 6‟dan Art. 8‟e kadar 

sözleĢme öncesinde yer alan sözleĢme görüĢmeleri aĢamasındaki 

sorumluluk hali ayrıntılı bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bu düzenlemede 

ayrıca, ciddî bir Ģekilde olmayan bir sözleĢme görüĢmesindeki sorumluluk 

hali, sözleĢme görüĢmelerinin kesilmesinden dolayı sorumluluk ve o ana 

kadar olan bilgi verme yükümlülüğüne uygun davranılmıĢ bir Ģekilde 

karĢı tarafa verilen belirli bir güvene aykırı davranılmasından ötürü 

sorumlulukları düzenleyen hükümler de mevcuttur
58

. Avrupa Hukuku 

çerçevesinde 2005 yılında meydana getirilen “Haksız Fiil Hukuku Genel 

Ġlkeleri”nde mutlak kiĢi varlığı haklarının ihlâl edilmesi ile net malvarlığı 

zararları arasındaki fark belirtilmiĢtir. Haksız fiil hukukundaki geliĢmeler 

için Aralık 2005‟te meydana getirilen tasarı da Avrupa Medenî 

Kanunu‟nun bir bölümü haline getirilmiĢtir. Bu tasarının Art. 2: 207‟de, 

yanlıĢ bilgilendirme ya da yanlıĢ bir öğüt, nasihat, tavsiyede bulunan 

kimsenin bu güvenin boĢa çıkması üzerine meydana gelen sorumluluk 

hali düzenlenmiĢtir
59

. 

 Tüm bu anlattıklarımız, güven kavramı ile ilgili geliĢmelerin sadece 

Avrupa Hukuk öğretisinde var olması sonucunu doğurmamıĢtır. Olivier 

Moréteau
60

, genç bir Avrupa hukukçusu olarak, “güven sorumluluğu” 

kavramının, Avrupa genelinde ne anlama geldiğini araĢtırarak, genel 
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 Loser, a.g.e. , s. 56- 57. 
59

 Loser, a.g.e. , s. 57- 58. 
60

 Oliver Moréteau, “Revisiting the Grey Zone Between Contract and Tort: The Role of Estoppel and 

Reliance in Mapping out the Law of Obligations”, Helmut Koziol/ Barbara Steininger, European 

Tort Law, 2004, Wien/ New York, 2005, s. 42, 75.  
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Borçlar Hukuku‟ndaki anlamını da tanımlamaya çalıĢmıĢtır. SözleĢmenin 

yanında, haksız fiil ve sebepsiz zenginleĢmenin yanında, “güven” 

kavramı, Borçlar Hukuku‟nun yeni bir sorumluluk kaynağı ve dördüncü 

köĢe taĢı olmaya hazırdır. Bununla birlikte, yazara göre, bu sorumluluk 

bilgi verme yükümlülüğü, negatif olarak güvenin korunması durumunu ve 

hukukî görünüĢe güvenin korunması gibi pozitif olarak güvenin 

korunması durumunu kapsamaktadır.
61

 Ancak, yazarın bu konudaki 

görüĢleri de, dogmatik olarak var olan karıĢık durumu belirtmekten öteye 

geçememiĢ ve hukukî bir sorun olan bu duruma herhangi bir çözüm yolu 

göstermemiĢtir. 

 ġimdi ise Ġsviçre Hukuku‟nun bu konu hakkındaki eğilimini ve güven 

kavramının geliĢimini ana hatları ile inceleyelim: Ġsviçre‟de, güven 

kavramı ve bu kavramın ifade ettikleri, tamamen bir hakim hukuku olarak 

nitelendirebileceğimiz Yüksek Mahkeme kararları ile doğmuĢtur. 

Özellikle 90‟lı yılların baĢı ve ortalarına doğru bu konu aktüalitesini çok 

ciddi biçimde hissettirmiĢ ve öğretide güven kavramı temelli pek çok 

çeĢitte sorumluluk alanları temellendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 
62

  

AĢağıda, güven kavramının geliĢimi sürecinde Ġsviçre Federal 

Mahkemesi‟nin verdiği önemli kararlar kısaca anılacaktır ve aĢağıda 

konumuz için özel önem arz edenler daha ayrıntılı olarak incelenecektir:  

BGE 114 II 250, 27 Ekim 1988 tarihli kararında Federal Mahkeme, bir 

tacirin bir belge karĢısındaki “susma” davranıĢını “güven sorumluluğu” 

çerçevesi içerisinde o belgeyi “kabul” etmesi olarak karara bağlamıĢtır. 

Çünkü tacir, özelliği itibarîyle basiretli davranmak zorundadır ve tacir olması 

sıfatı ile etrafına karĢı bir güven çerçevesi oluĢturmaktadır.  

BGE 120 II 197, 21 Temmuz 1994 tarihli kararında Federal Mahkeme, 

“güven sorumluluğu”nu, vekâletname hukuku alanında iyi niyetli kimsenin 

güveninin korunması aĢamasında kabul etmiĢtir. Ayrıca, bir vekâletnamede 

hukukî görünüĢ oluĢturması itibarîyle güven sorumluluğunun 

uygulanabilmesi için gerekli olan Ģartları tespit etmiĢtir.  
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BGE 120 II 331, 15 Kasım 1994 tarihli kararında Federal Mahkeme, bir 

Ģirketler gurubu içerisinde, anne Ģirketi, yavru Ģirketin iyi niyetli 

alacaklılarına karĢı sorumlu olduğunu kabul etmiĢtir. Bu ve benzeri kararlar, 

ünlü, “Swiss-Air” kararı ile netleĢip, “güven sorumluluğu” kavramının 

uygulama alanı bulmasına yol açmıĢtır.  

BGE 121 III 109, 14 Mart 1995 tarihli kararında Federal Mahkeme, bir 

banka ile ilgili kararında geri dönen havalelere karĢı iyi niyetli kiĢiler ve 

alıcılara yapılan ödemelerin “güven sorumluluğu” kapsamında geçerli olması 

gerektiğini karara bağlamıĢtır.  

BGE 121 III 310, 27 Temmuz 1995 tarihli kararında Federal Mahkeme, yine 

bir banka ile ilgili olan bir iĢlemde iyi niyetli üçüncü kiĢinin güvenin koruyan 

bir tavır sergilemiĢtir. 

BGE 121 III 350, 10 Ekim 1995 tarihli kararında, bir spor vakfının bir atlete 

karĢı güven sorumluluğundan ötürü sorumlu olduğunu kabul etmiĢtir.  

BGE 124 III 297, 16 Nisan 1998 tarihli kararında, Ģirketler topluluğu 

içerisinde, üçüncü kiĢilere karĢı oluĢturulan güvenin boĢa çıkmasından 

kaynaklanan sorumluluğu kabul etmiĢtir.  

BGE 124 III 363, 3 Temmuz 1998 tarihli kararında ise Federal Mahkeme, bir 

avukatın mesleği itibarîyle sahip olduğu sosyal sorumluluk gereğince de 

meydana getirmiĢ olduğu güvenden ötürü sorumlu olduğunu kabul eden bir 

karar vermiĢtir.  

BGE 124 III 355, 12 Ağustos 1998 tarihli kararında da Federal Mahkeme, 

Ģirket yetkililerinin temsil yetkilerine güvenen iyi niyetli üçüncü kimseyi bu 

güveninden ötürü koruyan bir karar almıĢtır.  

BGer, 7 ġubat 1999, ZBGR 1999, 387= SJ 2000 I, 533: Federal Mahkeme, 

Ģekle uyulmadan gerçekleĢtirilmiĢ bir gayrimenkul alım satımında, tamamı 

ödenmemiĢ satım sözleĢmesi bedeli için güven sorumluluğunun uygulama 

alanı bulacağını kabul etmiĢtir.  

BGer Nr. 4C. 280/1999 ve Nr. 4C. 296/1999, 28 ġubat 2000 tarihli 

kararında Federal Mahkeme, yerbilimci ve mühendislerin yer aldıkları 

projelere ya da yapmıĢ oldukları iĢlerde, müĢterilerinin komĢularına karĢı 

meydana gelen zararlara karĢılık güven sorumluğundan ötürü tazminat 
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ödemeleri gerektiği yorumunu yapmıĢtır. Federal Mahkeme bu kararı 

verirken, bu sorumluğun, mühendislerin müĢterileri ve onların çevreleri ile 

kurdukları “özel bir bağdan (Sonderverbindung)” ötürü meydana gelen bir 

çeĢit sorumluluk olduğu fikrini bu kararında reddetmiĢtir.  

BGer Nr. 4C. 193/2000, 26 Eylül 2001 tarihli kararında Federal Mahkeme, 

yanlıĢ bilgilendirme, bankanın bir kimseye yanlıĢ bilgi verilmesinden ötürü 

bankanın güven sorumluluğu kavramından dolayı sorumlu olduğunu kabul 

etmiĢtir.  

BGE 128 III 324, 21 Temmuz 2002 tarihinde Federal Mahkeme, yanlıĢ 

olarak tedavül eden bir kıymetli evraktaki imzanın doğruluğuna iliĢkin olan 

güvene, oluĢturulan hukukî görünüĢden dolayı, güven sorumluluğu kavramını 

uygulamıĢtır.  

BGE 130 III 345, 23 Aralık 2003 tarihinde, Federal Mahkeme, üçüncü 

kiĢilere karĢı bilirkiĢi konumunda olan insanların sorumluluğunu “güven 

sorumluluğu” kapsamında değerlendirmiĢtir. Örneğin; bir gayrimenkul 

satımında alıcı o gayrimenkulün özelliklerine iliĢkin bilirkiĢi raporunu esas 

alarak gayrimenkulü alıyor. Ancak, güvenerek yaptığı satım sözleĢmesi 

sonucu, o gayrimenkulün istediği özelliklerden farklı olduğunu anlıyor ve 

sonuç itibarîyle alıcı bir zarara uğruyor. ĠĢte, Federal Mahkeme, bu durumdan 

dolayı, bilirkiĢi konumunda olan kimsenin raporunu gerekli dikkati ve özeni 

göstererek hazırlaması gerektiğinden yola çıkarak, bilirkiĢinin üçüncü kiĢi 

konumundaki kiĢilere karĢı güven sorumluluğundan ötürü sorumlu olduğuna 

iliĢkin bir karara varıyor.  

BGer Nr. 5C. 45/ 2004, 9 Temmuz 2004 tarihli kararında Federal Mahkeme, 

bir sigorta Ģirketinin, sigorta alacaklılarına karĢı verilen bilgilerin doğru 

olmaması hususunda, bir kısmı itibarîyle sözleĢmesel sorumluluğu, bir kısım 

itibarîyle de “güven sorumluluğu” kavramını uygulamıĢtır.  

Son olarak da inceleyeceğimiz, BGE 131 III 377, 25 ġubat 2005 tarihli 

kararında Federal Mahkeme, “güven sorumluluğu” kavramını, sözleĢmeden 
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kaynaklanan sorumluluk kavramına karĢı, bir ikinci, bir yardımcı sorumluluk 

kavramı Ģeklinde yorumlamıĢtır
63

. 

Bütün bu değindiğimiz kararlar çok genel olarak sadece adları anılmakla 

yetinilerek açıklanmıĢtır. Tezimiz içerisinde yeri geldiği takdirde, kararlar, 

içerikleri ve getirdikleri yenilikler itibarîyle çok daha ayrıntılı bir Ģekilde 

inceleneceklerdir.  

 

 

B. ĠSVĠÇRE HUKUKUNDA GÜVEN SORUMLULUĞU 

 

Yukarıdaki baĢlığımızda ifade ettiğimiz gibi, güven sorumluluğu kavramı, 

Almanya‟dan farklı olarak, Ġsviçre‟de 90‟lı yılların ortalarında, Federal Mahkeme 

kararları ile Ġsviçre hukuk uygulamasına girmiĢtir. Güven sorumluluğu, ilk önceleri, 

culpa in contrahendonun üst kavramı olarak algılanmıĢtır. Ancak, bu genellemenin 

ve üst kavram olarak yapılan ayırımın sınırları çok iyi bir Ģekilde belirlenmiĢ 

değildir. Ayrıca, Ġsviçre Hukuku uygulamasına göre, hem culpa in contrahendo 

kavramı için önemli olan hem de güven sorumluluğu açısından bir Ģart olan, özel 

iliĢki- Sonderverbindung kavramının hukuksal temelinin de çok iyi bir Ģekilde 

belirtilmesi gerekmektedir. 

Çünkü, güven sorumluluğu, Türk-Ġsviçre Borçlar Hukuku alanında yeni bir 

sorumluluk temeli olmaya layık bir kavramdır. Bu yüzden de, sorumluluğun 

sınırlarının çok iyi çizilip, müphem kalan noktaların açıklığa kavuĢturulup, 

sorumluluğun rizikosunu üstlenen taraflar için de, kavramın tanımının çok iyi 

yapılması gerekmektedir. 

AĢağıdaki baĢlıkta, Ġsviçre Hukuku‟nda “güven sorumluluğu” kavramının 

canlanmasına yol açan önemli Federal Mahkeme kararları incelenecektir: 

 

 

 

 

                                                 
63
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1. Federal Mahkeme Kararlarıyla Canlanma 

 

a. BGE 112 II 347 vd. 

 

Evli bir çift, bir lambanın fiyatını takdir ettirmek için Zürich‟te S. AG adlı bir 

antikacıya gidiyorlar. Lambanın fiyatının takdiri için, firma Londra‟daki uzman 

kiĢiye, lambanın fotoğrafını gönderiyor. Daha sonra, o kiĢiye telefon edilerek, 

lambanın fiyatı öğreniliyor. Bu fiyat belirlemesi üzerine, çift lambayı satıyor. Ancak, 

daha sonra lambanın daha değerli olduğu ortaya çıkıyor
64

. 

S. AG adlı firma ile ilgili olan olayda, Federal Mahkeme, davacı ve davalı 

firma arasında öncelikli olarak bir sözleĢme iliĢkisi kurulduğunu kabul etmiĢtir. 

Davalı firma ise, kendi davranıĢları ile Londra‟daki firma ile arasında verdikleri 

hizmetlerde bir yardım iliĢkisi olduğu izlenimini uyandırmıĢtır. Davalı firma, ayrıca, 

vermiĢ olduğu mektubun baĢındaki yazı ile, Londra, Zürih ve New York‟daki 

firmalar arasında bir bağ olduğunu ve her üç firmanında aynı müteĢebbisin farklı 

Ģubeleri olduğu görünüĢünü oluĢturmuĢtur. Bu yüzden firmalar arasındaki iliĢkiler, 

Federal Mahkeme tarafından OR Art. 101 kapsamında değerlendirilmiĢtir. Ayrıca, 

davalı firmanın bu tür bir görünüĢ oluĢturması ile Londra‟daki firmanın 

yaptıklarından dolayı sorumlu olduğu izlenimi oluĢturması, Federal Mahkeme 

tarafından kabul görmüĢtür
65

. 

Von Büren, Federal Mahkeme‟nin, izleyen baĢlıkta inceleme altına alacağımız 

olan Swiss-Air kararından önce böyle bir karar vermesini gayet olumlu ve yerinde 

bulmuĢtur. Bu karar, Konsern
66

 Sorumluluğu- Konzernhaftung açısından olumlu bir 

geliĢme olmuĢtur. Aynen, Swiss- Air kararı gibi, mektubun baĢına yazılan yazı ile 

karĢı taraftaki bireylere, firmaların birlikte çalıĢtıklarına dair ciddî ve kuvvetli bir 

izlenim bırakılmıĢtır. Tabiî ki, bu durum, Federal Mahkeme‟nin, konsern 
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 BGE 111 II s. 471 vd; BGE 112 II s. 347 vd; BGE 116 II s. 695 vd; BGE 124 III 363 vd.  
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 BGE 112 II 347, 354.  
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 Konsern, hukuken birbirinden bağımsız durumda bulunan iĢletmelerin, ortak bir yönetim çatısı 

altında toplanarak, ya tam bir eĢitlik içerisinde, ya da içlerinden birisinin hakimiyeti altında, tek elden 

sevk ve idare edilen ekonomik bir birlik haline gelmeleridir. Bir baĢka ifade ile, üzerinde uzlaĢmaya 

varılmıĢ bir tanım olarak, “konsern, hukuken bağımsızlıklarını koruyan teĢebbüslerin ortak bir 

yönetme gücü altında birleĢerek oluĢturdukları ekonomik bütündür”. Ayrıntılı bilgi için bakınız: 

Nami, Barlas, Adi Ortaklık Temeline Dayalı SözleĢme ĠliĢkileri, Beta Basım Yayım Dağıtım A. ġ. , 

Ġstanbul, 1998, s. 164-172.  
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sorumluluğunu koruma altına aldığının tek emaresi ve örneği değildir. Ġsviçre 

Borçlar Kanunu Art. 101/1‟in kullanılması ise, firmalar arasındaki iliĢki sebebi iledir. 

Her iki firmada, sıkı bir biçimde birbirleri ile ticarî anlamda iliĢkili kabul edilerek, 

kanunun bu hükmü uygulanmıĢtır
67

. 

 

b. BGE 120 II 331 vd. 

 

Bu karar, Ġsviçre‟de güven sorumluluğu kavramının ortaya çıkması ve 

geliĢmesi adına çok ciddî bir adımdır. Kararda, resmen güven sorumluluğunun adı 

geçerek, Ġsviçre‟de de, bu kurumun hukuk hayatında doğduğu kabul edilmiĢtir. ġimdi 

olayı kısaca özetleyelim: 

Swissair, 1987 yılında IGR Holding‟i kurmuĢtur. Bu holding, 30.000 ile 90. 

000 Ġsviçre Frangı arasında değiĢen bir miktar karĢılığı, kira ödemesine sayılacak bir 

bedel ile, golf sahalarının yanında lüks rezidanslar yapmak istemektedir. Yapılması 

düĢünülen bu rezidanslar için meydana getirilen dökümanlarda ve reklam ilanlarında 

“Swissair” logosu yavru Ģirket tarafından kullanılmıĢtır. Ayrıca, IGR Holding‟in, 

Swissair‟ın yavru Ģirketi olduğu da baĢka reklamlarla da Ģu Ģekilde deklare 

edilmiĢtir: “Internationel Golf and Country Residans‟ların arkasında, Swissair 

kuruluĢu vardır. IGR, ayrı bir Ģirket olmasına rağmen, ana ortak olan Swissair gibi, 

aynı giriĢimsel faaliyetlerde bulunmaktadır. 

1988 yılında, Wibru Holding, bu sözleĢmeye 90. 000 Frank ile taraf olmuĢtur. 

1989 yılında, IGR Holding, Euroactividade Holding AG ile birleĢmiĢtir ve aynı yılın 

sonunda da, IGR Holdin AG, birleĢtiği bu holdinge satılmıĢtır. 1990 yılında da, IGR 

Holding iflasını açıklamıĢtır. Bunun üzerine, Wibru Holding, Swissair AG‟ye açtığı 

bir dava ile, ortaya çıkan zararının tazmin edilmesini istemektedir. 

Ġsviçre Federal Mahkemesi, bu olay ile ilgili olarak, ana Ģirketin-

(Muttergesellschaft)- yavru Ģirketin-(Tochtergesellschaft)- iĢlem yaptığı kimselere 

karĢı, sorumlu olduğunu kabul etmiĢtir
68

. Bu durumu da, ana Ģirketin, yavru 

Ģirketlerinin yaptıkları iĢlemlerden ötürü anaĢirket olması sıfatı ile hukuken sorumlu 
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 Roland von Büren, “Der Konzern”, in: Schweizerisches Privatrecht, Band 8, Halbband 6, 

Handelsrecht, Basel/Frankfurt am Main, 1997, FN. 262, s. 62 
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olması gerekliliği ile açıklamıĢtır. Ayrıca, Federal Mahkeme, bu kararında, 

Swissair‟ın, ya da bu çeĢit büyük holdinglerin, sadece, yavru Ģirketin iĢlem yaptığı ve 

irade beyanında bulunduğu belirli üçüncü kiĢilere karĢı değil de, genel olarak yavru 

Ģirketlerinin potansiyel müĢterilerine karĢı da sorumlu olduğu kanaatine varmıĢtır. 

Bu durumun gerekçesini de yapılan reklamlarla açıklamıĢtır. Çünkü, yapılan 

reklamlar ile toplumda, ticari faaliyetleri ile takdir kazanmıĢ bir Ģirketin (Swissair) 

umuma karĢı oluĢturduğu haklı bir güven, meydana gelen bir hukuki görünüĢ söz 

konusudur. OluĢturulan bu görünüĢe inanan ve güvenen kimselerin haklı 

güvenlerinin korunacağı ve meydana gelen zararlardan ötürü de Swiisair‟ın sorumlu 

olması anlamlı ve hukuken mantıklıdır. 

Federal Mahkeme, burada “garanti sözleĢmesi”den kaynaklanan sözleĢmesel 

bir sorumluluk olduğu yönündeki fikirleri reddetmiĢtir. Aynı Ģekilde, haksız fiil 

sorumluluğunu gerektirecek Ģekilde bir mutlak hak ihlalinin ve hukuka aykırılığın 

olmadığı yönünde karar vermiĢtir. 

OluĢturulan güvene aykırı davranılmasının yanında, ana Ģirket, yavru Ģirketinin 

sözleĢmeye aykırı davranıĢlarından ötürü ve haksız fiillerinden ötürü de sorumludur. 

Federal Mahkeme, aynı zamanda, kararları ile, culpa in contrahendo sorumluluğu da, 

özel ve ayrı bir sorumluluk olarak kabul etmiĢtir. Bu bakıĢ açısı ile de, aynı Ģekilde, 

Federal Mahkeme, ana Ģirketin, yavru Ģirketin, sözleĢme görüĢmeleri yaparken, karĢı 

tarafa verdiği zararlardan ötürü de, culpa in contrahendo sorumluluğu çerçevesinde, 

sorumlu olacağı kanaatindedir. ĠĢte, bu sorumluluklar gibi, ana Ģirket aynı zamanda 

yavru Ģirketin bizzat oluĢturduğu ve kendisinin de bu duruma ses çıkarmadığı, 

çevreye karĢı oluĢturulan güvene aykırı davranıĢlarında ötürü de sorumlu olacaktır. 

SözleĢme görüĢmeleri sırasında taraflar arasında özel bir bağ- (Sonderverbindung)- 

kurulduğunu, culpa in contrahendo sorumluluk baĢlığımızda incelemiĢtik. Federal 

Mahkeme‟nin düĢüncesine göre, ana Ģirket, yavru Ģirketinin iĢ iliĢkisine girdiği 

taraflara karĢı herhangi bir beyanda bulunuyor ya da yavru Ģirketinin beyanını 

onaylıyor ya da beyana itiraz etmeyerek bunu kabulleniyor ve bu beyan ile de karĢı 

tarafta bir “güven” uyandırılıyorsa, bu durumda, aynı culpa in contrahendoda olduğu 

gibi, Swissair ile sözleĢme müzakeresindeki taraf arasında özel bir bağ-

Sonderverbindung ve birbirlerine zarar vermeyecekleri noktasında haklı bir güven 

oluĢmuĢtur. Bu güven de yine, dürüstlük ilkesinden kaynaklanan koruma ve 
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açıklama yükümlülüklerinden doğabilir. Her ne olursa olsun, dürüstlük ilkesinden 

kaynaklanan bu yükümlülüklere aykırılık gibi, bir takım davranıĢlarla meydana 

getirilen güvene aykırı davranmak da sorumluluğu gerektirir. Bu durumda da, ana 

Ģirket, yavru Ģirketin kendi beyanı ile oluĢturduğu güvene aykırı davranmasından 

ötürü sorumludur. 

Bu sorumluluğun sınırlarını ve Ģartlarını belirlemede çok dikkatli olunmalıdır. 

Kanaatimizce de, güven sorumluluğu kavramı, geniĢ anlamda ve amacını yitirecek 

Ģekilde, her olayda farklı Ģartlara tabi tutularak değil, doğum Ģartları ve sonuçları 

iyice belirlenerek, genel bir kural halinde, hukuk hayatında yer almalıdır. 

Bu yüzden, Federal Mahkeme de, Swissair‟ın sorumluluğunun oluĢması için ya 

da benzeri durumlarda bir güven sorumluluğunun meydana gelmesi için, öncelikle, 

ana Ģirketin niteliği itibarîyle, karĢı tarafta belirli bir güven uyandırmasını gerekli 

görmüĢtür. Bu güveni, ana Ģirket kendi davranıĢları ile uyandırabileceği gibi, 

olayımızda olduğu gibi, yavru Ģirketin yaptığı beyanlara-reklâmlara ses çıkarmama- 

göz yumma Ģeklinde dolaylı yoldan da yapabilir. Bir diğer Ģart da, ana Ģirketin 

oluĢturduğu bu görünüĢe güvenen kimsenin bu güvenin boĢa çıkması ve bu boĢa 

çıkma halinin de haklı olması gerekmektedir. Yani, ana Ģirketin sorumluluğunun 

meydana gelebilmesi için hukuken korunmaya lâyık bir güven söz konusu olmalıdır. 

Ayrıca, meydana gelen zarar ile verilen güven arasında illiyet bağı söz konusu 

olmalıdır. Ancak, haklı güven korunmaya lâyıktır. 

Federal Mahkeme‟nin verdiği kararda ortaya çıkan iki tane davranıĢ 

yükümlülüğü söz konusudur. Öncelikli olarak, ana Ģirket, yavru Ģirketinin iktisâdi 

olarak yeterli olduğunu garanti altına almak durumundadır. Yani, yavru Ģirketin 

iktisâdi açıdan iĢlem yaptığı karĢı tarafa karĢı meydana gelebilecek olan iktisâdi 

zaaflarından ötürü, ana Ģirket yavru Ģirket gibi sorumlu olacaktır. Bu anlamda, ana 

Ģirket, yavru Ģirketin iĢlem yaptığı karĢı tarafa karĢı, her türlü rizikoya karĢı tekeffül 

borcu altına girmiĢtir. Ġkinci olarak da, ana Ģirket, yavru Ģirketin iĢlem yaptığı kiĢilere 

karĢı mevcut olan aydınlatma yükümlülüğünü ihlâl etmesinin sonucu olarak, sorumlu 

olabilir. Bu durumda da, konsern sorumluluğu - Ģirketler birliği sorumluluğu, yanlıĢ 

bilgilendirme ve(ya) aydınlatma yükümlülüğünün ihlâl edilmesi sonucu, yine 

meydana gelecektir. Federal Mahkeme, bu durumu, yavru Ģirket ile iĢlem yapan 

taraflar arasında, sözleĢmenin meydana gelmemesine rağmen, bir sorumluluk türü 
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olarak belirlemiĢtir. Zira, sözleĢme meydana gelmese bile, yani ana Ģirketin, yavru 

Ģirketin yaptığı ticari eylemlerden dolayı sorumluluğu baĢlamıĢ olmasa bile, 

aydınlatma yükümlülüğünün ihlalinden dolayı, ana Ģirket yine de sorumlu olacaktır. 

Bu durum, Federal Mahkeme tarafından “güven sorumluluğu”nun özel bir 

düzenlemesi olarak öngörülmüĢtür. Bu durum konumuz açısından çok önemlidir. 

Kısacası, Federal Mahkeme, bu kararı ile, ana Ģirket olan, Swissair‟ın, 

toplumda hem markası ile, hem de yaptığı iĢler ile, güven veren bir Ģirket olduğuna 

ve IGR Holding‟in de, Swissair ile olan bağını, yaptığı reklamlar ile kanıtlayıp, 

Swissair‟ın da bu duruma ses çıkarmadığından, ana Ģirketin, genel olarak, 

toplumdaki diğer bireylere ve özel olarak da, yavru Ģirketin iĢlem yaptığı diğer 

kiĢilere karĢı, ciddi bir güvene yol açtığına karar vermiĢtir. ĠĢte, bu güven dolayısı 

iledir ki, bireyler, ortaya çıkan bu görünüĢe güven duymuĢlardır ve bu güvenleri de 

hukuken korunmaya lâyık, haklı bir güvendir. Bundan dolayı, mağdurların, yaptıkları 

sözleĢmeden dolayı uğradıkları zararı, yavru Ģirketin kendisi, aradaki sözleĢme 

dolayısı ile değil de, Swissair, meydana gelen “güven” dolayısı ile karĢılayacaktır. 

Bir baĢka ifade ile Swissair, reklâmlara ses çıkarmamakla, IGR Holding‟in 

kendi yavru Ģirketi olduğunu teyit etmiĢtir. Bu davranıĢı ile de, toplumda bir güven 

tesis etmiĢtir. OluĢturduğu bu güvenden dolayı da, meydana gelen zararlar 

karĢısında, sorumlu olacaktır. 

Federal Mahkeme, verdiği bu karar ile “güven sorumluluğu” kavramını, ilk 

defa olarak gerekçeli bir Ģekilde uygulamıĢ ve Ġsviçre Hukuk‟una kavramın 

girmesine yol açmıĢtır. Mahkeme verdiği bu kararla, ayrıca, ana Ģirketlerin, yavru 

Ģirketlerinin iktisâdi amaç taĢıyarak yaptıkları sözleĢmelerden dolayı ve koruma 

yükümlülükleri çerçevesinde mevcut olan aydınlatma ve bilgi verme 

yükümlülüklerine aykırı davranmalarından dolayı, sorumlu olmaları gerektiği 

noktasını da ehemmiyetle belirtmiĢtir. 

ġimdi, kısaca, Swissair kararının Ġsviçre Doktrinindeki yankılarını inceleyelim: 

Gonzenbach‟a
69

 göre; bu karar arkasında çok önemli iki etki bırakmıĢtır. 

Bunlardan ilki, öncelikle, konsern-Ģirketler birliği içindeki, ana Ģirketin yavru 

Ģirketin eylemlerinden sorumlu olması sonucu, hem Ģirketler arası iliĢkilerin seviyesi 

                                                 
69

 Gonzenbach, recht 3 (1995), s. 129 vd.  
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hem de, ticarî hayattaki “iĢlem güvenliği” ve güven kavramının pratik hayatta 

uygulanabilirliği daha da artmıĢtır. Ġkinci olarak da, ana Ģirketlerin, yavru 

Ģirketlerinin iĢlemlerini kontrol etmeleri daha sıkı Ģartlara bağlanmıĢ, bir baĢka ifade 

ile söz konusu karar ve gerekçesi ile yavru Ģirketlerin üzerindeki denetim ve kontrol 

daha da fazlalaĢmıĢtır. 

Amstuzt/ Watter isimli hukukçulara göre; Federal Mahkeme‟nin verdiği karar, 

güven sorumluluğunun Ġsviçre Hukuku‟nda artık uygulama alanının olduğuna 

iliĢkindir. Ancak, hukukçulara göre, kararda, anne Ģirketin, yavru Ģirketin hangi 

beyanlarından sorumlu olacağı, yani, kısacası, sorumluluğun Ģartları ve çerçeveleri 

iyi belirlenmemiĢtir
70

. 

Hukukçu Fellmann‟a göre ise, Federal Mahkeme, Ģimdiye kadar Ġsviçre hukuk 

uygulamasının bulmadığı bir kurumu, bulup gün yüzüne çıkarttığı kanaatindedir. 

Özellikle de, bu karar Ģirket birlikleri içerisindeki güven verici davranıĢlara bir 

sorumluluk temeli olması açısından çok yerindedir
71

. 

Baumann, ise, Federal Mahkeme‟nin verdiği bu kararı, ZGB m. 2 ile 

iliĢkilendirmiĢ ve bu maddenin pratik bir uygulaması olarak yorumlamıĢtır. 

Hukukçu, ayrıca, Federal Mahkeme‟nin culpa in contrahendo sorumluluğu daha 

geniĢ bir kapsamda ele alan ve güven sorumluluğunu, culpa in contrahendo 

sorumluluğun temellerinin bir genellemesi olduğu yönündeki görüĢüne karĢı, aksine, 

culpa in contrahendoyu, güven sorumluluğunun bir uygulama örneği olarak 

değerlendirmiĢtir
72

. 

Brechbühl‟e göre de bu karar, konsern-Ģirket birlikleri için çok önemli bir 

geliĢmedir. Bu karar ile birlikte, Ģirketler artık, üçüncü kiĢiler ile iliĢkilerinde çok 

daha dikkatli ve özenli davranmak durumundadırlar
73

. 

Kuzmic, bu karar ile Ġsviçre uygulamasına belirgin bir Ģekilde giren “güven 

sorumluluğu” kavramını, sorumluluk hukuku alanında her kilidi açan ana anahtar-

maymuncuk- (passepartout der Haftung)- ve Pandora‟nın kutusu - (Büchse der 
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 Marc, Amstutz/ Rolf, Watter, “Konzernhaftung”, AJP 4 (1995), s. 502 vd.  
71

 Walter, Fellmann, “Haftung für Werbung – Ein erster Schritt zu einer allgemein 

Vertrauenshaftung?”, media lex 2 (1995), s. 94 vd.  
72

 Max, Baumann, Kommentar zum Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung, Band I, Teilband 

1, Art. 1-7 ZGB, 3. Auflage, Zürich, 1998, N. 108, Art. 2 ZGB. 
73

 Beat, Brechbühl, Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen , Abhandlungen zum 

schweizerischen Recht, Heft 617, Dissertation, Bern, 1998, s. 140. 



 

 

 

 

211 

Pandora) olarak nitelendirmiĢtir. Güven sorumluluğu, sözleĢmesel ve haksız fiil 

sorumluluğu yanında ayrı bir sorumluluk kaynağıdır. Bu karardan önce, hukukî 

temelden yoksun olan konsern sorumluluğu, bu karar ile temellendirilmiĢ, böylelikle 

de, hukuk güvenliği, emniyeti ve birliği sağlanmıĢtır
74

. 

Wick, ise, bu tarz bir eğilim ile haksız fiil sorumluluk alanına girebilecek 

alanların, sözleĢme benzeri bir sorumluluğun kapsamına alınmasının, hesaplanamaz 

ve önceden kestirilemez sorumluluk risklerine yol açacağını savunmuĢtur
75

. 

Druey de, bu kararda güven sorumluluğundan bahsedilmesine rağmen, kararın 

özünün genel olarak konsern sorumluluğuna dair olduğunu söylemiĢtir
76

. 

Schwenzer, ise, bu kararı, OR Art. 41, 1 ile iliĢkilendirerek, baĢkalarının 

malvarlığı menfaatlerini korumak amacı ile getirilmiĢ bir mesleki sorumluluk olarak 

değerlendirmiĢtir
77

. 

Von der Crone/ Walter ise, karar yorumunu Ģöyle yapmıĢlardır: Yavru 

Ģirketin, anne Ģirketin logosunu reklam kağıtları üzerinde ya da dokümanlarının 

üzerine yerleĢtirilmesi, nitelikli bir konsern beyanıdır- (Konzernerklärung). Bu 

davranıĢ ile, yavru Ģirket, anne Ģirketin itibarını hukuki iĢlemler alanında kullanmıĢ 

olmaktadır. Bu yüzden de, çevrede böyle bir güvenin uyandırılması, haklı 

beklentileri ve anne Ģirketin sorumluluğunu da beraberinde getirecektir
78

. 

Bütün bu bahsettiğimiz hukukçuların görüĢlerinde farklılıklar olmasına rağmen, 

ortak olan nokta, anılan Federal Mahkeme kararında “güven sorumluluğu”nun, 

Ġsviçre Hukuku uygulamasına girmiĢ olması gerçeğidir. Ancak, bu yeni hukuk 

Ģeklinin niteliği ve sınırları, Ġsviçre Hukuku‟nda tam olarak net değildir. Ancak, bu 

sorumluluk için en önemli nitelik, özel hukukî bir bağın- (rechtliche 

Sonderverbindung)- aranması zorunluluğudur. Bu özel bağ-iliĢki için, Federal 

Mahkeme verdiği Swissair kararında Ģöyle bir yorum yapmıĢtır: Her ne kadar, 

sözleĢme müzakereleri sırasında, irade beyanını ve karĢı tarafta meydana gelen 
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 Kristina, Kuzmic, Haftung aus “Konzernvertrauen”, Die Aussenhaftung des Konzerns im 

Schweizerischen Privatrecht, Dissertation, Zürich, 1998, s. 260 vd.  
75

 Markus, Wick, “Die Vertrauenshaftung iim schweizerischen Recht”, AJP 10 (1995), s. 1270 vd. ve 

özellikle 1279-1280.  
76

 Jean, Nicolas, Druey, “Konzernrecht, Rechtssprechung, BGE 120 II 331”, SZW 2 (1995), s. 96.  
77

 Ingeborg, Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. Auflage, Bern, 

2003, N. 52.03.  
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 Hans Caspar von der Crone/ Maria, Walter, “Konzernerklaerung und Konzernverantwortung”, 

SZW 2 (2001), s. 53 vd. ve özellikle bakınız: s. 60.  
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güveni yavru Ģirket yapmıĢ olsa da, ortaya çıkan ve müzakerelerin karĢı tarafı için 

söz konusu olan hukukî görünüĢün doğruluğu, kesinliği ve tam olması, anne Ģirket ile 

karĢı taraf arasında özel bir bağın gerçekleĢmesine neden olmuĢtur. BaĢka bir ifade 

ile anne Ģirket, sözleĢme müzakerelerine fiilen hiç katılmamıĢ olsa bile, o, hem yavru 

Ģirketin aralarındaki iliĢkiyi kanıtlayıcı reklâmlarına göz yumması ile hem de yavru 

Ģirket ile olan konsern birliği ve ondan sorumlu olması gerekçeleri yüzünden, 

müzakerelerin karĢı tarafı ile aralarında özel bir bağın meydana gelmesine yol 

açmıĢtır. ĠĢte, bu yüzden de, anne Ģirket, oluĢturduğu ya da oluĢmasına müsaade 

ettiği bu hukukî görünüĢ dolayısı ile vermiĢ olduğu güvenden ötürü sorumludur
79

. 

Bu yorumu ile de Federal Mahkeme yine önemli bir adım atmıĢ ve hukukî 

anlamda özel iliĢki için, tarafların mutlaka temas halinde olmalarının, bir anlamda 

karĢı karĢıya gelmiĢ olmalarının gerekli olmadığına karar vermiĢtir
80

. 

Ġsviçre doktrinin de bazı yazarların karar için söz konusu olan görüĢleri ise 

Ģöyledir
81

: 

Ġsviçre Federal Mahkemesi‟nin verdiği Swissair kararının incelenmesinin 

sonucu karĢımıza çıkan ilk görünüĢ, bu kararın, artık genel bir hukukî kurum- 

(Rechtsfigur)- olan culpa in contrahendo sorumluluğunun özel bir hali olarak 

anlaĢılabileceği yönündedir. Bu özel halden kastedilen ise “güven sorumluluğu”dur. 

Ancak, daha derine inilerek incelendiğinde, aslında kararda, Canaris‟in geliĢtirdiği 

bu genel hukukî kurumun bir görünüĢ Ģekli olan güven sorumluluğunun ardında, 

kanundan doğan özel bir borç iliĢkisi yatmaktadır. Bu sonucu Wiegand, 
82

 özellikle 

kararın ikinci bölümünden çıkarmaktadır. Burada, Federal Mahkeme, anne Ģirketin 

de yaptığı davranıĢlar ile müzakerenin karĢı tarafı ile özel bir bağ-iliĢki 

oluĢturduğuna hükmetmiĢtir. Böylece, meydana gelen bu iliĢkiden dolayı, kanundan 

doğan ve her ne kadar sözleĢme müzakerelerinde karĢı karĢıya gelmeseler bile, anne 

Ģirket, karĢı taraf arasında kanundan doğan bir özen gösterme yükümü içeren borç 
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 Fehlmann, a.g.e. , s. 83; Ayrıca kararın ayrıtıları için bakınız: BGE 120 II 331, 336.  
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iliĢkisi oluĢmuĢtur. Aslında, Wiegand‟a göre, Canaris‟in söylediklerinin temelinde 

bu yatmaktadır
83

. 

Swissair Ģirketi, Wibru Holding nazarındaki görünüĢü ile belirli beklentilerin ve 

güvenin meydana gelmesine yol açmıĢtır. Bu görünüĢün içerisine, IGR Holding‟in, 

Swissair Holding‟inin içerisinde bir yeri olduğu, onun tarafından desteklendiği ve 

anne Ģirketin, yavru Ģirketinin doğru ya da yanlıĢ yaptığı her iĢleminden dolayı 

sorumlu olduğu zannı da vardır. 
84

 

Aslında, Federal Mahkemeye göre de, Swissair Ģirketinin, meydana gelen 

zarardan ötürü sorumlu olmasının temel sebebi, Swissair logosunun kullanıldığı 

reklamlar ile, meydana getirilen güvene ses çıkarmamıĢ olmasında değil, yavru 

Ģirketinin hukuki iĢlemlerini kontrol etmemesinde yatmaktadır. Çünkü konsern 

birliği içerisinde, anne Ģirketin hem böyle bir yetkisi, hem de sorumluluğu söz 

konusudur. Anne Ģirket, olayımızda, yavru Ģirketin hem yaptığı hareketleri kontrol 

etmemiĢ hem de meydana getirilen güvene de hareketsiz-sessiz kalarak engel 

olmamıĢ, durumu zımnî olarak kabul etmiĢtir. Bu yüzden de, hem bir anne Ģirket 

olarak, yavru Ģirketin arkasında olduğu izlenimini uyandırmasından ötürü, hem de 

yavru Ģirketin yaptıklarını kontrol etmemesinden ötürü, meydana gelen bu güvenin 

boĢa çıkmasından dolayı, Federal Mahkemece, tazminat ödemeye mahkûm 

edilmiĢtir. 
85

  

Federal Mahkeme ayrıca, bu kararında, güven sorumluluğunun meydana 

gelmesi için aradığı Ģartlara da iĢaret etmiĢtir. Bu açıdan ilk aranan Ģart, “illiyet 

bağı”dır. Yani, ortaya çıkan zarar ile, söz konusu olan yanlıĢ davranıĢlar arasında bir 

sebep-sonuç bağı olmalıdır. Federal Mahkeme, Wibru Holding‟in ve diğer 

katılımcıların meydana gelen zararları ile ilgili olarak, olayda, hem Swissair‟ın hem 

de IGR Holding‟in hareketlerinin sonucu zararın gerçekleĢtiğine karar vermiĢtir. 
86

 

Bizim kanaatimizce de, sonuç bölümünde daha ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz 

üzere, Swissair kararı, Ġsviçre- Türk Hukuku‟nda tipik güven sorumluluğu kuralı 

olarak görünen BK. m. 36/2‟nin, BK. m. 365/2 kuralı gibi, geliĢtirilmesi örneği 

                                                 
83

 Berger, a. g. e. , s. 48; Gonzenbach, recht 3, s. 124; Wolfgang, Wiegand, “Von der Obligation zum 

Schuldverhaeltnis”, recht 3 (1997), s. 8.  
84

 BGE 120 II 331, 338 vd.  
85

 Fehlmann, a.g.e. , s. 85. 
86

 BGE 120 II, 331, 341.  



 

 

 

 

214 

olarak verilebilir. Ancak Swissair ile “mağdur” arasında bir edim yükümlerinden 

bağımsız borç iliĢkisi somut olayda kurulmuĢ ise, bu takdirde, yine culpa in 

contrahendo söz konusu olur. Üçüncü kiĢi ile, böyle bir iĢlemsel temas, sözleĢme 

müzakereleri yoksa ve üçüncü kiĢi de özel olarak verdiği güvenle, mağdurun zarara 

uğramasına yol açmıĢsa, tezimizde savunduğumuz fikir doğrultusunda tipik güven 

sorumluluğu söz konusu olacaktır.  

 

c. BGE 121 III 350 

 

Güven sorumluluğu açısından önem arz eden bu olayımızın özeti ise Ģöyledir:  

Ġsviçre GüreĢçileri Amatör Ligi‟nin Merkez Komitesi, dünya güreĢ müsabakası 

için katılma Ģartları tespit etmiĢtir. X güreĢçisinin bütün kriterlere uymasına rağmen, 

serbest stil dünya Ģampiyonasının baĢlamasına dört gün kala, federasyon baĢkanı, X 

ve Y‟yi, seçim kriterlerini değiĢtirerek hazırlık kampından çıkarmıĢtır. Y, zaten, 

yarıĢa katılım Ģartlarının çoğunu yerine getirmemiĢtir. X, ise, yaptığı harcamalar ve 

manevî zararı için, Ġsviçre GüreĢ Federasyonu‟nu dava etmiĢtir. 
87

 

Federal Mahkeme, önüne gelen olayda, GüreĢ Federasyonu‟nun davranıĢlarını 

çeliĢkili bulmuĢtur. Merkez komitesinin, dünya kupasına 3 haftadan az bir süre kala, 

katılım Ģartlarını değiĢtirmesini, dürüstlük ilkesine -(Treu und Gluben)- aykırı 

davranıĢ olarak tanımlamıĢtır. Ġsviçre Federal Mahkemesi‟nin kararları ve Ġsviçre 

Hukuk uygulaması, özellikle, bir kimsenin, karĢı tarafta oluĢturduğu güveni daha 

sonraki davranıĢlarıyla hayal kırıklığına dönüĢtürmesini, yani söz konusu olan 

çeliĢkili davranıĢları asla korumaz.  

Olayımızda da, Merkez Komite‟nin, X‟in Y ile olan müsabakasını iptal etmesi 

ve X ile Y‟yi hazırlık kampından çıkarması, X‟in güvenin boĢa çıkarılması olarak 

nitelendirilmiĢtir.  

Federal Mahkeme ise verdiği bu kararında, haksız fiil hükümlerini ya da hata 

hükümlerini uygulamayarak, ZGB Art. 2‟yi temel almıĢtır. Bu durumu da, artık pek 

çok kararında dile getirdiği gibi, Art. 2‟nin içeriğine uygun olarak, taraflar arasında 

kurulan güven iliĢkisine dayanan bir sorumluluk temeli olduğu gerçeğine 

                                                 
87

 BGE 121 III 350, 354.  



 

 

 

 

215 

dayandırmıĢtır. Federal Mahkemeye göre, tarafların birbirlerine sözleĢme 

müzakereleri sırasında, dürüstlük ilkesinden kaynaklanan yükümlülükleri vardır, bu 

yüzden culpa in contrahendonun temeli de bu madde ve içeriğidir. Swissair 

kararında da bu görüĢ ağır basmıĢ ve zarar gören ile anne Ģirket olan Swissair 

arasında bir sözleĢmenin kurulmadığı ya da haksız fiil hükümlerinin uygulanmasını 

gerektirecek bir durum olmadığı vurgulanırken, yavru Ģirketin iĢlem yaptığı kimseler 

ile Swissair arasında “özel bir güven ve dürüst davranma yükümü içeren bir iliĢki” 

kurulduğuna hükmedilmiĢtir. Bu tespitin temeli de, Federal Mahkeme‟ye göre, yine 

dürüstlük ilkesi Art. 2‟dir. 
88

 

Bu kararda ise Federal Mahkeme, Amatör GüreĢçiler Birliği ile X arasında özel 

bir güven ve dürüstlük iliĢkisi kurulduğuna hükmetmiĢtir. Sporcular ile Amatör 

Birliği arasında bir sözleĢme iliĢkisi olmamasına rağmen, pratikte tarafların 

birbirlerine karĢı dürüstlük ilkesinden kaynaklanan özen gösterme yükümlülükleri 

mevcuttur. X, Amatör GüreĢçiler Birliği‟nin, dünya kupası seçmeleri için olan 

Ģartlarına ve kriterlerine güvenmiĢtir. Zaten, hazırlık kampına alınması ile, GüreĢçiler 

Birliği böyle bir hukuki görünüĢü de meydana getirmiĢtir. Bu açıdan, Mahkeme‟nin 

saptamasına göre; X ile Birlik arasında özel bir “güven” iliĢkisi oluĢmuĢtur. Ayrıca, 

Federal Mahkemeye göre gerçekleĢmesi gereken illiyet bağı da mevcuttur. Meydana 

gelen zarar ile GüreĢçiler Birliği‟nin güven veren davranıĢları arasında bir sebep-

sonuç iliĢkisi mevcuttur. Bu yaptığı değerlendirme sonucu, Federal Mahkeme, 

kararının gerekçesinde meydana gelen güven verici hareketlerinin sonucu olan 

zarardan ötürü, Amatör GüreĢçiler Birliği‟ni, verdiği güvene aykırı davranmasından 

ötürü sorumlu bulmuĢtur.  

Kararın doktrindeki yansımaları ise Ģu Ģekilde olmuĢtur:  

Schwenzer, kararın gerekçesini eleĢtirerek, temeli güven sorumluluğunda 

değil, ahlaka aykırı olarak zarar verme kastının bulunduğu gerekçesi ile, Art. 41/2‟de 

bulmuĢtur. 
89

 

Widmer, kararın sonucundan memnundur, ancak gerekçesinin baĢka olması 

gerektiğine inanmaktadır. 
90
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Bucher ise, kararın “güven sorumluluğu” kurumu ile iliĢkilendirilmesinin çok 

doğru olduğu kanaatindedir. 
91

 

Ġsviçre Federal Mahkemesi, bu kararı ile hukuk uygulamasında bir kere daha 

güven sorumluluğunun varlığını tekrarlamıĢ, ayrıca sorumluluğun Ģartlarını ve 

hukuki niteliğini açıklamıĢtır. Mahkeme, güven sorumluluğunun meydana gelmesi 

için, taraflar arasında özel bir güven iliĢkisi-bağı aramaktadır. Swissair kararından 

farklı olarak, bu kararda, Mahkeme, bu iliĢkiyi zarar veren ile zarar gören arasında 

saptamıĢtır. 

Loser/ Krogh, ise, kararda, Federal Mahkemenin “güven sorumluluğu” 

kurumunu kararına uygulamasının gerekçelerini ve Ģartlarını yeterince ortaya 

koyamadığı görüĢündedir. Özellikle taraflar arasında meydana gelen özel iliĢki- 

(Sonderverbindung) ve nedensellik bağı çözüme kavuĢturulmuĢtur. Ancak, 

“kusurluluk” halinden hiç söz edilmeyerek, karar bir sonuca bağlanmıĢtır ve kararın 

bu yönü yazarlara göre, eksik kalmıĢtır. 
92

 

Gerçekten de, Federal Mahkeme, kararında, Amatör GüreĢçiler Birliği‟nin 

güreĢçilere karĢı, eleme Ģartlarını açıklaması, onları seçmesi ve kampa dâhil etmesi 

açısından, bir güven iliĢkisinin oluĢtuğu sonucuna haklı olarak varmıĢtır. GüreĢçi 

X‟in var olan bu güveni ve beklentisi, daha sonra kamptan çıkartılması ile hayal 

kırıklığına dönüĢmüĢtür. Bu açıdan Federal Mahkemeye göre, kararında, güveni 

meydana getiren olguların saptanmasında ve ispatında bir sorun yoktur. 
93

 

Fehlmann‟a göre ise, bu kararda culpa in contrahendonun uygulama alanı 

olmalıdır, zira güven sorumluluğu için gereken bir üçüncü kiĢinin güven doğurucu 

hareketleri sonucu bir iĢlemsel temasa girilmemiĢtir. 
94
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d. BGE 123 III 220 

 

Bu kararda, Federal Mahkeme, yine bir konsern sorumluluğuna yol açan bir 

hüküm vermiĢtir. Bu kararda kayda değer olan nokta ise Ģudur: sadece anne Ģirket 

değil, çevreye karĢı, yavru Ģirket de, belirli özel Ģartlar çerçevesinde, anne Ģirkete 

iliĢkin güven oluĢturabilir. Bu karar, konsern sorumluluğun ters yönüyle oluĢmasında 

yani, anne Ģirketin değil de, yavru Ģirketin güven unsurlarını oluĢturmasında dikkate 

değer bir karardır. 
95

 

Bu açıdan bakıldığında, eğer yavru Ģirket sözleĢme müzakerelerine bizzat 

giriĢmiĢ, çevresine karĢı anne Ģirket hakkında temeli olmayan bir güven oluĢturmuĢ 

ve bu güveni de kötüye kullanmıĢsa, fikrimizce burada yavru Ģirketin, güven 

sorumluluğu değil, culpa in contrahendo sorumluluğu söz konusu olacaktır.  

 

e. Basler Yüksek Mahkemesinin 16.09.1997 Tarihli Kararı
96

 

 

Karara konu olan olayda, davalının sadece, “belirli bir yapı” için “tehlikeli 

değildir” beyanı söz konusudur. Bu garanti verici beyana davalının güvenmesi 

sonucu, verilen bilginin doğru çıkmaması üzerine, bir zarar söz konusudur. Ancak, 

mahkeme bu durumu güven sorumluluğunun uygulama alanına dâhil etmemiĢtir
97

. 

Bu kararın dıĢında verdiği kararlarda, Yüksek Mahkeme, danıĢmanların, bilgi 

veren kimselerin ya da bilirkiĢilerin veya bu kimselere benzeyen kimselerin sözleĢme 

dıĢı sorumluluklarını, Alman Hukuku‟nun da etkisiyle, gittikçe, güven sorumluluğu 

alanına kaydırılması sonucunu doğuran kararlar vermektedir. Burada kabul edilen 

“güven sorumluluğu”nun temeli, Art. 2, 1 ZGB‟ ye dayanmaktadır. Federal 

Mahkeme, bu anlamda güven sorumluluğunu culpa in contrahendo gibi algılamakta 

ve bu kavramı taraflar arasında meydana gelen özel nitelikte bir iliĢkinin kanundan 
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doğan bir borç iliĢkisi olarak kabul edilerek, korunacağını söylemektedir. (BGE 120 

II 331 vd.). 
98

 

ZGB Art. 2‟de düzenlenen “dürüstlük ilkesi”, sadece taraflar arasında söz 

konusu olan yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve ihlâl edilmemesini gerektiren 

bir hüküm değildir. Bu hüküm, aynı zamanda, farklı menfaat alanlarının çakıĢtığı 

Borçlar Hukuku alanında ciddî önem arz eden ve taraflar arasında meydana gelen 

özel yakınlaĢma ve belirli bir amaca yönelik iliĢkiler de hüküm doğuran bir ilkedir.  

Fehlmann, bu kararın sonucunu memnuniyetle karĢılamaktadır. Yazar da, aynı 

Ģekilde, karara konu olan olayda, sözleĢme iliĢkisi dıĢında verilen bilgi 

açıklamalarının, güven sorumluluğunun uygulama alanı dıĢında kalması gerekliliği 

belirtilmiĢtir. Federal Mahkeme, güven sorumluluğunun uygulama alanı bulduğu 

olayların tarafları arasında, Art. 2, 1‟den kaynaklanan özel bir hukukî iliĢkinin 

mevcut olması gerektiğini söylemektedir. Olayda, güven sorumluluğunun 

uygulanmasını gerektirecek belirli tarzda bir güven iliĢkisi söz konusu değildir. 
99

 

 

f. BGE 124 III 297 

 

Bu kararında, Federal Mahkeme, Art. 2‟nin kesinlikle sorumluluk doğuran bir 

temel kural olduğunu tekrar ederek, olayda güven sorumluluğunun uygulama alanına 

giren bir durumun söz konusu olmadığına karar vermiĢtir. Çünkü güven 

sorumluluğunun meydana gelmesi için, sadece bir konsern iliĢkisi yeterli değildir. 

Aynı zamanda, bu iliĢkinin dıĢ dünyaya karĢı da duyurulması gerekmektedir. Bunun 

için de, anne Ģirketin yavru Ģirket ile aralarındaki bağı doğru bir Ģekilde dıĢ âleme 

açık olarak yansıtması gerekmektedir. 
100

 

Bu kararın, Swissair kararından bir adım ötede ve farklı bir Ģey söylemesi Ģu 

noktada olmuĢtur: Konsern sorumluluğunda, dıĢ âlemin sadece bir konsern iliĢkisini 

bilinmesi yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda, bu durumun, yani, yavru Ģirketin 

arkasında bir anne Ģirket olduğu ve yavru Ģirketin yaptığı kusurlu iĢlemlerden dolayı, 

anne Ģirketin sorumluluğun söz konusu olduğu açık bir Ģekilde ifade edilmelidir. ĠĢte, 
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bu gerekçelerden dolayı, Federal Mahkeme bu kararda bahsi edilen durumların 

olmadığı sonucuna varmıĢtır. 
101

 

Brechbühl, bu karar ile birlikte konsern sorumluluğu noktasında daha belirgin 

kriterlere yer verildiğini tespit ederek, bu alanda, güven sorumluluğunun uygulama 

alanı bulabilmesi için, sadece konsern iliĢkisinin yeterli sayılmamasını yerinde 

bulmuĢ ve kararın, konsernleri olası sorumluluk rizikolarından koruduğunu ifade 

etmiĢtir. 
102

 

Bu karar ile, Federal Mahkeme‟nin Swissair kararından farklı bir rota çizerek 

konsern sorumluluğu sonucu meydana gelen güven sorumluluğu uygulamasını 

değiĢitirdiği sanılmamalıdır. Aksine, Federal Mahkeme, Swissair kararından farklı 

olarak, güven sorumluluğu için, sadece konsern iliĢkisinin yeterli olmadığı, baĢka 

Ģartların da gerçekleĢmesi gerektiğini belirtmiĢtir
103

. 

Güven sorumluluğunun meydana gelebilmesi için sadece güven kavramının 

karĢı tarafa verilmiĢ olması yetmemekte, aynı zamanda, dürüstlük ilkesine aykırı 

hareket ile, bu güvene aykırı davranılmıĢ olması, güvenin boĢa çıkarılması 

gerekmektedir. Yapılan hareket ile meydana gelen sonuç arasında da nedensellik 

bağı bulunmalıdır
104

. 

 

 

g. 8.6.1998 Tarihli Karar ve Diğer Önemli Kararlar
105

 

 

8.6.1998 tarihli karar ise, Federal Mahkeme‟nin, “güven sorumluluğunu” Art. 

2, 1 temelli, kanundan doğan ayrı bir borç iliĢkisi olarak kabul etmiĢtir. Bu durum 

güven sorumluluğunun Ġsviçre Hukuku‟nda bir temele sahip olması açısından çok 

önemlidir. 
106
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Federal Mahkeme, 5C.156/1996 sayılı ve 15.6.1998 tarihli kararında ise, yine 

güven sorumluluğunu oluĢturacak Ģartların meydana gelmediğini ileri sürmüĢtür. 

Mahkemeye göre, taraflar arasında bir dürüstlük ve güven iliĢkisinin doğumunu 

sağlayacak özel bir iliĢki söz konusu değildir. 
107

 

4C.410/1997 sayılı, 23.6.1998 tarihli kararı inceleyelim: Bu olayda, bankanın 

müĢterilerine karĢı bilgilendirme, aydınlatma ve danıĢma yükümlülüklerini yerine 

getirmesi gerekmektedir. Somut olaydaki vekâlet iliĢkisinde de söz konusu olan özen 

ve sadakat gösterme yükümlükleri, Art. 398 OR‟de düzenlenmiĢtir. Bu maddenin 

düzenleme alanı dıĢında var olan özen gösterme yükümlülükleri Art. 2‟den doğan 

güven ilkesinden kaynaklanır. Bu yükümlülükler, bir bütün olarak baĢkalarının 

menfaatlerini ötekinin yararına dürüstçe korumaya yönelmiĢlerdir.  

Nazarî olarak bu yükümlülükler, sözleĢmenin doğrudan doğruya içeriğini 

oluĢturmadıkları ve böylelikle asli edim yükümlülükleri olarak görülmedikleri ölçüde 

yan yükümlülükler olarak anlaĢılırlar. Ya da böyle bir genel banka sözleĢmesinden 

veya asli edim yükümlülükleri dıĢındaki kanundan doğan borç iliĢkisinden 

çıkartılırlar. SözleĢme müzakerelerinden, sözleĢmenin sona ermesine kadar hatta 

sona ermesinden sonra da devam ederler. Ġhlâlleri halinde de bir “sorumluluk” doğar. 

Federal Mahkeme‟nin fikrince, bunlar sözleĢme iliĢkisinin safhasına göre, güven 

sorumluluğu olarak da anlaĢılabilirler. 
108

 

Biz bu kanaatte değiliz. SözleĢme iliĢkisinin o andaki durumuna göre, bu özel 

bağlantıdan-iliĢkiden Ģu görüĢü çıkarabiliriz: Güven unsuru, özel bağlantıdan doğan 

belirli ölçüde bir yoğunluğa varmıĢsa (BGB 311, 3‟de olduğu gibi)- (in besonderem 

Masse) ve sözleĢmenin kurulmasını ciddî derecede etkilemiĢse, güven sorumluluğu 

söz konusu olmalıdır.  

Bu kararda, kanaatimizce, yine culpa in contrahendo sorumluluğuna yol açan 

özen gösterme yükümlülükleri ile ve hatta sözleĢme çerçevesinde yer alan yan edim 

yükümlülükleri ile dar anlamda güven sorumluluğu arasında sınır çizilmeyerek, 

“güven” unsurunun belirli bir ölçüde önem kazanmasına göre, güven sorumluluğu, 

culpa in contrahendo sorumluluk veya sözleĢmesel sorumluluk içinde bir alt 
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kavram olarak değerlendirilmiĢtir. Dar ve özel anlamda güven sorumluluğu belirsiz 

kalmaktadır.  

Ayrıca, bu kararın konusu olan olayda da, aslında dar anlamda güven 

sorumluluğu değil, dönülmüĢ veya feshedilmiĢ bir sözleĢmenin tasfiyesi dolayısıyla 

tartıĢılan yan edim yükümlülükleri söz konusudur. ġu halde, burada, ister fesih, ister 

dönme söz konusu olsun, baĢtan itibaren hükümsüz kalan bir sözleĢmenin değil, 

sonradan bozucu yenilik doğuran bir hak kullanılması ile ortadan kaldırılan bir 

sözleĢmenin tasfiyesi söz konusudur. Dar anlamda güven sorumluluğundan 

bahsedilemez.  

Güven zararı teriminden söz edilebilecek hallerde, güven sorumluluğundan 

bahsetmek gerekmez. Güven zararı, sözleĢmeye güvenmiĢ olmaktan dolayı zarar 

demektir. Bu zarar da, sözleĢmesel sorumluluk kapsamına giren bir zarardır ( BK. m. 

96 vd. ) sözleĢme baĢtan itibaren hükümsüz idiyse veya dönülmüĢ değil de iptal 

edilmiĢ ise, bu takdirde de menfi zarar culpa in contrahendo sorumluluk kapsamına 

girer. ġu durumda her iki halde dar anlamda güven sorumluluğundan bahsedilemez. 

 

h. BGE 124 III 363 vd. 

 

Söz konusu olan olay, aralarında kesinlikle bir sözleĢme iliĢkisi bulunmayan 

bir avukat ile banka arasında geçmektedir. Avukatın bankaya karĢı yapmıĢ olduğu 

birtakım açıklamalardan dolayı, banka zarara uğramıĢtır. Federal Mahkeme‟yi bu 

olayda uğraĢtıran durum, bu yanlıĢ bilgilendirme halinin haksız fiil hükümleri 

alanına mı yoksa güven sorumluluğu alanına mı girdiği noktasındadır. Federal 

Mahkeme, olaya güven sorumluluğu kurallarını uygulamıĢtır. Çünkü avukat kredi 

veren banka nezdinde güven uyandırmıĢtır. Avukat, bu güveni uyandırmadığını iddia 

edemez. Zira davranıĢlarının banka için sonuç olarak değerli bir bilgi olarak 

algılanabileceğinin farkında olması gerekmektedir
109

. 

Loser/Krogh‟a göre, bu karar güven sorumluluğunun yorumu için önemli bir 

adım olmuĢtur. Bir bilirkiĢi raporunun ya da mesleğinde uzman bir kiĢinin 

raporunun, bilirkiĢi ya da uzman kiĢi ile karĢı taraf arasında değil, üçüncü kiĢiler için 
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de önemli olabileceğini ve üçüncü kiĢilerin de menfaatlerine etki edebileceğini karar, 

çok açıklıkla belirtmiĢtir. Bu yüzden, bilirkiĢi ya da buna benzer meslek guruplarının 

verdikleri raporlara, üçüncü kiĢiler güvenmiĢler ve güvenmekte haklı iseler, Federal 

Mahkeme‟ye göre, onların rapora bu güvenleri korunacaktır. Meydana gelen zarar, 

güven sorumluluğu kuralları çerçevesinde, raporu bilerek ve karĢı tarafta güven 

oluĢturabileceğini öngörerek veren rapor sahibi tarafından karĢılanacaktır
110

. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde, bir sözleĢme iliĢkisinden kaynaklanan aslî 

edim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gereken asıl alacaklı ile menfaatleri 

birleĢen üçüncü kiĢiler de, sözleĢmenin üçüncü kiĢiyi koruyucu etkisine kıyasen, 

güven sorumluluğuna dayanarak zararlarının karĢılanmasını talep edebileceklerdir. 

Burada, taraflar arasında bir sözleĢmenin meydana gelmesi zorunludur. Meydana 

gelen bu sözleĢmeden taraflar arasında aslî edim yükümlülükleri doğmaktadır. Bu 

aslî edim kural olarak tarafların menfaatine yöneliktir. Ancak, üçüncü kiĢilerin de 

menfaati bu edimden ya da edimin yerine getirilmesinden etkileniyorsa, burada 

üçüncü kiĢiyi koruyucu etki ile güven sorumluluğu uygulama alanı ararlarında hiç 

sözleĢme iliĢkisi olmayan, zarar gören ile zarar veren arasında meydana gelecektir
111

. 

 

 

j. BGE 4C.2991998 Sayılı 7.1.1999 Tarihli Karar
112

 

 

Söz konusu olan olayda, bir gayrimenkul satıĢı ve bu satıĢa iliĢkin bir kredi 

sözleĢmesi söz konusudur. Satım sözleĢmesinin geri kalan kısmı için alıcı ile satıcı 

arasında Ģekil kurallarına uyulmaksızın bir kredi sözleĢmesi yapılmıĢtır. Daha, sonra 

ise, alıcı geri kalan borcu ödememiĢtir
113

. 
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Federal Mahkeme, ilk önce, yapılan bu kredi sözleĢmesinin de asıl sözleĢme 

gibi Ģekle uyularak yapılması gerektiğine karar vermiĢtir. Ancak, borçlunun kredi 

sözleĢmesinin zaten Ģekil bakımından eksik olmasına dayanarak ödemekten 

kaçındığı satım sözleĢmesinde belirli olan karĢı edimin kalan miktarını, ödemesi 

gerektiğine hükmetmiĢtir. Kredi sözleĢmesi, Federal Mahkeme içtihadına göre de 

Ģekle uyulmadığından dolayı geçersizdir. Ancak, Ģekil eksikliği hakkı kötüye 

kullanılması Ģeklinde ileri sürülemez. Federal Mahkeme, burada alacaklının 

davranıĢını bu açıdan haklı bulmamıĢtır
114

.  

Bu olaya Mahkeme, güven sorumluluğu kurallarını uygulamıĢtır. Alacaklı ile 

borçlu arasında, temelini Art. 2,2‟de bulan, meydana gelen özel yakınlaĢmadan 

dolayı bir güven iliĢkisi ve birbirlerine karĢı özen gösterme, dürüst ve sadakatli 

davranma yükümlülüğü söz konusudur. Federal Mahkeme, özellikle, bu olayda, 

güven sorumluluğunun uygulanmasını gerektirecek bir yakınlaĢma-özel iliĢki tespit 

etmiĢtir. Bu özel iliĢkiden dolayı, alacaklı evin mülkiyetini elde ettiği andan itibaren 

de, geri kalan borcunu ödemekle yükümlü olmalıdır. Borçlunun, kredi sözleĢmesi 

geçersiz olsa dahi, bu paranın ödeneceğine dair bir güveni söz konusudur. Bu 

yüzden, olayda, Federal Mahkeme‟ye göre, Art. 2, 2 kaynaklı, alacaklının 

yapabileceği bir ifa talebi haklıdır. Aynı zamanda, Federal Mahkeme, bu konunun 

haksız fiil kuralları ile ya da culpa in contrahendo hükümleri ile de yarıĢabileceğini 

söylemiĢtir
115

. 

Wiegand, Federal Mahkeme‟nin bu kararını çok isabetli bulmamıĢtır. Yazara 

göre, karara konu olan olaydaki, ifa talebi haklıdır, ancak, bunun dayanağının baĢka 

bir hüküm olması gerekir. Yazara göre, Federal Mahkeme‟nin bulduğu çözümler 

tazminat sorumluluğuna yönelik çözümlerdir. Hâlbuki burada bir ifa talebi söz 

konusudur. Güven sorumluluğu ise, yazara göre, bir yükümlülük ihlâlinden 

kaynaklanan zararın tazmini için söz konusudur
116

. 

Kanaatimizce de, güven sorumluluğunun uygulama alanı bu kadar 

geniĢletilmemelidir. Özellikle de, baĢka hukukî kurumların tipik olarak uygulama 

alanına giren durumlarda, güven sorumluluğundan söz etmeye gerek yoktur.  
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Bucher‟e göre de, burada güven sorumluluğu değil, ifa talebini haklı çıkaracak 

bir düzenleme olmalıdır
117

. 

Schwenzer de, burada güven sorumluluğunun uygulanmasını yerinde 

bulmamakta ve eleĢtirmektedir
118

 . 

Hirsch ise, verilen kararın güven sorumluluğunun yapısına aykırı olduğunu 

ileri sürerek ya haksız fiil hükümlerine ya da Art. 2, 2‟ye dayanılabileceğini ileri 

sürmüĢtür
119

. 

Federal Mahkeme, kararında, güven sorumluluğunu çok geniĢ uyguladığı ve 

diğer sorumluluk hukuku temelleri alanına giren yerlerde de güven sorumluluğu ile 

yarıĢma kurallarını uyguladığı gerekçesi ile fikrimizce de, yerinde değildir.  

Güven sorumluluğu, Fehlmann‟a göre, meydana gelen zararı kompanse etmek 

için vardır; yoksa Ģekil eksikliği yüzünden geçersiz kılınan ve ifa edilemeyen bir 

sözleĢmenin tekrar ifası için kullanılabilir bir hüküm değildir. Bu açıdan güven 

sorumluğunun olayda uygulanması gereksizdir. Ancak karar bir kez daha 

göstermiĢtir ki içeriği geniĢ anlaĢılsa da güven sorumluluğu Ġsviçre‟de artık kesin 

olarak yerleĢmiĢtir. Kararın, getirdiği yenilik, sorumluluk hali için özel iliĢki –bağ- 

kavramının mutlak surette gerekli olmasıdır. Burada da taraflar sözleĢme yapmakla 

özel iliĢkiye girmiĢlerdir. SözleĢmenin, Ģekil eksikliği yönünden geçersiz olması, bu 

bağı ortadan kaldırmaz. 
120

 

 

k. BGE 4C.280/1999 ve 4C.296/1999 Sayılı 28.1.2000 Tarihli 

Karar 

 

Olayımızda mimar, mühendis, yerbilimci olan üç kiĢinin bir ev inĢaatında 

gayrimenkul sahibine verdikleri bir zarar söz konusudur. Federal Mahkeme, 

öncelikle bir mülkiyet hakkı niteliğindeki mutlak hak ihlâli olduğunu tespit etmiĢtir. 

Daha sonra ise, güven sorumluluğu olarak nitelendirebileceği, baĢka koruma 

yükümlülüklerinin ihlâli olup olmadığını araĢtırmıĢtır. Olayda, kiĢiler arasında bir 

                                                 
117

 Bucher, “Was man aus einem Fall von « Putativ-Vertrauenshaftung » lernen kann”, s. 67. 
118

 Schwenzer, OR AT, N. 52.04. 
119

 Alain, Hirsch, “La responsabilité fondée sur la confiance: une responsabilité quasi-contractuelle?, 

SJ (2000), s. 540. Fehlmann, a.g.e. , s. 107, dn.387‟den naklen. 
120

 Fehlmann, a.g.e. , s. 108. 



 

 

 

 

225 

sözleĢme mevcut değildir. Ancak, Federal Mahkeme‟ye göre, zarar veren kimseler 

davranıĢları yüzünden, tazminat ödemekle yükümlü tutulmalıdır
121

. 

Federal Mahkeme, bu olayda çok önemli bir baĢka Ģeyi daha belirtmiĢtir. 

Güven sorumluluğunun Ģartlarından olan ve taraflar arasındaki bağı ve güveni ifade 

eden özel iliĢkinin meydana gelebilmesi için, taraflardan her birinin bilinçli bir 

Ģekilde diğer taraf ile iliĢkiye girmesi gerekmektedir. Yoksa haksız fiil örneğinde 

olduğu gibi, herhangi bir kimseye ihmal ile ya da kusurlu olarak meydana getirilen 

zarar, mağdur ile zarar gören arasında aynı türden bir iliĢkinin meydana gelmesi için 

yeterli olmaz. Özellikle, haksız fiilde, tarafların bir araya gelmeleri ve iliĢki halinde 

olmaları, tamamen amaca yönelik değil de, tesadüfîdir 
122

. 

Zarar verenin, davranıĢlarıyla, mağdurda oluĢturduğu haklı ve belirlenebilir 

beklentiler, korunması gereken güvenin ilk Ģartını oluĢturmaktadır. Zarar veren, zarar 

gören karĢısında davranıĢları ile öyle bir beklentinin hâsıl olmasını sağlamıĢtır ki, bu 

yüzden zarar görenin beklentisi ve güveni haklıdır, bu yüzden de korunmaya lâyıktır, 

hukuk tarafından korunacaktır
123

. 

Yine Federal Mahkeme‟nin bir içtihadı ile özellikle ifa yardımcıları, eğer, 

karĢı tarafta, müĢteri ile kiĢisel bir iliĢkiye girip, davranıĢları ile sözleĢmenin 

kurulması a da sonuçları için bir garanti veriyorlarsa, bu durumda, onlar da verdikleri 

bu güvenden dolayı ayrıca sorumlu olacaklardır
124

. 

Olayımızda, Mahkeme, taraflar arasında güven iliĢkisinden kaynaklanan bir 

sorumluluğun değil, haksız fiil sorumluluğunun meydana geldiğine karar vermiĢtir. 

Olayda, zarar gören için haklı bir beklentiye sebep olacak derecede nitelikli bir 

güven söz konusu değildir
125

. 

Federal Mahkeme, bu olayda, tarafların karĢı karĢıya gelip de özel bir iliĢki 

kurmadığından hareketle, güven sorumluluğunu reddetmiĢtir. Hâlbuki aynı 

mahkeme, Swissair kararında, Swissair ile yavru Ģirketin müĢterileri arasında, 

birbirlerini görmeden, hiç sözleĢme müzakerelerine giriĢilmeden, özel bir güven 

iliĢkisi olduğu yönünde karar vermiĢtir. Bu açıdan, Federal Mahkeme kararlarındaki 
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özel iliĢki kavramı ve tanımı biraz problemlidir. Mahkeme, bazı kararlarında güven 

sorumluluğu için özel güven iliĢkisi kavramını Ģart sayarken, bazı kararlarında buna 

gerek duymamıĢtır
126

. 

4C.107/2000 sayılı ve 3.4.2001 tarihli ve 4C.71/2001 sayılı 30.5.2001 tarihli 

kararlarında, Federal Mahkeme, belirli davranıĢlarla güven karĢı tarafta güven 

uyandırılsa bile, taraflar arasındaki özel bağın-güven iliĢkisinin kurulmadığı 

gerekçesi ile yine güven sorumluluğunu olaya uygulamamıĢtır
127

 

 

C. ĠSVĠÇRE ÖĞRETĠSĠNDEKĠ TARTIġMALAR VE 

GÖRÜġLER 

 

Ġsviçre Federal Mahkemesi‟nin, güven sorumluluğu hakkındaki içtihatlarına 

böylece değindikten sonra, bu içtihatların yorumlarının yapıldığı ve akislerinin söz 

konusu olduğu Ġsviçre Doktrini‟ni inceleyelim. Bu incelemeyi genel hatları ile iki 

baĢlık halinde yapacağız. Öncelikli olarak, kararların doktrindeki yansımaları ve 

güven sorumluluğunun nasıl anlaĢıldığı, hangi benzer hukukî kurumlarla 

iliĢkilendirildiğini inceleyeceğiz. Ġkinci olarak da, artık Ġsviçre Hukuku‟nda 

doktrinsel varlığı kesin olan güven sorululuğunun genel kabul gören oluĢum 

Ģartlarını ve buna yönelik görüĢleri ele almaya çalıĢacağız. 

Ancak bu incelemeye geçmeden önce, Ġsviçre‟de, 2000 yılında “güven 

sorumluluğu” hakkında düzenlenen önemli bir toplantıda yapılan tespitleri 

değerlendireceğim:  

2000 yılında Cenevre‟de toplanan “Hukuki Sorumluluk Günü”nde güven 

sorumluluğu konusu ele alınmıĢ, daha sonra tebliğler, “La responsabilité fondée sur 

la confiance- Vertrauenshaftung, Schulthess, Zürich, 2001”de Christine 

Chappuis ve Bénédict Winiger tarafından yayımlanmıĢtır. 
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Christine Chappui‟nin bu konuda bir “ufuk turu” yaptığı tebliğde, sonuç 

olarak Federal Mahkeme‟nin güven sorumluluğunu “sui generis” bir sorumluluk 

olarak, haksız fiil ve sözleĢme arasında gördüğü bu “nitelendirmeden kaçınma 

davranıĢı”nın da birçok önemli sorunu çözümsüz bıraktığı söylenmiĢtir
128

.  

Ġkinci tebliğde, Luc Thévenoz, “Bankacılık ve Maliye alanında bu güven 

sorumluluğu kavramının dürüstlük kurallarına tekrar itibar kazandırdığı için yararlı 

bir kurum olduğunu söylemiĢ ve bu sorumluluğunun nazari temelinin Ġsviçre Özel 

Hukuku ile tam bir uyum içinde olduğunu belirtmiĢtir
129

.  

Henry Peter, Ġsviçre Ģirketler hukuku açısından verdiği tebliğde, güven 

sorumluluğunun yeni bir borç kaynağı olduğu görüĢünü ileri sürmüĢ, bunun da ifade 

ettiği Bär, Amstutz/Walter, Wick açısından kabul edilemez, elveriĢsiz ve yararsız 

olduğunu nakletmiĢ ve kendisi de ġirketler Hukuku alanında bu kuramı zorunlu 

görmediğini belirtmiĢtir. “Saydamlık” ve “Fiili Organ” kavramlarının yardımıyla bu 

kuram olmaksızın da aynı sonuçlara varılabileceğini söylemiĢtir. Sonuç olarak da, 

yazar, bu kuramın yararsız ve yanlıĢ olduğunu kesin bir Ģekilde ileri sürmemekle 

birlikte, zorunlu olduğunun kesin olmadığı sonucuna varmıĢtır
130

.  

Pierre Tercier de, tebliğinin sonunda yine çok açık bir görüĢ belitmeyip, “her 

yeni kuramın cazibesi ve yararı olduğu gibi riskleri de olduğunu”nu söylemiĢtir
131

. 

Alain Hirsch, “bilirkiĢilerin üçüncü kiĢilere karĢı sorumluluğu konusunda 

“güven sorumluluğu” temelini kabul etmiĢ ve kıyasen sözleĢmesel sorumluluk 

kurallarının uyuglanacağını söylemiĢ ise de bu görüĢünün sağlam ve ayrıntılı nazari 

temellerini açıklamamıĢtır
132

.  

                                                 
128

 Christine Chappuis, “La responsabilité fondée sur la confiance: un tour d‟horizon”, in:  Christine 

Chappuis/ Bénédict Winiger, La responsabilité fondée sur la confiance- Vertrauenshaftung, 

Schulthess, Zürich, 2001, s. 21 vd.  
129

 Luc, Thévenoz, “La responsabilité fondée sur la confiance dans les services bancaires et financiers, 

in:  Christine Chappuis/ Bénédict Winiger, La responsabilité fondée sur la confiance- 

Vertrauenshaftung, Schulthess, Zürich, 2001, s.37 vd., özellikle s. 48.  
130

 Henry Peter, “La responsabilité fondée sur la confiance en droit des sociétés, in:  Christine 

Chappuis/ Bénédict Winiger, La responsabilité fondée sur la confiance- Vertrauenshaftung, 

Schulthess, Zürich, 2001, s. 67.  
131

 Pierre, Tercier, “Abus de confiance?”, in:  Christine Chappuis/ Bénédict Winiger, La 

responsabilité fondée sur la confiance- Vertrauenshaftung, Schulthess, Zürich, 2001, s. 69 vd. 

özellikle, s. 75.  
132

 Alain, Hirsch, “La responsabilité des experts envers les tiers, in:  Christine Chappuis/ Bénédict 

Winiger, La responsabilité fondée sur la confiance- Vertrauenshaftung, Schulthess, Zürich, 2001, 

s. 69 vd. özellikle, s. 81.  

 



 

 

 

 

228 

Biz, sonuç bölümünde BGB § 675/ 2‟den de MK. m. 1/son dolayısıyla 

yararlanarak bilirkiĢi ve benzeri bağımsız bilgi ve kanaat açıklayan kimselerin kural 

olarak üçüncü kiĢilere karĢı sorumlu olmadıkları görüĢünü ele alacağız. 

Roland Brehm de, Sigorta Hukuku‟na iliĢkin Tebliği‟nin sonunda sorumluluk 

hukuku alanında “numerus clausus ilkesi” nin hakim olduğu doğru görüĢünden 

yararlanarak, genel bir olumsuz sonuca varmaktadır: Sorumluluk kurallarının 

çoğaltılmasını endiĢeyle karĢılamakta, “daha iyi, iyinin düĢmanıdır” yorumunu 

yapmaktadır
133

.  

Brehm‟in hareket noktasının doğru fakat bu kadar genel bir sonuca varmasının 

doğru olmadığı kanaatindeyiz. BK. m. 414‟de düzenlenen (gerçek olmayan 

vekaletsiz iĢ görme) kuralında olduğu gibi, kanunda bir de BK. m. 36/2 kuralı varsa, 

bu kural görmezlikten gelinemez ve kanaatimizce culpa in contrahendo ile 

açıklanamaz. 

Avukat, Benoît Chappuis de, “güven sorumluluğu”na iliĢkin Federal 

Mahkeme Ġçtihadı‟nın getirdiği belirsizliklere Ģüpheyle bakmaktadır. Swissair 

kararını tasvip etmekte, fakat Federal Mahkeme Ġçtihadı‟nın belirsizliklerini 

eleĢtirmektedir
134

. Bizim Borçlar Kanunu Tasarısı‟nda olduğu gibi, Ġsviçre‟de 

hazırlanan Sorumluluk Hukuku DeğiĢiklik Tasarısı‟nda da, bu belirsizlikleri giderici 

bir tutum takınılmamasını hayretle karĢılamaktadır
135

. 

Franz Werro, Anglo – Amerikan Hukuku ile çok uğraĢmıĢ bir hukukçu olarak 

BGB‟nin “hukuka aykırılık” anlayıĢına güvensizlikle bakmaktadır. Sonuç kısmında 

belirteceğim ve benimsediğim görüĢe göre, uygun olarak (haksız fiil) zararı varsa, 

hukuka aykırılığın da kural olarak doğduğunu belirtmektedir. Sonuçta, “Ġçtihat 

Hukuku”na Ġsviçre‟de de, Amerikan ve Ġngiliz Hukuku‟nun “pragmatik” bir örnek 

olabileceğini söylemektedir. Güven sorumluluğunun üçüncü bir sorumluluk tipi 
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olarak kanunda yer almadığı, fakat bu olgunun hakimin hukuk yaratmasına engel 

olmadığı görüĢündedir
136

. 

Werro‟nun “hukuka aykırılık” görüĢüne katılmakla birlikte güven 

sorumluluğunu onaylayan gerekçelerini tereddütle karĢılıyorum. Kıta Avrupası 

Hukuk geleneğine dahil olan Ġsviçre Hukuku; bu boyutta, anglo-amerikan örneğine 

açılmaya elveriĢli değildir. 

Pierre Wessner, güven sorumluluğunu, Sorumluluk Hukuku DeğiĢiklik 

Tasarısı açısından incelmektedir. Güven sorumluluğunun Tasarı‟da 

belirtilmemesinin, Tasarı‟da bu sorumluluğun haksız fiil sorumluluğu alanına 

bırakıldığını gösterdiği görüĢündedir. Çünkü, Tasarı‟da “hukuka aykırılık” kapsamı 

geniĢletilmiĢtir ve MK: m. 2‟ye aykırılık halleri de “hukuka aykırılık” sayaıldığı gibi, 

dar anlamda sözleĢmesel zararların da haksız fiil kapsamında giderilmesi imkanı 

vardır. SözleĢme ve haksız fiil sorumluluğu arasındaki düzenleme farklılıkları da 

nazari kalmıĢtır
137

. 

Hatemi de, de lege lata, hukuka aykırılığın, haksız fiil zararı verildiği takdirde 

doğacağı görüĢündedir. Kanaatimce, haksız fiil zararları (mutlak hak ihlali zararları) 

için “hukuka aykırılık” kavramını geniĢletmeye gerek yoktur. Ne var ki, tipik haksız 

fiil zararı olmayan bir kazanç kaybı zararının hukuka aykırılık alanında ele 

alınabilmesi için ya Borçlar Kanunu 41/2 Ģartlarının gerçekleĢmesine ya da özel bir 

kanun kuralına ihtiyaç vardır. Haksız fiil ve sözleĢme sorumluluğu düzenlemeleri 

arasındaki farkın giderilmesi için de, kanun koyucunun müdahalesine ihtiyaç vardır. 

hatemi‟ye göre, bu düzenlemeler; sözleĢmesel veya haksız fiil sorumluluğu gibi, 

Ģekli çerçeveye göre değil de, “zarar”ın önemine göre yapılmalıdır
138

 

Bénédict Foex, ZGB 841‟i ele almaktadır (MK. m. 897/2). Buradaki giderim 

sorumluluğun ne sözleĢmesel ne da haksız fiil sorumluluğu olmayıp, “üçüncü tip” bir 

sorumluluk olduğunu, ne var ki burada özel bir kanun kuralının varlığına rağmen 

güven sorumluluğunun böyle bir kurala dayanmadığını belirtmektedir. Buna rağmen 
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bir yandan kanun boĢluğunu doldurma kuralı (MK. m. 1) ve diğer yandan MK: m. 3 

kuralı açısından bu örneğin de düĢünülmesini önermektedir
139

 

Kanaatimizce, güven sorumluluğunun dayandığı pozitif bir kuralın var 

olmadığının söylenmesi ile BK. m. 36/2 gözden kaçırılmıĢ olmaktadır. Ayrıca, 

burada “kanun boĢluğunu doldurma” faaliyeti mümkün değildir. Ne var ki, MK. m. 3 

ile, ZGB 841/ MK. m. 897/2‟nin değil, doğrudan doğruya BK: m. 36/2‟nin göz 

önünde tutulması ve konuya MK. m. 3 ile birlikte MK. m. 2‟nin ıĢığı ile de bakılması 

bizim de görüĢümüzdür.  

Hans Peter Walter, Federal Mahkeme Ġçtihadı‟nı incelemktedir. Sonuçta, 

güven sorumluluğunun sözleĢmesel sorumluluğa mı, haksız fiil sorumluluğuna mı 

girdiği konusunun bu içtihatta belirsiz kaldığı tespitini yapmakla birlikte olumlu bir 

sonuca varmaktadır
140

.  

Biz de sonuç belirleyeceğimiz anlamıyla aynı kanaati paylaĢıyoruz:  

Sylvain Marchand, nükteli vesembolik bir dil ile incelediği güven 

sorumluluğunun, Ġçtihat Hukuku‟nun bu “yaratığı”nın kaybolmasına olumlu 

yaklaĢmaktadır
141

. 

Bruno Schmidlin, bir Roma Hukukçusu yönüyle, konuyu “quasi contractus” 

kavramının güven sorumluluğu bakımından uygun bir niteleme olup olmadığı 

açısından ele almaktadır
142

. 

Gilles Petitpierre‟nin tebliği, BK. m. 36/2‟yi özel olarak dikkate almıĢ 

olmasından dolayı önemlidir. Ne varki bu sorumluluğun, haksız fiil sorumluluğuna 

mı yoksa sözleĢmesel sorumluluğa mı girdiği sorunu açık bırakılmıĢtır
143

. 
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Ernst. A. Kramer, Federal Mahkeme doğru olduğu görüĢünde olup, söz 

konusu olan eleĢtirilerin, muhalif görüĢlere karĢı da ileri sürülebileceğini 

söylemektedir. Yazar, Federal Mahkeme Ġçtihadı‟nın geleceğinden ümitlidir
144

. 

Nihai değerlendirmeyi yapan, Bénédict Winiger de, birçok katılımcı gibi, 

kesin bir tutum takınmamıĢtır. Federal Mahkeme Ġçtihadı‟nın, Mahkeme tarafından 

bir boĢluk doldurma faaliyeti gibi görüldüğü tespitini yaptıktan sonra, güven 

sorumluluğunun Ġsviçre Hukuk düzeni ile bütünleĢebileceğini, ne var ki “zorunlu bir 

araç” olmadığı gibi, en iyi araç da olmadığını söylemektedir
145

.  

Ġsviçre Hukuku‟nda bu tebliğlerin sunulduğu 2000 yılından beri uzlaĢma ve 

berraklık sağlanamamıĢtır. Yazara göre, “culpa in contracto” konusuna iliĢkin bu 

tezde güven sorumluluğunu da ele almıĢtır. 

 

 

1. Hukukî GörünüĢe Güvenin Korunması ve Belirli Bir Olguya 

Güvenin Korunması 

 

Güven sorumluluğu kavramı, Ġsviçre Hukuk Doktrini‟nde bazı hukukî 

kavramlarla iliĢkili kabul edilmiĢ, bazı kavramların da yerine kullanılmıĢtır. ġimdi, 

daha önceki bölümlerimizde incelediğimiz için, ana hatları ile kavramların sadece 

güven sorumluluğu kavramı ile olan bağlantısını inceleyelim: 

Öncelikle inceleyeceğimiz kurum, hukukî görünüĢe güvenin korunması 

ilkesidir. Bazı durumlarda, gerçek ile hukukî durum birbiri ile aynı değildir. ĠĢte, bu 

gibi durumlarda, gerçek farklı olsa bile, görünen duruma itibar etmek gerekebilir. 

Görünen duruma güvenen kimsenin, güveni bu açıdan korunacaktır. Bu konuyu 

birinci bölümümüzde de ayrıntılı olarak inceledik.  

Hukukî görünüĢe güvenin korunması ilkesi bazı yazarlarca, muhtemelen 

Alman Hukuku ve özellikle de Canaris‟in de etkisi ile güven sorumluluğu ile 
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kıyaslanmıĢ ve ilgili kabul edilmiĢtir
146

. Hukukî görünüĢe güvenin korunmasının 

sonucu, kanunun baĢka bir düzenleme getirmediği alanlarda, güvenen kimseye bir ifa 

menfaati sağlamasıdır. Yani, gerçek olmayan olgu, hukuk hayatındaki görünüĢüne 

uygun bir Ģekilde, varmıĢ gibi muamele görecektir. Bu durumda da, güven, 

Canaris‟in de deyimiyle pozitif olarak korunmuĢ olacaktır
147

. 

Ġsviçre kanunî düzenlemesi, hukukî görünüĢe güven ilkesi için genel bir 

düzenleme içermemektedir. Ancak, bazı özel durumlarda, güven ilkesinin korunması 

kapsamında hukukî düzenlemesi vardır. SözleĢmelerin meydana gelip 

gelmediklerinin tespitinde ve yorumlanmasında, görünürde temsil belgesine olan 

güvenin korunmasında, ticaret siciline ve tapu siciline olan güvenin korunmasında, 

hep bu ilkeden doğan düzenlemeler mevcuttur
148

. 

ĠncelemiĢ olduğumuz BGE 124 III 363 vd.‟da, Federal Mahkeme hukukî 

görünüĢe güvenin korunmasını kararına uygulamıĢtır
149

. 

Ġsviçre Hukuku‟nda hukukî görünüĢe güven ilkesinden ayrı olarak incelenen bir 

de, belirli bir gerçekliğe, bir olguya güven kurumu vardır. Burada, belirli bir olguya 

güvenmekten dolayı meydana gelen zararın karĢılanması yani, güvenin negatif olarak 

korunması hali söz konusudur
150

. 

Bu durumlar da, genel bir ilke olarak değil, kanunun belirli maddelerinde özel 

olarak düzenlenmiĢtir. Örneğin, hata nedeni ile sözleĢmenin iptal edildiği hallerde, 

karĢı tarafın bu sözleĢmeye güvenmiĢ olmasından dolayı ortaya çıkan zararının 

karĢılanması hali, bu duruma bir örnektir. Belirli bir olgunun gerçekleĢeceğine dair 

olan inancın ve güvenin boĢa çıkmıĢ olması yüzünden meydana gelen zarar 

karĢılanmalıdır.  

Ġsviçre Hukuku‟nda bu duruma verilen bir diğer örnek de, bizim dar anlamda 

güven sorumluluğu olarak ele aldığımız haldir. Temsil yetkisinin sona ermesine 

rağmen, geri alınmayan bir temsil yetkisi belgesi yüzünden yetkisiz temsilciye 

güvenerek iĢlem yapan kimsenin, bu iĢlemin geçersiz olması yüzünden meydana 
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gelen zararı, karĢılanacaktır, yani bu iĢlemin geçerli olacağına dair olan inancı 

korunacaktır. 

Kanaatimizce, burada, bir olguya güven değil de, temsil yetkisinin sona 

ermesine rağmen, yetki belgesinin geri alınmaması ile söz konusu olan bir gerçek 

olmayan hukukî görünüĢ hali vardır. Örneğin temsil yetkisi verenin ölümü üzerine, 

mirasçıların bu belgeyi geri almakta ihmal göstermeleri halinde, ortada bir olgu 

değil, üçüncü kiĢiler için yaratılmıĢ bir hukukî görünüĢ vardır. Hukukî görünüĢ, yetki 

belgesi geri alınmayan temsilcinin, sanki yetkili temsilci gibi iĢlem yapmasına ihmal 

ile müsaade edilmesidir. Gerçek durum temsilcinin yetkisiz olmasıdır. Ancak 

yaratılan hukukî durum, temsil belgesi ile yetki sahibi bir temsilcinin varlığıdır. 

Ancak, bu hukuki durumu sözleĢme müzakerelerine de bizzat katılmadığından 

yaratan mirasçılar, yani müzakere taraflarına göre, bir üçüncü Ģahıstır. Üçüncü Ģahsın 

meydana getirdiği bu hukukî görünüĢ sonucunda da pozitif olarak güvenin 

korunması hali, yani bir ifa menfaati değil, negatif olarak korunma, meydana 

getirilen hukukî olguya güvenmiĢ olmaktan dolayı meydana gelen zararın 

karĢılanması söz konusudur. Bu durumda, kanaatimizce ve sonuç bölümünde de 

ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz üzere, BK. m. 36/2, ve OR Art. 36, dar ve tipik 

anlamda bir güven sorumluluğu halidir.  

Ġsviçre Hukuku‟nda söz konusu olan belirli bir olguya güvenin korunması hali, 

culpa in contrahendodan sorumluluk, bilirkiĢilerin, uzmanların, danıĢmanların 

sorumlulukları gibi hukukî kurumların uygulama alanlarını değiĢtirmez
151

. 

Bu bahsettiğimiz iki kurum, Ġsviçre Hukuku‟nda güven sorumluluğu kavramı 

altında ele alınan hukukî kurumlardır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Ġsviçre 

Hukuku doktrininde de, güvenin korunmasının iki yönlülüğüne dikkat çekilmiĢtir. 

Hukukî görünüĢe güvenin korunması, güvenin pozitif-olumlu korunması, belirli bir 

gerçekliğe, olguya güvenmekten dolayı meydana gelen zararın karĢılanması ise, 

güvenin negatif olarak korunması halidir
152

. 

ġimdi de, güven sorumluluğu kurumu ile çoğu kez birbirine karıĢan, bazen 

güven sorumluluğunun üst kavramı bazen de alt kavramı olduğu yönünde fikirler 
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ileri sürülen culpa in contrahendoyu inceleyeceğiz. Culpa in contrahendo 

kurumunu, ikinci bölümümüzde ayrıntılı olarak incelediğimiz için, burada ayrıntıya 

girmeyerek sadece, Ġsviçre Hukuku‟ndaki uygulamayı ve özellikle, culpa in 

contrahendonun güven sorumluluğunu uygulaması olarak değerlendirilen halleri 

inceleyeceğiz. 

 

 

2. Ġsviçre Hukuku’nda Culpa in Contrahendo ve Güven 

Sorumluluğu 

 

Culpa in contrahendo sorumluluğu, bazı yazarlara göre, sözleĢme 

müzakeresine giren tarafların birbirlerine karĢı verdikleri güven ve bu güvenin boĢa 

çıkarılmaması gerekliliğidir. Kavramın bu açıdan değerlendirilmesi sonucunda da, 

güven sorumluluğu ile iliĢkisi kurulabilir. SözleĢme müzakerelerine giriĢmek, 

taraflar arasında belirli derecede bir yakınlaĢma getirecektir. Müzakereler sırasında 

tarafların, birbirlerinin hak ve menfaatlerine etki edebilme ihtimalleri o kadar fazla 

ve yoğundur ki, aralarında bir güven iliĢkisi tesis etmek zorundadırlar. Culpa in 

contrahendo sorumluluğun temelini, bu “güven” iliĢkisine bağlayan görüĢe göre, 

kavram güven sorumluluğun bir alt kavramı ve uygulama alanıdır
153

. 

Taraflar arasında kurulan bu özel güven iliĢkisine göre, müzakere tarafları 

birbirlerinin hak ve menfaatlerine özen göstererek, birbirlerine karĢı sadakatli ve 

dürüst davranmak ile yükümlüdürler
154

. 

Aslında, müzakereye giren taraflar birbirlerini kiĢisel olarak güvenecek Ģekilde 

tanımamaktadırlar. Onların, güveni sadece, birbirlerine karĢı doğru, sadakatli, özenli 

ve dürüst bir Ģekilde davranacaklarına iliĢkin bir histir
155

. 

Kanaatimizce, ne güven sorumluluğu ne de culpa in contrahendo sorumluluk 

birbirlerinin alt veya üst kavramı değillerdir. Culpa in contrahendo sorumluluk 

üzerindeki tartıĢmaların devam ettiği ve kavramın sınırlarının hale belirlenemediği de 
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göz önünde tutulursa, bu açıdan Ġsviçre Hukuku‟ndaki, bu altlandırma çabalarına 

temel bulmanın ne kadar zor olduğu anlaĢılabilir
156

. 

SözleĢme müzakerelerine giren taraflar arasında özel bir güven iliĢkisinin 

kurulduğundan daha önce de bahsetmiĢtik. Bazı yazarlar, culpa in contrahendo 

sorumluluğun meydana gelmesi için bu özel iliĢkiyi Ģart olarak aramamıĢlardır
157

. 

Gonzenbach‟a göre, aslında her türlü haksız fiil iliĢkisinde bile, bir anlamda özel 

iliĢki meydana gelmiĢtir
158

. Yazara göre, culpa in contrahendo sorumluluğun 

mevcut olması için gereken özel iliĢkinin meydana gelmesi için, tarafların bu durumu 

bilinçli olarak meydana getirip, davranıĢlarıyla da dıĢ dünyaya duyurmaları 

gerekmektedir. Ġkinci olarak da, meydana getirilen bu özel iliĢkinin sözleĢmeyi 

meydana getirmek gibi, tesadüfî değil, özel bir amacı olmalıdır. ĠĢte, bu ayrıntılar, 

culpa in contrahendo sorumluluk çerçevesinde meydana gelen özel iliĢki kavramını, 

haksız fiil hukuku alanında meydana gelen özel iliĢkiden ayırır
159

. 

Meydana gelen bu özel iliĢkiden sorumluluk ise, bu iliĢkiden kaynaklanan bir 

yükümlülük ihlâli olmadan, sorumluluk iliĢkisine dönüĢmeyecektir.  

Swissair kararında, Ġsviçre doktrinindeki bir görüĢ, burada culpa in 

contrahendo sorumluluk temelinin genelleĢtirilerek konsern sorumluluğuna ve 

güven sorumluluğuna uygulandığı yönündedir. Bu karar için, Federal Mahkeme, 

güven sorumluluğunu culpa in contrahendonun bir alt kavramı olarak algılamıĢ ve 

uygulamıĢtır. BGE 121 III 350 kararında da ise, Federal Mahkeme bu sefer de culpa 

in contrahendoyu, güven sorumluluğunun özel bir uygulama alanı olarak kabul 

etmiĢtir
160

. 

Fehlmann‟ın tespitine göre, culpa in contrahendo, güven sorumluluğunun 

özel bir hali ya da uygulama alanı olarak değerlendirilebilir. Ancak, güven 

sorumluluğunu, culpa in contrahendo sorumluluğa benzer bir sorumluluk alanı 

olarak değerlendirmek ve aynı olaylarda uygulamak, karĢımıza yarıĢan değil, çatıĢan 

iki ayrı sorumluluk hukuku kuralı çıkarmaktadır. Bu problem de, Ġsviçre‟de yeni 

dönem yazarları tarafından keĢfedilmiĢ ve culpa-sorumluluk, genel bir güven 

                                                 
156

 Bakınız: Fehlmann, a.g.e. , s. 123.  
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 Hans, Merz, Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Band I, Einleitung und 

Personenrecht, Einleitung Art. 1- 10 ZGB, Berner Kommentar, Bern, 1962, N. 34, Art. 2 ZGB. 
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 Bakınız II. Bölüm baĢlık: 2. 1. 4. 1.  
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 Gonzenbach, a.g.e. , s. 38. ; Fehlmann, a.g.e. , s. 123.  
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 BE 121 III 350, 355‟de, Federal Mahkeme, bunu açıkça ifade etmiĢtir.  
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sorumluluğu kuramının uygulama alanı, bir görünüĢ Ģekli olarak 

değerlendirilmiĢtir
161

.  

Kanaatimizce de, culpa in contrahendo sorumluluk ile güven sorumluluğu 

birbirine astlık-üstlük rabıtası ile bağlı değildir. Her iki kurumun da birbirinden farklı 

uygulama alanı söz konusudur. Bu konuyu, dördüncü ve sonuç bölümümüzde ele 

alacağız. 

 

 

3. Ġsviçre Hukuku’nda Aracı Yardımcı KiĢilerin (Sachwalter) 

Güven Sorumluluğu 

 

Alman Hukuku‟nda Sachwalter
 
 
162

 (aracı kimse- bizim anladığımız anlam da 

tellal da olabilir) gibi temsilci, acente ve benzeri kimselerin sorumluluğu karĢımıza 

Ģu Ģekilde çıkmaktadır: Bu gibi kimseler, belirli bir sözleĢmenin kurulmasında 

doğrudan yetkilendirilmiĢ temsilci gibi değil de dolayısı ile, bir üçüncü Ģahıs sıfatı 

ile, sözleĢme müzakerelerini verdikleri kiĢisel güven ile, etkilemektedirler. Bunun 

sonucunda da, müzakerelerin karĢı tarafında olan kimse, sözleĢmenin akıbeti 

hususunda verilen bu güven hissiyle iĢlem yapmakta ve sonuçta zarara 

uğramaktadır
163

. 

Ayrıca, bu kimselerin sorumlu olmalarının bir diğer Ģartı da sözleĢmenin 

geçerli olarak meydana gelmesinden özel iktisâdi çıkarlarının-ekonomik menfaat 

olması durumudur. Bu açıdan, Alman Hukuku‟nda ikinci bölümümüzde de 

incelediğimiz gibi, bu kimselerin sorumlulukları BGB § 311, 3‟de özel olarak 

düzenlenmiĢtir
164

.  
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 Chappuis, a. g. e. , s. 82. ; Stephan, Hartmann, Die vorvertraglichen Informationspflichten und 

ihre Verletzung, Klassiches Vertragsrecht und modernes Konsumentenschutzrecht, Diss., 

Fribourg, Freiburg/CH 2001, s. 108 vd. Fehlmann, a.g.e. , s. 124‟den naklen.  
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 Sachwalter terimi; bir baĢkasının menfaatlerini koruması gereken bir sözleĢmenin meydana 
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üçüncü kiĢi (Gerhard/ Köbler, Juristisches Wörterbuch, München- Vahlen, 14. Auflage.  
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 Andrea, Henke, Sachwalterhaftung, Diss. Münster, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, 

Paris, Wien, 1997, s. 12. ; Fehlmann, a. g. e. , s. 124, dn. 456‟dan naklen. 
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Ġsviçre‟de bir görüĢe göre de, bu kimselerin sorumluluğu mesleki sorumluluk 

yönünde, culpa in contrahendo ile aynı ilkelere dayanan bir sorumluluk türüdür
165

. 

Almanya‟da, bu kiĢilerin sorumlulukları, sözleĢme benzeri sorumluluk olarak 

değerlendirilmiĢtir. Ayrıca, bu gibi kimselerin, özellikle de sözleĢme müzakereleri 

safhasında sorumluluklarına gidilmesi, sözleĢme tarafı olmayacak olan kimselerin 

de, üçüncü kiĢi sıfatı ile sorumlu olabileceklerine dair önemli bir geliĢmedir
166

. 

1977 yıllından itibaren, Almanya‟da bu gibi kimselerin sorumluluğuna gidilme, 

üçüncü kiĢilerin sorumluluğu olarak algılanmaya baĢlanmıĢtır
167

. 

Alman Yüksek Mahkemesi‟nin verdiği bir kararda, sözleĢme müzakereleri 

taraflarından birisine bilgi vermek suretiyle güven veren bir üçüncü kimse, bu bilgiye 

güvenen müzakere ya da sözleĢme tarafının zarara uğraması ihtimalinde, bu zararı, 

sözleĢme müzakereleri tarafı olmamasına rağmen karĢılamakla mükelleftir. Bu 

kimse, hiçbir Ģekilde sözleĢmenin de tarafı olmayacak bir üçüncü kiĢi konumundadır, 

ancak sözleĢmenin oluĢumu sırasında vermiĢ olduğu güvenden dolayı sorumlu 

olacaktır
168

.  

Ġsviçre Hukuku‟nda bu kimselerin sorumluluğu açısından geliĢtirilmiĢ bir 

doktrin yoktur. Literatürde, bu konu, ihtiyarî olarak verilen yanlıĢ bilgilerden dolayı 

sorumluluk ve üçüncü kiĢinin sorumluluğu baĢlıkları altında incelenmiĢtir. Ġsviçre‟de 

son yıllara kadar pek az yazar bu konuyla ilgilenmiĢtir. Frick, bu tarz kimselerin 

sorumlu olmalarını doğru bulmuĢtur. Yazara göre, doğrudan sözleĢme tarafı olmasa, 

sözleĢme müzakerelerine katılmasa bile, davranıĢları ile sözleĢme taraflarından biri 

gibi davranan üçüncü kiĢi sorumlu olmalıdır. Ancak, bu üçüncü kiĢi konumundaki 

kiĢilerin yazara göre, sorumlu olabilmeleri için yine de sözleĢmenin meydana gelme 

aĢamasında karĢı tarafa ciddî bir güven vermiĢ olmaları gerekmektedir
169

. 

Wahrenberger üçüncü kiĢilerin sözleĢme müzakerelerine etkisini dar anlamda ele 

almıĢtır. Yazara göre, eğer üçüncü kiĢi, aktif olarak sözleĢme müzakerelerinde rol 

                                                 
165

 BGHZ, 56, 81 vd. ; BGHZ 63, 382 vd. ; BGHZ 70, 337 vd. ; BGHZ 77, 172 vd. ; Wertpapier 
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almıĢsa, zaten bu kimsenin de açıklama yükümlülükleri Ģekline beliren davranıĢ 

yükümlülükleri söz konusudur. Bu yüzden de, bu kimseler zaten culpa in 

contrahendo sorumluluğu tabidirler
170

. 

Ġsviçre‟deki bazı yazarlar ise, bu kiĢilerin sorumluluklarını “haksız fiil 

sorumluluğu” kapsamında değerlendirmiĢlerdir. Merz‟e göre, temsilci, organ ya da 

üçüncü kiĢiler, herhangi bir sebeple, sözleĢme müzakerelerine etki etmiĢlerse, bu 

durumda, culpa in contrahendo sorumlulukları olacaktır. Ancak, culpa in 

contrahendo sorumluluğu haksız fiil olarak açıklayan görüĢe uygun olarak, bu 

sorumluluk culpa in contrahendonun haksız fiil hukuku kanadında değerlendirilecek 

ve sorumluluğa uygulanacak hükümler haksız fiil hukuku kuralları olacaktır
171

. 

Spiro ise, imza yetkisi sahibi olanlar ile ifa ya da müzakere yardımcılarını 

çalıĢmasında ele alarak, bu kiĢilerin sorumluluklarını sınırlama yoluna gitmiĢtir. Bu 

kimselerin davranıĢları genel davranıĢ yükümlülüklerini ve karĢı taraf ile aralarında 

kurdukları güven iliĢkisi sebebiyle meydana gelen yükümlülükleri ihlâl Ģeklinde bir 

haksız fiil teĢkil ediyorsa, bu durumda haksız fiil kuralları uygulanacaktır
172

.  

Bir baĢka görüĢe göre de, bu kimselerin zarar gören sözleĢme tarafı ile iliĢkisi 

culpa in contrahendo ile açıklanamaz. Çünkü zarar veren, doğrudan sözleĢmenin 

tarafı değildir. Bu görüĢe göre, bu kimseler, sözleĢmeyi verdikleri güven ile 

dolayısıyla etkilemektedirler. Verilen bu güven de, o kimselerin genel olarak meslekî 

tecrübeleri ya da ilgi alanları ile ilgilidir. Bu yüzden bu görüĢ taraftarlarına göre, 

üçüncü kiĢilerin bu sorumlulukları, meslekî sorumluluk- (Berufshaftung) olarak 

nitelendirilmelidir
173

. 

Meslekî sorumluluk kavramı ya da bir baĢka ifade ile eksper-uzman 

sorumluluğu, alanında profesyonel olan insanların yanlıĢ davranıĢları sonucunda 

sorumlu olma halidir. Özellikle, belirli bir konuda uzmanlaĢmıĢ temsilcilerin 

verdikleri güven, bu konuda nirengi noktasıdır.
174
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Ġsviçre Hukuku‟nda meslekî sorumluluk da kanunî olarak tanımlanmıĢ ve 

düzenlenmiĢ değildir. Alman Hukuku‟nun çeĢitli uygulamalarından etkilenerek, 

Ġsviçre Hukuku uygulamasına giren bir kavramdır. Köndgen, Selbstbindung ohne 

Vertrag adlı eserinde, bilgi verme sorumluluğunu, sözleĢme benzeri bir meslekî 

sorumluluk olarak değerlendirmiĢtir. Yazar, bu sorumluluğu, sözleĢme öncesi verilen 

bilgilerden kaynaklandığı için, sözleĢme ile ilgili kurallar ile açıklamak ve çözmek 

istemiĢtir
175

. 

Von Bär
176

, bu sorumluluğu tamamen haksız fiil kuralları ile açıklarken, 

Hopt
177

, ise, ortada culpa in contrahendo karĢıtı bir sorumluluk temeli olmadığını 

savunmuĢtur. 

Doktrinde, henüz, meslekî sorumluluk kavramının hukukî temelinin ne 

olduğuna iliĢkin bir görüĢ birliği mevcut değildir. 

Federal Mahkeme‟nin, bu konuyu, Alman Hukuku‟nun da etkisinde kalarak, 

güven sorumluluğu olarak nitelendirdiği kararları mevcuttur.  

 

4. Arka Çıkma Mektubu ve Güven Sorumluluğu 

 

Arka çıkma mektupları –(Patronatserklärungen)nın çok çeĢitli içerikleri ve 

fonksiyonları olabilir. Örneğin, bir Ģirketin kredi notu bu mektuplarla yükselebilir. 

Yabancı Ģirketler açısından bu mektupların verilebilmesi, bir kesinlik, baĢka bir ifade 

ile bir sigortadır. Bazen, konsern birliklerinde, anne Ģirketler, yavru Ģirketlerinin 

arkasında olduklarını göstermek için bu tür mektuplar verebilirler. Bu mektuplarla 

ilgili olan problemli nokta, mektupların hukukî niteliğidir. Acaba, bu mektupların 

yükümlülük içeren bir karakteri var mıdır, yoksa bunlar centilmen anlaĢmaları gibi 

mi değerlendirilmelidirler
178

? 

Arka çıkma mektupları, Ġsviçre doktrininde birçok tartıĢmaya ve karĢı görüĢe 

yol açmıĢtır. Bazı Federal Mahkeme kararlarında da, bunlar, güven sorumluluğunun 
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uygulama alanı olarak hüküm altına alınmıĢtır. Ancak, arka çıkma mektuplarından 

dolayı sorumlu olmanın hukukî temeli üzerinde tartıĢmalar mevcuttur. Acaba, bu 

mektubu veren kimsenin sorumluluğu var mıdır, varsa, hukukî temeli ve sınırları ne 

olmalıdır
179

? 

Bu çeĢit mektupları bir sözleĢme dıĢı sorumluluk olarak bir de yardımcı-

uzman kiĢilerin sorumluluğuna giren haller olarak ikiye ayırabiliriz. Fehlmann‟ın da 

katıldığı görüĢ, arka çıkma mektuplarının, aracı kimselerin sorumluluğu 

(Sachwalterhaftung) olarak nitelendirilebileceği yönündedir. Çünkü bu  mektuplar 

da aynı diğer uzman kiĢilerin raporları gibi, sözleĢme müzakerelerine bizzat 

katılmayan ya da sözleĢmenin tarafı olmayan üçüncü bir kiĢi tarafından 

verilmektedir. Ancak, bu mektup sözleĢmenin meydana gelmesini ve akıbetini 

etkilemektedir
180

. 

Bu bakıĢ açısı ile Federal Mahkeme bazı kararlarında, konsern 

sorumluluğunu, arka çıkma mektuplarını ya da uzman yardımcı kiĢilerin eylemlerini, 

güven sorumluluğu baĢlığı altında değerlendirmiĢtir. Bu cümleden, her mektuptan 

dolayı sorumluluğunun her zaman “güven sorumluluğu” olacağı yönünde bir çıkarım 

yapılamaz. Uygulamada genellikle, anne Ģirket, bir garanti olması amacı ile yavru 

Ģirketi için böyle mektuplar verebilir. Yavru Ģirket lehine verilen bu mektuplar, yavru 

Ģirketin iĢleri için bir sigortadır, içeriği itibarîyle de anne Ģirketi sözleĢmesel bir bağ 

değil ancak bir yükümlülük altına sokmaktadır. Öyle ki, anne Ģirket, yazılı Ģekilde 

değil, sözlü bir Ģekilde yavru Ģirketi için, sözleĢme müzakerelerinin karĢı tarafı için 

de bir güven teĢkil edecek önemli bilgiler açıklamıĢ olsa bile, bu durum sözlü 

olmasına rağmen, bir arka çıkma mektubu hükmünde değerlendirilebilecektir. 
181

 

Eğer anne Ģirket, yaptığı iĢlem ve beyanları ile yavru Ģirketinin arkasında 

durmak istemediğini açıklamıĢ ve söyledikleri ile bir yükümlülük altına 

girmeyeceğini açıklıkla söylemiĢ, karĢı tarafta da herhangi bir güven oluĢumu söz 

konusu değilse, bu durumda, anne Ģirketin sorumluluğuna gidilemeyecektir. Federal 

Mahkeme, özellikle, BGE 120 II 331 vd. kararında, dıĢ dünyaya karĢı yapılan 
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reklâmları, arka çıkma mektubu niteliğinde değerlendirmiĢ ve olaya güven 

sorumluluğunu uygulamıĢtır
182

. 

Bizim kanaatimizce, reklamlar bu kapsamda değerlendirilemez. 

 

5. DanıĢmanlar, Bilgi Verenler, BilirkiĢilerin Sorumluluğu ve 

Güven Sorumluluğu 

 

Bilgi vermek, belirli bir durumun varlığını objektif olarak tespit edip, 

bildirmektir. Bu açıdan bilgi, belirli bir konu hakkında doğru ya da yanlıĢ bir değer 

yargısına varılabilmesini sağlar. Bir kimsenin karĢısındaki kimsenin yerinde olsaydı 

ne yapacağını söylemek ise, öğüt vermek, ya da tavsiyede bulumak olarak 

nitelendirilebilir. Öğüt vermede, belirli bir durum karĢısında takınılacak tavır salık 

verilirken, bilgi vermede, bir durumun doğru ya da yanlıĢ olduğu kesin olarak 

söylenir
183

.  

Bilgi alan kimseler ile bilirkiĢiler ya da danıĢmanlar, sözleĢme özgürlüğü 

çerçevesinde, bilgi verenlerin meslekî alanları ile ilgili sözleĢme yapılabilir. Bu 

alandaki sözleĢmelere en güzel örnek, doktorlar, mühendisler, avukatlar, bankalar ile 

yapılan sözleĢmelerdir. Bu kimselerden, ayrıca arada böyle bir hizmet sözleĢmesi 

olmaksızın bilgi ve danıĢmanlık alınabilir. Federal mahkeme, bilgi ya da danıĢmalık 

alma davranıĢlarının, ivazlı olması halinde, bilgi alma sözleĢmesinin kurulduğunu 

zımnî olarak kabul edip, olaya sözleĢme hükümlerini uygulamĢtır
184

. 

Arada bir sözleĢme olması durumunda, güven sorumluluğu uygulama alanı 

bulamayacaktır. Çünkü yanlıĢ bilgi verilmesiden doğan zarar zaten, sözleĢme 

hükümlerine göre tazmin edilecektir.  

Eğer, verilen yanlıĢ bilgi, sözleĢme müzakereleri safhasında verilmiĢ ise, bu 

durumda da, bu bilgiyi verenin sözleĢme tarafı olmayacak olmasına bakılmaksızın, 
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üçüncü kiĢi konumunda olan bir kimsenin culpa in contrahendo sorumluluğu söz 

konusu olacaktır
185

.  

Bilgi ya da danıĢmanlık veren kimselerin, sorumluluğunun hukukî temelini 

tespit etmek ve sınırlarını çizmek çok önemlidir. Bir kimse, acaba bir kanaat 

açıklamasından dolayı, buna güvenmiĢ olan bir kimseye karĢı sorumlu tutulabilecek 

midir? Sorumluluk varsa, bunun sınırları ne olacaktır? Ayrıca, bir kimseyi sırf 

kanaatini, bilgisini açıkladı diye, sorumlu tutmak hakkaniyet ve adalet ilkesine uygun 

olur mu? Bu soruları cevaplandırmamız çok önemlidir.  

Bilgi veren kimselerin sorumluluklarının hukukî temeli öncelikle, arada 

herhangi bir sözleĢme olmadığı için haksız fiil hukuku hükümleri ile açıklanmıĢtır. 

Ġsviçre Fedral Mahkemesi, çok kısa bir zaman önceye kadar, bilgi vermeden dolayı 

sorumlu olmayı arada herhangi bir ivaz ya da bir sözleĢme yoksa, haksız fiil 

hükümlerine dayandırmaktaydı
186

. 

Federal Mahkeme‟ye göre, kendisine mesleği ile ilgili ya da uzman olduğu bir 

konu ile ilgili bir konu hakkında bilgi sorulan kiĢi, bu bilginin, soran kiĢi için büyük 

bir önem arz ettiğini öngörebiliyorsa, bilgi alan kiĢinin korunması gerekliliğini 

öngörmekteydi. Federal Mahkeme, bu görüĢünü, düzenli ve güvenli hukuk hayatını 

gerektiren normun koruma amacı kapsamında değerlendirmekteydi. Ancak, meydana 

gelen zararın akdi zarar olması halinde bu görüĢünü tutarlı olarak 

açıklayamamaktaydı. Çünkü yanlıĢ bilgi vermemeye iliĢkin özel bir koruma normu 

bulunmamaktaydı. Bu eksiklik için, dürüstlük kuralına aykırılığı “hukuka aykırılık” 

olarak niteleyen görüĢler meydana geldi. Daha sonra, objektif özen yükümüne 

aykırılığın, haksız fiil hukukunda mevcut olması gereken hukuka aykırılık unsurunu 
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gerçekleĢtirdiği ileri sürüldü. Bu fikir, daha da geniĢletilerek, doktrinde, genel 

davranıĢ yükümlülüklerine aykırılıktan bahsedildi.
187

. 

Ġkinci bölümümüzde, Alman Hukuku‟ndan bahsederken de söylediğimiz gibi, 

Ġsviçre‟de bazı yazarlarca ve Alman Yüksek Mahkemesi‟nin bazı kararları ile bilgi 

veren ile bilgi alan kimse arasında zımnî olarak kurulmuĢ bir bilgi verme sözleĢmesi 

olduğu görüĢü ortaya çıktı. Alman Yargısı, zımnen kurulan bilgi alma sözleĢmesini 

genellikle, bilgi veren ile muhatabın arasında doğrudan bir temas olması durumunda 

kabul etmiĢtir. Bilginin, üçüncü kiĢiye aktarıldığı durumlarda, bir baĢka anlamda 

dolayısı ile temasta, zımni sözleĢme kabul görmemiĢtir. Dolaylı temas halinde, zımni 

sözleĢmenin kurulmuĢ sayılabilmesi için, bilgi verenin bilgisinin üçüncü kiĢilere 

ulaĢması halinde, onlara karĢı da sorumlu olacağı iradesinin söz konusu olması 

gerekir. Bu irade de, rapordan ya da somut iradeden anlaĢılabilir. Alman Yüksek 

Mahkemesi, son zamanlarda vermiĢ olduğu bir kararında, üçüncü kiĢi ile banka 

arasındaki bilgi vermeden dolayı sorumluluğu, güven sorumluluğu olarak 

nitelemiĢtir
188

 ve bu sorumluluğun temelini zımnen kurulan bilgi sözleĢmesine 

dayandırmıĢtır
189

. Zımni sözleĢme görüĢü tamamen bir varsayım olduğu ve taraf 

iradelerine dayanmadığı gerekçesi ile, eletiriye uğramıĢtır
190

. 

Daha sonra, bilgi veren kimselerin, üçüncü kiĢiye karĢı sorumlu olmalarının 

hukuki temelini, üçüncü kiĢiyi koruyucu etkili sözleĢme görüĢü ile açıklamak isteyen 

görüĢ ortaya çıktı. Ancak, bilgi veren ile üçüncü kiĢi arasındaki menfaatlerin zıt 

olması durumunda, üçüncü kiĢiyi koruyucu etkili borç iliĢkisine baĢvurmak, bu 

kurumu haklı kılan düĢüncelerin temeline aykırılık teĢkil etmektedir gerekçesi ile 

eleĢtirildi
191

. 
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Federal Mahkeme, son zamanlarındaki kararlarında, bu durumu da “güven 

sorumluluğu” ile açıklamak istemiĢtir. Özellikle de, meydana gelen problemin “arada 

zımni sözleĢme kurulmuĢ varsayılması” görüĢü ile çözülemeyeceğine kesinlikle 

karar vermiĢtir
192

. 

Burada Ģu iki durumu birbirinden ayırmamız gerekmektedir. Öncellikle, bilgi 

veren ile bilgi alan arasındaki durum bizim konumuz dıĢındadır. Çünkü bu ikili 

iliĢkide, hangi kuralların uygulanacağı güven sorumluluğunu ilgilendirmemektedir. 

Ancak, Federal Mahkeme, culpa in contrahendoyu da güven sorumluluğu 

kapsamında değerlendirdiği için, arada bir bilgi verme sözleĢmesinin söz konusu 

olmadığı durumlarda, yanlızca, bilgi veren kimsenin bir karĢılık beklemeden, 

mesleği ve uzmanlığı itibariyle verdiği bir bilgiden dolayı karĢı tarafa karĢı sorumlu 

olmasını da güven sorumluluğu ile açıklamıĢtır
193

. Eğer, bu konuda bilgi veren 

kimse, karĢı tarafa değil, bir üçüncü kiĢiye bu bilgiyi veriyorsa, bu durumda üçüncü 

kiĢi üzerinde de belirli özel bir ölçüde kendisi lehine bir güven sağlamıĢsa, Federal 

Mahkeme, yine güven sorumluluğunu uygulamıĢtır. Bilgi veren ile, üçüncü kiĢilerin 

arasında bu özel güven bağlantısının gereçekleĢmesi için, bilgi verenin verdiği 

bilgilere üçüncü kiĢinin haklı olarak güvenebilmesi gerekir, yani bilgiye üçüncü 

kiĢinin gerçekten inanması gerekir. Çünkü, üçüncü kiĢinin tazminat talebi ancak 

iyiniyetli olması halinde mümkündür
194

. 

Bilgi veren kimselerin, güven sorumluluğuna tabi olup olmayacakları 

konusundaki kanaatimiz, dördüncü bölümün sonunda belirtilecektir. 

 

 

6. Konsern Sorumluluğu ve Güven Sorumluluğu 
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Swissair kararında da incelediğimiz üzere, Federal Mahkeme bazı kararlarında, 

güven sorumluluğu çerçevesinde, konsern sorumluluğunu da incelemiĢtir. Bu 

duruma da bu baĢlık altında kısaca değineceğiz: 

Von Büren‟e göre, Fedral Mahkeme‟nin bu içtihatlarında, konsern 

sorumluluğunu güven sorumluluğu kapsamında incelemesinin nedeni, konsern birliği 

içerisindeki hakim-anne Ģirketin üçüncü kiĢiler ile arasında bir garanti 

sorumluluğunu doğuracak bir sözleĢmesel bağın olmaması gerekçesi iledir. Anne 

Ģirket ile yavru Ģirketin temas halinde olan üçüncü kiĢiler arasında herhangi bir 

sözleĢme iliĢkisi ya da yavru Ģirketin davranıĢlarını tekeffül iliĢkisi, kendini bağlayan 

bir hareketi yoktur. Bu yüzden anne Ģirketin yavru Ģirketin hareketlerinden dolayı 

konsern sorumluluğu kapsamında bir sorumluluğunun olması, güven sorumluluğu 

kapsamında incelenebilir. Bu açıdan, Federal Mahkeme‟nin kararı yazara göre 

yerindedir
195

. Biz de bu görüĢe katılıyoruz. 

Brechbühl de, Federal Mahkeme‟nin bu görüĢünü Ģu Ģekilde yorumlamıĢtır:  

Anne Ģirketin, yavru Ģirketinin aktuel ya da potansiyel müĢterilerine meydana 

gelecek zarardan ötürü sorumlu olması, konsern birliğinin dıĢarıya karĢı uyandırdığı 

güvenin bir sonucudur
196

. 

 

7. Üçüncü KiĢilerin Sorumluluğu ve Güven Sorumluluğu 

 

Federal Mahkeme, culpa in contrahendoyu güven sorumluluğu baĢlığı altında 

incelemektedir. Ancak, üçüncü kiĢilerin verdikleri bu tür zararlar da culpa in 

contrahendo kapsamına dahil edilebilir mi? Mahkeme, bir kararında (BGE 80 III 41- 

53), üçüncü kiĢilerin sorumluluğunu, culpa in contrahendo sorumluluk olarak 

nitelendirmemiĢtir. 

Gonzenbach‟a göre ise, eğer üçüncü kiĢi, sözleĢme müzakerelerine müdahil 

oluyorsa, bu üçüncü kiĢinin de, culpa in contrahendo sorumluluğu söz konusudur
197

. 

Üçüncü kiĢinin bu sorumluluğunun temeli, onun özel bilgisine ve nitelikli 

mesleki donanımına bağlıdır. Örneğin, sözleĢme görüĢmelerinde üçüncü kiĢi 
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konumunda olan bankaların, bilirkiĢilerin bu sorumluluğu, üçüncü kiĢinin 

sorumluluğu olarak kabul edilebilir ve sözleĢme müzakerelerine bizzat müdahil 

olmakta iseler de, bu kimselerin sorumluluğu da culpa in contrahendo kapsamında 

değerlendirilebilir
198

. 

Gonzenbach, bu söylediklerinin temelini de, yani üçüncü kiĢinin kendisine 

yabancı olan bir sözleĢmedeki taraflardan birine karĢı sorumlu olmasını, ilk olarak, 

üçüncü kiĢiyi koruyucu etkili sözleĢme görüĢü ile daha sonra da, bu sorumluluğu tam 

olarak “güven sorumluluğu” ile açıklamıĢtır
199

. 

Ancak, çok yerinde olarak, Federal Mahkeme, üçüncü kiĢiyi koruyucu etkili 

sözleĢme ile güven sorumluluğunun birbirinin tam karĢısında kalan kavramlar 

olduğunu tespit etmiĢtir. Üçüncü kiĢiyi koruyucu etkili sözleĢmede, bir üçüncü 

kiĢinin sözleĢmenin tarafı olmamasına rağmen, sözleĢmesel bir talebe hak kazanması 

söz konusudur, güven sorumluluğunda ise, tam olarak bir üçüncü kiĢinin sorumlu 

olması durumu vardır
200

. 

Üçüncü kiĢinin sorumluluğu noktasında karĢımıza iki durum çıkabilir. Birinci 

durumda, bir üçüncü kiĢi, yapılmakta olan bir sözleĢmeye verdiği bilgisi, 

danıĢmanlığı kısacası güveni ile etki edebilir. Bu noktada, bizim kanaatimizce, bu 

üçüncü kiĢi sözleĢme müzakerelerine bizzat katılmıĢ ve arada özel bir bağın-iliĢkinin 

oluĢmasını gerektirecek biçimde, sözleĢme müzakerelerini etkilemiĢse, bu durumda 

culpa in contrahendo sorumluluk söz konusudur. Bir de, sözleĢme taraflarından 

birinin, bu sözleĢmeye yabancı olan kimselere karĢı verdiği bir güven söz konusu 

olabilir. Örneğin, bir danıĢmanlık ya da bilgi verme sözleĢmesinde, bilgi verenin, 

sözleĢmenin karĢı tarafına değil de, bir üçüncü kiĢiyi verdiği bu bilgi ile, tasarruf 

yapan üçüncü kiĢiyi zarara sokması ihtimali olabilir. Eğer, bu üçüncü kiĢiler akdin 

üçüncü kiĢiyi koruyucu etkisi alanında değerlendirilebilcek kimseler ise, bu durumda 
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da, akdin üçüncü kiĢiyi koruyucu etkisi kurumunu kıyasen uygulayarak, bilgi verenin 

bu kiĢilere karĢı sorumluluğunu, sözleĢmesel kurallar ile karĢılayabiliriz. 

SözleĢme tarafı olmayan üçüncü kiĢilerin sözleĢmesel zararlarının giderilmesi 

noktasında kanunda, haksız fiil ve sözleĢme hükümleri kapsamında genel bir kanuni 

düzenleme yoktur. Bu anlamda meydana gelen boĢluk, Ġsviçre Doktrini‟nde, 

sözleĢme ve haksız fiilin arasında kalan üçüncü bir sorumluluk tipi olarak “güven 

sorumluluğu”nun boĢluk dolduran bir sorumluluk kaynağı olarak tanımlanmasına yol 

açmıĢtır
201

. 

Ancak, de lege feranda önerilerimizda daha ayrıntılı inceleyeceğimiz üzere, 

üçüncü kiĢinin zararını sözleĢme hükümlerini uygulayaraka karĢılamamız için, 

olayda güven sorumluluğunu tespit etmemiz yetmeyecek, ayrıca, Almanya‟da olduğu 

gibi, bu durumun bir de kanunda açıkça düzenlenmiĢ olması gerekecektir.  

Ġki taraf arasında, sözleĢme bağı olmaksızın, bir güven iliĢkisi söz konusu ise, 

bu durumda taraflar arasında kanundan doğan bir borç liĢkisi söz konusu olur. Bu 

özel hukuki bağ, sözleĢme müzakerelerine giren taraflar arasında, onların iradelerine 

uygun bir sonuçtur. Bu kadar yakınlaĢan taraflar arasında, bir güven iliĢkisinin söz 

konusu olması gayet normaldir
202

. 

“Üçüncü kiĢinin” böyle bir iliĢkiye dahil olması da yani, bu anlamda, 

kanundan doğan asli edim yükümlerinden bağımsız borç iliĢkisinin lehdarı olması da 

kesinlikle, haklı özel bir bağ gerektirmektedir
203

. 

Üçüncü kiĢinin sözleĢmesel bir alanda yani ortada bir sözleĢme söz konusu 

olduğunda ve üçüncü kiĢinin de bu sözleĢmeye yabancı olduğu durum da sorumlu 

olması hali de, Ġsviçre Hukuk Uygulaması‟nda “güven sorumluluğu” olarak tespit 

edilmekte ve tanımlanmaktadır. Bu tespit de, “Swissair” kararının çok büyük bir 

tesiri vardır. Çünkü, bu karara kadar, Ġsviçre uygulaması, bu gibi durumlar için belirli 

ve tutarlı bir yol izleyememiĢtir
204

. 

Buraya kadar incelediklerimizden çıkan sonuç Ģudur ki, Ġsviçre Hukuk 

Uygulaması, güven sorumluluğunu dar anlamı ile değil, içerisinde “güven” 
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kavramının ve güven iliĢkisinin bulunduğu her durumda, sözleĢme ve haksız fiil 

sorumluluğunun yanında bir üçüncü sorumluluk kaynağı olarak, güvenin ihlalinden 

dolayı meydana gelen sorumluluk olarak algılamıĢtır. Bu anlayıĢla, söz konusu olan 

olayda, baĢka hukuki kurumların uygulama alanına girebilen haller de güven 

sorumluluğunun kapsamına dahil edilmiĢlerdir. Bunları, yukarıda sırasıyla inceledik. 

ġimdi genel olarak ve kısaca, Ġsviçre Borçlar Hukuku‟nda güven sorumluluğunun 

gerçekleĢmesi için aranan ve genel kabul görmüĢ Ģartları genel değerlendirme baĢlığı 

altında inceleyelim: 

 

 

D. GENEL DEĞERLENDĠRME 

 

Ġsviçre Kanunlarında, “güven sorumluluğu” kurumu yasalarda yer 

almamaktadır. Bu durumu, bazı hukukçular, kanunun güven sorumluluğunu bilinçli 

olarak düzenlemek istememesi dolyısıyla, kanunun nitelikli susması olarak 

yorumlamıĢlardır. Moser‟e göre ise, bu durumda nitelikli ve bilinçli bir susma hali 

söz konusu değildir
205

. 

Morin
206

, güvenin baĢlıbaĢına borç doğurmayacağını belirtmekte ve güven 

sorumluluğuna iliĢkin Federal Mahkeme Ġçtihadı‟nın adını koymaksızın bir “boĢluk 

doldurma” faaliyeti olup olmadığı sorusunu ortaya atmaktadır
207

.  

Kanaatimizce, Morin‟in bu görüĢü; bilgi açıklamadan doğduğu iddia edilen 

güven sorumluluğu hallerinde düĢünmeye değer ise de, BK. m. 36/2‟nin geniĢ 

yoruma tabi tutularak uyarlama davaları için, BK. m. 365/2‟de yapıldığı gibi, güven 

sorumluluğunun genel bir ilkesi olarak kabul edilebileceği durumlarda, Kanun‟da bu 

konuda boĢluk olduğundan söz edilemez. Sonuçta, Morin, Ġsviçre pozitif hukukuna 

güven sorumluluğunu dahil etmek için hiç bir sebep bulunmadığı ve Ġsviçre 

Hukuku‟nda bu kavramın yararlı olmadığı hükmünü vermektedir
208

. 
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Morin‟in “güven üzerine kurulu sorumluluk” baĢlıklı bir tez kaleme almasına 

rağmen sonunda bu kadar mutlak karar vermesi ve görüĢünde ısrar etmesi, bu 

kavramı tartıĢmaksızın bir nevi “maymuncuk” gibi kabul edenler karĢısında, 

kendisinden bu konuya eğilecek araĢtırmacıları daha titiz bir incelemeye sevketmesi 

bakımından yararlı olmuĢ ise de, fazla mutlaktır.  

Morin, Ġstanbul‟da, Galatasaray Üniversitesi‟nde yapılan Türk-Ġsviçre Hukuk 

Haftası toplantısında, “Ġsviçre Pozitif Hukuku‟nda Güvene Dayalı Sorumluluk” 

baĢlıklı bir tebliğ vermiĢ ve aynı görüĢü savunmuĢtur
209

. Morin‟e göre, bazı Ġsviçreli 

hukukçular, gerekliliğini araĢtırmaksızın seksenli yılların sonuna doğru birden bu 

kavrama baĢvurur olmuĢlardır. Hukuk bahçesinde “mevsimlik gül” olan bu kavramın 

belirli bir süre sonra yaĢamaması ihtimali vardır
210

.  

Kanunda açıkça düzenlemesi olmayan culpa in contrahendo yükümlülük borç 

iliĢkisi hakkında verilen kararlarda da, hakim hukuku ile kanundaki bu boĢluk 

doldurulmaya çalıĢılmaktadır. Bu sebeple, güven sorumluluğu için de aynı bakıĢ 

açısını yöneltip, kanundaki bu tür boĢluklar için, nitelikli bir susmanın mevcut 

olmadığı kanaatine varabiliriz.  

Ġsviçre Hukuku‟nda Federal Mahkeme kararları sonucu genel kabul gören 

güven sorumluluğunun meydana gelmesi için aranan Ģartları kısaca inceleyelim: 

Bir olayda, güven sorumluluğunun uygulanabilmesi için, Ģüphesiz ilk akla 

gelecek olan Ģart “güven” unsurudur
211

. KarĢı tarafta uyandırılmıĢ olan bir güvenin 

söz konusu olması gerekmektedir. Güven verme olgusu, zarar verenin davranıĢları 

sonucu, zarar gören kimsede kiĢisel bir güvenme hissinin meydana gelmesi Ģeklinde 

olmalıdır
212

. 

Bir kiĢinin örneğin bir sicile olan güveni, Canaris tarafından güvenmenin 

yapay dıĢsal Ģekli olarak algılanmıĢtır. Bunun dıĢında bir de, bir kimsenin, diğer bir 

kimsenin sözlü ya da yazılı irade açıklamalarına olan güveni söz konusudur ki, bu da 

güvenin, karĢıdakinin davranıĢları sonucu doğal olarak gerçekleĢmesi halidir
213

. 
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Bohrer ise, güven olgusunu karĢı tarafta bir beklentinin meydana gelmesi ile 

açıklamıĢtır. Ağer, bir tarafın davranıĢı karĢı tarafta bir beklentiye yol açmakta ise, 

bu durumda meydana gelen bir güven söz konusudur
214

 

Ġkinci olarak, gerçekleĢmesi gereken taraflar arasında “özel bir bağ- 

Sonderverbindung- Ģartıdır.  

Ġsviçre‟de baskın olan görüĢ ve uygulamaya göre, dürüstlük ilkesinden 

kaynaklanan davranıĢ yükümlülükleri ile bağlı olma hali, taraflar arasında bir özel 

bağın oluĢması sonucunu doğurur. Özel bağ, iki hukuk sujesi arasında, birbirlerinin 

hakimiyet alanlarına girmeleri sonucu oluĢan bir iliĢkidir
215

.  

Bir kimse ile özel bir iliĢkiye giren taraf, dürüstlük ilkesinin ona yüklediği 

Ģeklide davranmak zorundadır. Bu iliĢki, tarafların birbirlerine güven verdikleri, bir 

anlamda güven değiĢ tokuĢu yaptıkları, birbirlerine karĢı korunmaya layık haklı 

güvenlerinin söz konusu olduğu bir bağdır
216

 

Ġsviçre Federal Mahkeme kararları ile, culpa in contrahendo borç iliĢkisi de 

güven sorumluluğu kapsamında değerlendirildiğinden, bu iliĢki için iki kiĢi arasında 

gerçekleĢmesi gereken özel iliĢki bağı, güven sorumluluğunun da ĢartıymıĢ gibi 

sayılmaktadır. Kanaatimizce, özel iliĢki sadece culpa in contrahendo borç iliĢkisini 

doğurur. Bir olayda, tarafların birbirlerinin hakimiyet alanlarına girmeleri söz konusu 

ise, bir üçüncü kiĢinin bu duruma dahil olması sonucu, bu üçüncü kiĢinin de güven 

sorumluluğu değil, culpa in contrahendo sorumluluğu söz konusu olacaktır. 

Ġsviçre Hukuk Uygulaması, bu özel bağın, iĢlemsel temas sonucu olmasını 

aramaktadır. Belirli bir amaca yönelmemiĢ, sıradan bir iliĢki, bu anlamda özel bir bağ 

sayılmayacaktır
217

.  

Güven sorumluluğunun meydana gelmesi için, tarafların meydana getirdikleri 

bu özel bağdan kaynaklanan özen gösterme yükümlülükleri söz konusu olacaktır. Bir 
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sorumluluğun meydana gelebilmesi için bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi 

gerekmektedir. Örneğin, Swisair kararında Federal Mahkeme, açıklama 

yükümlülüğüne aykırılığın olduğu görüĢündedir. Bu yükümlülük ihlalinin sonucunda 

ise, karĢı taraftaki kiĢinin güveni boĢa çıkacaktır
218

. 

Bu yükümlülük ihlali sonucu meydana gelen bir zarar olmalıdır. Bu zarar, 

güvenin boĢa çıkması zararı olacaktır. Meydana gelen zarar ile yükümlülük ihlali 

ararsında illiyet bağı olmalıdır. Zarar, kusurulu olarak gereçekleĢmiĢ olmalıdır. 

Ayrıca, güvenen kimsenin, bu güveni, korunmaya layık haklı bir güven olmalıdır
219

. 

Bütün bu incelemelerimiz sonucu vardığımız sonuca göre, Ġsviçre Hukuku‟nda, 

güven sorumluluğunun temelinde, dürüstlük kuralından kaynaklanan yükümlülüklere 

aykırı davranılmasının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu tespit, Ġsviçre 

Hukuku‟nda güvenin müspet olarak korunması ve güvenin menfi olarak korunması 

ayırımını silikleĢtirmektedir. Çünkü, güven sorumluluğunun temelini dürüstlük 

kuralından kaynaklanan yükümlülüklere aykırı görmek, kanaatimizce “bağlılık” 

sonucu doğuran, güvenin müspet korunması ile, dar anlamda güven sorumluluğu 

olarak algılanması gereken güvenin menfi korunmasını birbirine karıĢtırmaktır. Bu 

bakıĢ açısı, saf ve dar anlamda bir güven sorumluluğu tespit etmek yerine, Ġsviçre 

Hukuku‟nda culpa in contrahendoya teslim olmak sonucunu doğurmuĢtur.  

Kanaatimizce, Alman Hukuku‟ndaki gibi, güven sorumluluğunun “yükümlülük 

doğuran bir borç iliĢkisi” olduğunu söyleyen bir kanun kuralı olmadıkça, ispat 

edilmesi gereken bir durum, ispat edilmiĢ sayılmaktadır. Bu bakıĢ açısı ile de, güven 

sorumluluğu, culpa in contrahendo gibi algılanmakta ve bu özel sorumluluğun 

gereksiz olduğu görüĢünü savunan hukukçular ortaya çıkmaktadır.  

Taraflar arasında “özel bir iliĢkinin” var olduğu durumlarda, kanundan doğan 

bir güven iliĢkisi Ģeklinde geliĢen bir özel iliĢkinin var olduğunu söylemek kolaydır. 

Ancak, özel iliĢkinin olmadığı durumlarda, güven sorumluluğunun uygulanması için, 

kanunda açıkça yer almayan bir yükümlülük borç iliĢkisinin olduğunu söylemek, 

kanımca, pek mümkün olmamalıdır.  
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Görüldüğü üzere, Ġsviçre Hukuku‟nda dar anlamda güven sorumluluğu 

belirtilmemiĢ, baĢka hukuki kurumların uygulama alanına giren durumlar da, arada 

bir güven iliĢkisinin olması yüzünden, özellikle Federal Mahkeme Kararlarında geniĢ 

anlamda güven sorumluluğu kapsamında yer almıĢtır. Bu durum da, sınırları iyi 

çizilemeyen bir “torba” kavramın ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. Güven sorumluluğu, 

içerisine, culpa in contrahendonun ya da güven iliĢkisi söz konusu olan iliĢkilerin 

kolaylıkla dahil edilebileceği bir üst baĢlık-kavram değildir. Aksine, dar anlamda, 

baĢka hiçbir hukuki kurumun müdahale edemeyeceği bir uygulama alanı mevcuttur. 

Bu durumun dikkatlice tespit edilmesi gerekmektedir. Ġsviçre Hukuku‟nda yukarıda 

andığımız bu kurumlar, bazı hallerde güven sorumluluğu olarak algılanmıĢtır. Bu 

durum da kavramın gereksiz bir kavram olduğu yönünde fikirlerin ortaya çıkmasına 

sebep olmuĢtur. 

Ġsviçre Hukuku‟nda son olarak, 25 Mayıs 2007 tarihinde Fribourg Hukuk 

Fakültesi‟nde kabul edilen bir tez yayımlanmıĢtır
220

.  

Kuonen‟in güven sorumluluğunun Ġsviçre Hukuku‟nda temellendirilmesindeki 

zaaf ve belirsizliklere iliĢkin bütün bu söyledikleri yerindedir. Ne var ki, Morin‟in 

görüĢü konusunda değerlendirmemizi, Kuonen için de tekrarlamak zorundayız: 

Alman Ve Ġsviçre Hukuklarında, sınırları iyi belilenmiĢ olmasa bile Türk mve Ġsviçre 

Hukuklarında güven sorumluluğunun dayanağı olabilecek BK. m. 36/2 kuralı gözden 

kaçırılmamalı ve MK. m. 2 ve MK. m. 3 ıĢığında ele alınmalıdır. 

Güven sorumluluğu, bir can kurtaran simidi, her derde deva bir çare, bir teselli 

mükafatı değil, Bk. m. 36/2‟nin MK: m. 2 ve MK. m. 3 ilkelerine birlikte dayanılarak 

ve BK. m. 365/2 örneğinden yararlanılarak, esasen kanunun BK. m. 36/2 kuralına 

dayanan bir sorumluluk kuralıdır. Swissair kararı da bir boĢluk doldurma etkinliğinin 

değil, bir geniĢletisi yorum etkinliğinin sonucudur. GeniĢletici yorumun da bir sınırı 

vardır. BK. m. 36/2‟nin kapsamına “yanlıĢ bilgi” alanının girmesi zordur. Bu konuya 

sonuç kısmında tekrar değineceğiz.  

Dördüncü ve son bölümümüzde, “güven sorumluluğu”nun özel bir uygulama 

alanı olduğunu ve nasıl anlaĢılması gerektiğini tespite çalıĢacağız. Buna geçmeden 
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önce ise, Ģimdiye kadar, Türk Hukuku‟nda güven sorumluluğu kavramından 

bahseden eserleri inceleyeceğiz.  
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IV. BÖLÜM: TÜRK HUKUKUNDA GÜVEN 

SORUMLULUĞU 

 

Bu bölümümüze kadar, güven sorumluluğu kavramının doğuĢu, Alman 

Hukuku‟ndaki geliĢim ve kanunlaĢma süreci, daha sonra kavramın Ġsviçre Hukuk 

Uygulaması ile Ġsviçre Hukuku‟nda yer edinmesini ve geliĢimini incelemiĢ 

bulunmaktayız. 

Bu bölümümüzde, tezimizin en önemli dönemecini dönmek üzereyiz. 

Kavramın, Türk Hukuku‟nda ilk defa anılması, nasıl olarak algılandığı ve 

kanaatimizce nasıl anlaĢılması gerektiğini inceleyeceğiz. 

 

 

A. TÜRK HUKUK ÖĞRETĠSĠNDEKĠ TARTIġMALAR VE 

GÖRÜġLER 

 

Avrupa Hukuku anlamında yaptığımız bu kısa incelemeden sonra, kavramın 

Türk Hukuku‟nda hangi yazarlarca ele alındığını ve daha sonra hukukî temelini, 

sınırlarını ve uygulama alanını inceleyelim: 

Güven sorumluluğpu kurumunun Türk Pozitif Hukuku‟nda özel bir kanunî 

düzenlemesi yoktur. Kavramın, doğum yeri olan Almanya‟daki yorumu, Ġsviçre‟deki 

uygulama Ģekli, Türk Hukuku‟nu incelerken, yolumuzu aydınlatacaktır. 

Genel Türk Borçlar Hukuku kitaplarında, tez konumuz ile ilgili özel bir iceleme 

alanına rastlayamadık. Ancak, özel monografilerde, kavram değiĢik yönleri ile ele 

alnmıĢtır. ġimdi, sırası ile bunları ve ileri sürülen görüĢleri inceleyelim:  

Dar anlamda bizim anladığımız Ģekilde, BK. m. 36/2 için, sorumluluk 

temelinden söz etmeksizin, sadece kanun kuralını tekrarlayan Hüseyin Avni Göktürk 

ile incelememize baĢlamıĢ bulunmaktayız
1
.  

Daha sonra, Türk Hukuku‟nda, Turhan Esener, 1961 yılında yayımladığı 

“Salâhiyete Müstenit Temsil” baĢlıklı eserinde, terim olarak güven sorumluluğunu 
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ilk defa olarak kullanmıĢtır. Yazar, bir kimsenin temsilci olup olmadığına 

bakılmaksızın, yani kendisi adına ya da baĢkası adına ve hesabına iĢlem yapmasının 

önemi olmaksızın, karĢı tarafta bir güven-itimat uyandıran kimsenin, buna aykırı 

davranması halinde sorumlu olması gerektiğini düzenlemiĢtir. Herhangi bir kimse, 

birisi ile kurduğu güven iliĢkisine aykırı hareket etmiĢse, o müzakereyi ya da hukukî 

iĢlemi kendi namına ya da temsilci sıfatıyla baĢkası namına yapmıĢ olması arasında 

fark gözetilmeksizin, sorumlu olacaktır (Vertrauenshaftung). Temsilcinin, söz 

konusu hukukî iĢlemi meydana getirmekteki menfaati bu bakımdan rol oynamaz. 

Yazar, böylece, temsilcinin müzakereler sırasında iĢlediği kusurdan temsilci 

aleyhine, bir tazminat borcu doğduğunu ve bu sorumluluğun esasının haksız fiil 

sorumluluğu olmayıp, sözleĢmesel veya sözleĢme benzeri bir güven iliĢkisinin- 

(itimat münasebetinin) ihlâlinden doğan bir sorumluluk durumu olduğunu tespit 

etmiĢtir
2
. 

Kanaatimizce, Ġsviçre Hukuku‟nda çoğu yazar tarafından anlaĢıldığı gibi, 

Esener de burada, güven sorumluluğunu geniĢ bir kavram olarak algılamıĢ, culpa in 

contrahendo alanına girecek bir durumu da “güven sorumluluğu” olarak 

değerlendirmiĢtir.  

Temsilcinin sorumlu olma halinin bir düzenlemesi olan ve bizim, tezimizde, 

dar anlamda güven sorumluluğu olarak kabul ettiğimiz BK. m. 36/II, doktrinde ele 

alınmıĢ, ancak bu madde, ya culpa in contrahendodan dolayı sorumlu olma halinin 

bir örneği olarak kabul edilmiĢ
3
, ya da “verilen zarar tazmin edilecektir” ibaresiyle, 

konu genel olarak değerlendirilmiĢtir
4
.  

Genel Borçlar Hukuku eserlerinde, BK. m. 36/2‟yi Ģöyle değerlendirilmiĢtir:  

Temsil edilen, temsilciye bir belge vermiĢse, temsil yetkisinin sona ermesinden 

sonra bu belgeyi geri almalıdır. Temsilci de, temsil yetkisi sona erdiğinde, temsil 

belgesini ya da temsil olunana geri vermeli, ya da mahkemeye tevdi etmelidir (BK. 

m. 36/1). Yetkisi sona eren temsilci, bu iĢlemi yapmıyorsa, temsil olunan bu belgeyi 
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 Esener, a.g.e. , s. 133  

3
 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Ayfer Kutlu Sungurbey, Yetkisiz Temsil (özellikle culpa in 

contrahendo- sözleĢmenin görüĢülmesinde kusur- ve olumsuz zarar), Yasa Yayınları, s. 99 vd.  
4
 Necip KocayusufpaĢaoğlu, “Bir Yetki Belgesi ile Kanıtlanan Temsil Yetkisinin Geri Alınmasında 

Üçüncü KiĢileri Ġyiiyetinin Korunması Açısından BK. m. 33/2, 34/3 ve 37 KarĢısında BK. m. 36/2‟nin 

Uygulama Alanı‟nın Belirlenmesi”, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara, 

1990, s. 207–230. 
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temsilciden dava yoluyla da geri alabilir. Dava, temsil belgesinin geri verilmesine, 

geri verme mümkün değilse, temsil belgesinin hükümsüz sayılmasına iliĢkin 

olacaktır. Temsil yetkisi veren kimsenin ya da haleflerinin, temsil yetkisi belgesinin 

geri alınmasını ya da dava açılmasını “ihmal” etmeleri halinde, bunun sonucu BK. m. 

36/2‟de hüküm altına alınmıĢtır. Bu takdirde, temsilcinin yetkisi sona ermiĢ olmasına 

rağmen, bu belge ile iĢlem yapması sonucu, temsil edilen sorumlu olacaktır. Bu 

sorumluluk, temsilci ile iĢlem yapan iyiniyetli üçüncü kiĢinin menfi zararını, yani, 

sözleĢmenin geçerli olacağına güvenmesinden doğan zararın tazmininden ibarettir. 

Bu sorumluluk, biz de ve örnek Ġsviçre Kanunu‟nun Fransızca ve Ġtalyanca 

metinlerinden anlaĢıldığı üzere, bir “kusur” sorumluluğudur. Fakat, burada, bir culpa 

in contrahendo sorumluluğun söz konusu oladuğu söylenebilir
5
. 

Ancak, Almanca metinde, kusurdan ve ihmalden bahsedilmemiĢtir
6
 

Bizim, dar anlamda, güven sorumluluğu örneği olarak kabul ettiğimiz BK. m. 

36/2 kapsamına giren hallerde temsil yetkisi belgesini geri almakta ihmal gösteren 

kiĢilerin sorumluluğu, “yetkisiz temsil” söz konusu olduğunda, yetkisiz temsilcinin 

sorumluluğundan farklıdır. Yetkisiz temsil durumunda, zarar gören, sözleĢmenin 

gerçekleĢmemesinden dolayı meydana gelen zararını, yetkisiz temsilciden isteyebilir. 

Bunun için, yetkisiz temsilcinin kötü niyetli olması, yani kendisinde temsil yetkisinin 

olmadığını bilmesi gerekmez. Temsil edilenin bu sözleĢmeye icazet vermemesi 

halinde, üçüncü kiĢi, sözleĢmenin meydana gelmemesinden dolayı zararının tazmini 

için sözde temsilciye dava açabilir. Temsilci, kendisinde temsil yetkisinin olduğuna 

inanarak hareket etmiĢ olsa bile, meydana gelen menfi zararı tazmin etmekle 

yükümlü tutulabilir. Yani, temsilcinin kusurlu olmasına gerek yoktur. Kusurlu 

olduğu yani kötü niyetli olarak, kendisinde temsil yetkisinin olmadığını bildiği 

hallerde, hakim, onu daha fazla zararın karĢılanmasına da hükmedebilir. 

Hakkaniyetin bunu gerektirip gerektirmediği, somut olayda, hakimin takdirine göre 

belirlenecektir. BK. m. 39‟a giren sorumluluğun haksız fiil sorumluluğu olduğu 

                                                 
5
 Hatemi, Fasiküller, s. 85. ; Safa, Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ondokuzuncu Bası, 

Beta Yayınevi, Ġstanbul, 2006, s. 136 vd. ; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a. g. e. , s. 198, dn. 48. ; 

Kılıçoğlu, a. g. e. , s. 173. ; Eren, a. g. e. , s. 410. Eren de, eserinde, bu sorumluluğun türünün culpa in 

contrahendo sorumluluk olduğunu söylemektedir. Biz bu görüĢe katılmıyoruz. Buradaki sorumluluk, 

dar anlamda bir “güven sorumluluğu”dur. 
6
 Esener, a. g. e. , s. 211- 212.  
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yönünde fikirler mevcuttur
7
. Ancak, Federal Mahkemenin de doğruladığı gibi, bu 

durum haksız fiil sorumluluğu değildir. Burada, sözleĢme benzeri bir iliĢki vardır. 

Temsilci, sözleĢme müzakereleri safhasının gerektirdiği yükümlülükleri ihlal 

etmiĢtir. Bu sebeple, sözleĢmeye aykırılığın tabi olduğu kurallar burada da 

uygulancak, yetkisiz temsilci culpa in contrahendodan dolayı sorumlu olabilecektir
8
.  

Kanaatimizce de, yetkisiz temsilcinin sorumluluğu, güven sorumluluğu değil, 

culpa in contrahendo sorumluluk borç iliĢkisidir.  

BK. m. 36/2‟ye giren hallerde söz konusu olan menfi zararın- güven zararının 

kapsamı açısından da, BK. m. 26/2 ve BK. m. 39/2‟ye kıyasen hakimin olumlu 

zararın taminine de hükmedebileceği yolunda görüĢler mevcuttur
9
. 

Güven ilkesinin uygulanması gereken bazı hallerde de, sadece yetkisiz 

temsilcinin değil, adına hareket edilen kimsenin de sorumlu olması hakkaniyet 

gereğidir. Ancak, bu sorumluluk, bizim anladığımız manada, dar anlamda menfi 

zarardan sorumlu olma değil de, güvenin pozitif-müspet anlamda korunması demek 

olan yapılan iĢlemle bağlı olma halidir.  

Eğer, yetkisiz temsilci tarafından temsil olunan kimse, iyi niyetli üçüncü kiĢiler 

nazarında, bu temsilcinin yaptığı iĢlemler ile bağlı olabileceği zannını uyandırmıĢsa, 

bu durumda, sözde temsil olunan, yetkisiz temsilcinin yaptığı iĢlemle bağlı olmalıdır. 

GörünüĢte temsil yetkisi Ģeklinde karĢımıza çıkan bu durum, güven ilkesinin doğal 

bir uzantısıdır. Bu duruma somut bir örnek olarak, Sungurbey‟in incelediği bir olayı 

aktaralım: Bir bankanın Sirkeci Garı‟ndaki bürosunu bir tek kimse yönetmektedir. 

Döviz bozma, hesap açma gibi iĢlemler, bu memur tarafından yapılmaktadır. Bazı 

kiĢiler, bu Ģubede hesap açtırıp, karĢılığında bu memurdan makbuz almıĢlardır. Oysa, 

banka sirkülerine göre, bürodaki memur tek baĢına imza yetkisinden yoksundur ve 

bu olayı yapmaya yetkili değildir. Bu olayda, Sungurbey, bizim kanaatimizi de 

destekler nitelikte, güven ilkesinin bir gereği olarak, bankanın yaptığı iĢlemle bağlı 

olması gerektiğini ileri sürmüĢtür. Çünkü, o memurun orada, banka adına iĢlem 

yapması, banka tarafından yaratılan bir hukuki görünüĢ sonucudur. Bu olayda, 

                                                 
7
 Kiesel, Stellvertretung ohne Vertretungsmacht im deutschen, schweizerischen und 

österreichischen Recht, Stuttgart, 1966, s. 118- 119.  
8
 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a. g. e. , s. 199- 207. 

9
 Koller, Der gute und der böse Glaube, s. 106 vd. ; Oğuzman/ Öz, a. g. e. , s. 186. ; Becker, 

Kommentar, Art. 36. ; Keller/Schöbi, a. g. e. , s. 77. ; Andreas von Tuhr/ Peter, Allgemeiner Teil 

des Schweizerischen Obligationenrechts, Band I, Zürich, 1979, § 42, VIII, 3, s. 373.  
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bankanın yapılan iĢlemle bağlı olması, güven sorumluluğu kapsamında 

değerlendirilemez. Güvenin pozitif olarak korunması, yani hukuki görünüĢe güvenin 

korunması ilkesi, olayımızda devreye girmiĢ ve yapılan iĢlemin hüküm doğurması, 

yani, üçüncü kiĢilerin bu kiĢinin yetkili temsilci olduğuna dair olan güvenin 

korunması gerçekleĢmiĢtir. Banka, yapılan iĢlem ile bağlıdır
10

. 

Sonuçta bir sorumluluk değil, yapılan iĢlem ile bağlı olma hali vardır. Bu 

durum da, güvenin pozitif olarak korunması kapsamına girer.  

BK. m. 36/2 kapsamına giren haller ile, yetkisiz temsil halleri birbirinden 

farklıdır.  

KocayusufpaĢaoğlu ise, makalesinde, güven sorumluluğundan bahsetmeyerek, 

üçüncü kiĢinin temsilcinin yetkili temsilci olduğuna iliĢkin güveninin boĢa çıkması 

halinde, üçüncü kiĢiyi koruyucu bir düzenleme olarak, BK. m. 36/2‟den bahsetmiĢtir. 

Yazara göre, yetkisiz temsili düzenleyen diğer maddelere nazaran BK. m. 36/2, daha 

az bir koruma sağlayarak, ifa menfaatini değil, güven zararının karĢılanmasını 

öngörmektedir
11

. 

KocayusufpaĢaoğlu, makalesinin ilk sayfasında açıkça güven 

sorumluluğundan bahsetmemiĢ bile olsa, güvenin menfi ve müspet korunması 

ayırımından bahsetmiĢ ve açıkça BK. m. 36/2‟nin
 12

, güvenin menfi korunması 

kapsamına dahil edilebileceğini söylemiĢtir
13

. 

Altop, eserinde açıkça güven sorumluluğundan bahsetmemiĢ olsa da, 

bankaların üçüncü kiĢilere karĢı vermiĢ oldukları bilgilerden dolayı, sorumlu olması 

gerektiğini belirtmiĢtir. Yazara göre, bir kimsenin müĢterisi olmadığı bir bankadan, 

bankanın bir müĢterisi hakkında banka bilgisi vermesini açıkça bir hatır iliĢkisi 

kapsamında talep etmesi ve söz konusu bankanın da, istenilen banka bilgisini açıkça 

hiçbir sözleĢme iliĢkisine ve yükümlülük altına girmeksizin vermesi halinde, banka 

bilgisi veren banka ile, müĢterisi olamayan bilgi alıcısı arasında herhangi bir 

sözleĢme iliĢkisinin kurulmadığı açıktır
14

. 

                                                 
10

 Ġsmet, Sungurbey, Medeni Hukuk Sorunları, Cilt I, Ġstanbul, 1973, s. 90 vd.  
11

 KocayusufpaĢaoğlu, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, s. 217 vd.  
12

 Von Tuhr‟un BK. m. 36/2 yorumu için, I. Bölüm, s. 93. 
13

 KocayusufpaĢaoğlu, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, s. 217 
14

 Atilla, Altop, Türk, Ġsviçre ve Alman Hukuklarında Bankaların Verdikleri Banka 

Bilgilerinden Dolayı Hukuki Sorumlulukları, Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 1996, s. 117- 118. 
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Yazar, bankanın bilgi vermesinden dolayı söz konusu olan görüĢleri 

açıklamıĢtır: bizim de daha önceki bölümlerimizde belirttiğimiz üzere, Alman 

Federal Mahkemesi‟nin bu konuda verdiği içtihada göre, banka bilgisi veren banka 

ile, bilgi alıcısı arasında, zımni bir bilgi verme sözleĢmesi kurulmuĢtur. Buna karĢı 

olan görüĢe göre, banka ile bilgi alıcısı arasında bir sözleĢme iliĢkisinin değil, bir 

hatır iliĢkisinin mevcut olduğunu ve meydana gelen zarara haksız fiil hükümlerinin 

uygulanması gerekir
15

 . 

Yazarın fikri ise, güven sorumluluğunu açıkça ifade etmemiĢ olmasına rağmen, 

banka ile bilgi alan arasında, hatalı bilgi vermeden dolayı oluĢan zarar yüzünden, 

sözleĢme esaslarının uygulanması gerekir. Bu durum, bilgi veren ile bilgi alan 

arasındaki kanundan doğan dürüstlük ilkesi gereğince mevcut olan, edim 

yükümlerinden bağımsız borç iliĢkisinin ihlali sonucudur
16

 

Burada, Türk Hukuku‟nu inceliyor olmama rağmen, Alman Hukuku‟nda bu 

konuda yazılan önemli bir eseri de bankaların sorumlulukları ile ilgili olması 

sebebiyle kısaca incelemek istiyorum:  

Yazara göre, BGB‟de bankalar ile özel bir düzenleme olmadığından, BGB § 

675/2 bu açıdan önemli bir kuraldır. Kanun hükmü Ģu mealdedir: bir kimse, diğerine 

bir konuda öğüt veya tavsiyede bulunursa ya da danıĢmanlık ederse, aralarında bir 

sözleĢme yoksa, bu öğüt veya tavsiyenin tutulmuĢ olmasından dolayı bir zarar 

görülmüĢ ise, meydana gelen zarardan öğüt veren sorumlu tutulmaz. Ancak, Jauernig 

de, Kommentar‟ında, bu madde kapsamının, bir sözleĢmeye, haksız fiil ve güven 

sorumluluğuna girmeyen hallerde, geçerli olabileceğini söylemektedir. Eğer, ortada 

bu üç sorumluluk iliĢkisinden herhangi biri söz konusu ise, paragraf uygulama alanı 

bulamayacaktır. Ancak, Masch, tam aksi yönde fikir beyan etmektedir. O da, bu 

madde karĢısında, BGB 311, 3 kuralının bu gibi halleri de, yani, öğüt veya tavsiyede 

bulunma hallerini kapsamına alan genel bir güven sorumluluğu kuralı olarak 

yorumlanmayacağı kanaatindedir
17

.  

                                                 
15

 Altop, a. g. e. , s. 118- 119.  
16

 Altop, a. g. e. , s. 120.  
17

 Masch, a. g. e. , s. 249 . ; Jauernig, a. g. e. , § 675. 
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2001 yılında Battal‟ın “Güven Kurumu Nitelendirmesi IĢığında Bankaların 

Hukuki Sorumluluğu” baĢlıklı eserinde de güven sorumluluğu kavrammına 

değinilmiĢtir
18

. 

Yazara göre, üçüncü kiĢilere verdikleri dolaylı zararlardan üçüncü kiĢiye etkili 

sözleĢme teorisi yardımıyla (biz BK. m. 100 dolayısıyla diyebiliriz kanaatimce, 

çünkü aracı, müzakere yardımcısı gibi kimselerin culpa in contrahendo 

sorumluluğunda BK. m. 100 uygulanabilmelidir) ve illiyet bağının kurulması 

dolayısıyla sorumlu tutulmalıdırlar
19

. 

2002 yılında Tanrıver, eserinde, bilirkiĢilerin sorumluluklarını incelemiĢtir. Bu 

incelemeden çıkan sonuca göre, bilirkiĢilerin herhangi bir sözleĢmesel sorumlulkları 

söz konusu değildir. Alman Medeni Kanunu‟ndaki yeni düzenleme ile, bilirkiĢilerin 

sorumlulkları kanuni bir düzenleme altına alınmıĢtır. BilirkiĢilerin, verdikleri yanlıĢ 

raporlar yüzünden, doğan zarar, karĢılanacaktır. Bu zarar, bilirkiĢinin kastı ya da ağır 

ihmali sonucu gerçkleĢmelidir. Ayrıca, verilen rapor hükme esas teĢkil etmelidir. 

Ayrıca, gerçeğe aykırı rapor verilmesi ile, meydana gelen zarar arasında illiyet 

bağının bulunması gerekmektedir. isviçre ve Türk Hukuku‟nda bu onuda yasal bir 

düzenleme olmadığından dolayı, bu konuda haksız fiil hükümlerinin esas alınması 

gerekliliği doktrinde uzlaĢılan görüĢtür. Yazar, eserinde açıkça güven 

sorumluluğundan bahsetmemiĢtir
20

.  

Tarman ise, bilirkiĢilerin verdikleri raporlar ile karĢı taraf ile aralarında özel 

temastan dolayı kanundan kaynaklanan bir borç iliĢkisinin doğabileceği ve meydana 

gelen zararın güven sorumluluğu ile karĢılanabileceğini söylemektedir. Ancak, 

yazara göre, güven sorumluluğu için gerçekleĢmesi gerekli olan güven iliĢkisinin 

sınırılarını belirlemek güçtür. Bu yüzden, bu iliĢkinin tespit edilebildiği yerlerde, 

güven sorumluluğu söz konusu olacaktır
21

 

Daha sonra, 2003 yılında Fatih Bilgili, “Türk Ortaklıklar Hukuku‟nda Gizli 

Ortaklık ĠliĢkileri” baĢlıklı tezinde, “güven sorumluluğu”ndan bahsetmiĢtir. Yazar, 

                                                 
18

 Ahmet, Battal, Güven Kurumu Nitelendirmesi IĢığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, 

Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü, Ankara, 2001. 
19

 Battal, a. g. e. , s. 283.  
20

 Süha, Tanrıver, BilirkiĢinin Hukuki Statüsü, Yükümlülükleri, Yetkileri ve Sorumluluğu, 

Yetkin Yayınları, Ankara, 2002, s. 101- 104.  
21

 Zeynep, Derya, Tarman, Die Gutachterhaftung gegenüber dem Dritten im deutschen und 

schweizerischen Recht, Universitaet Konstanz, 2007, s. 117- 118.  
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eserinde, güven sorumluluğunu, klâsik borç doğurucu kaynakların kapsamına 

girmeyen ancak yine de korunmaya değer baĢka bir hukukî kurum-borç kaynağı
22

 

olarak nitelendirmiĢtir. Güven sorumluluğu, ancak istisnaî hallerde ortaya çıkabilen 

özel bir iliĢki sonucu sorumlu olma halidir. Bilgili, klasik borç kaynaklarının 

kapsamı dıĢında kalan güven sorumluluğunu bazı yazarların yaptığı gibi, üçüncü bir 

borç kaynağı olarak değerlendirmiĢtir
23

. 

Yazar, ayrıca, culpa in contrahendoyu, güven sorumluluğunun uygulama alanı 

olarak belirtmiĢtir. Bu görüĢünün gerekçesini de Federal Mahkeme‟nin güven 

sorumluluğunu anlama biçimine göre ĢekillendirmiĢtir. Federal Mahkeme, culpa in 

contrahendo sorumluluktan ilk bahsettiği zaman, sorumluluğun hukukî temelini önce 

haksız fiil hukukuna, daha sonraları ise bu durumu sözleĢme hukuku kurallarına 

dâhil etmiĢtir. Daha sonra ise, bu görüĢünden vazgeçmiĢ ve culpa in contrahendodan 

doğan sorumluluğun esasen “güven sorumluğu”ndan kaynaklandığına hükmetmiĢtir. 

Bu durumda, culpa in contrahendo için, Ġsviçre‟de hâkim olan bu görüĢe göre, 

sözleĢmenin müzakereleri safhası, her halde güven sorumluluğu için iyi bir uygulama 

alanı teĢkil etmektedir. Bu aĢamada, taraflar birbirleri ile önemli derecede 

yakınlaĢmıĢlar, dolyısıyla, aralarında güven ve sadakat iliĢkisinin yoğunlaĢtığı, belirli 

bir amaca yönelik özel bir iliĢki- (Sonderverbindung) kurulmuĢtur
24

. 

Yazara göre, bir de bilgi verme ve tavsiyede bulunma hali, güven sorumluluğu 

kapsamında değerlendirilebilir. Federal Mahkeme, önceleri, içtihatlarında, bu 

durumu haksız fiil olarak nitelemekte ve OR. Art. 41 ve 41/2‟ye göe karar 

vermekteydi ancak, daha sonra içtihat değiĢikliği ile BGE 120 II 137‟de, Federal 

Mahkeme, bilgi verme ve tavsiyede bulunmadan doğabilecek sorumluluğu “güven 

sorumluluğu”nun bir uygulama alanı olarak belirledi. Bu durumu, biz Ġsviçre 

Hukukunda güven sorumluluğu baĢlığımızda da incelemiĢ bulunmaktayız. Bir 

                                                 
22

 Bu konuda, Almanya ve Ġsviçre hukukçularının çoğunluğu gibi düĢünen yazar, hem güven 

sorumluluğunu ayrı bir hukuki kurum olarak nitelendirmiĢ, hem de güven sorumluluğunu culpa in 

contrahendo sorumluluk alanına dahil etmiĢtir.  
23

 Walter, “Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages”, s. 273. ; Canaris, a.g.e. , s. 490 vd. ; 

Brechbühl, a.g.e. , s. 35. ; Wiegand, “Rechtsschein und Vertrauen”, s. 183. ; Fatih, Bilgili, Türk 

Ortaklıklar Hukukunda Gizli Ortaklık ĠliĢkileri, Seçkin, Ankara, 2003, s. 198 vd. Bu konuda 

Ġsviçre‟de yazılmıĢ ve güven sorumluluğundan ayrıntılı bahseden tez için bakınız: Sommer, Die Stille 

Gesellschaft, Zürich, 2000. 
24

 Heinz, Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3. überarbeitete und ergaenzte Auflage, Zürich, 

2005, s. 147. ; Heinz, Rey, “Rechtliche Sonderverbindung und Rechtsfortbildung”, Festschrift für 

Max Keller, Zürich, 1989, s. 234 vd. 
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kimsenin, özel bilgisinden dolayı kendisine müracaat edilmiĢse, burada, özel bilgiye 

sahip olmaktan kaynaklanan bir özellik vardır. Soru soran kimse, bilgiyi verecek olan 

kiĢiye, bu özelliğinden dolayı yönelmiĢtir. Bu açıdan, her iki taraf arasında 

yakınlaĢma ve güve iliĢkisi oldukça yoğundur. Bilgi veren kimse, bu durumu 

bildiğinden, dürüstlük ilkesi gereği bu güven iliĢkisi doğrultusunda, karĢı tarafa 

doğru bilgi vermelidir ve karĢı tarafı aldatmamalıdır. Aksine bir davranıĢ güven 

sorumluluğu gerektirir. Federal Mahkeme burada, ihmal seviyesinde bir kusuru 

yeterli görmekte, zarardan sorumluluğu ise, menfi zarar ile sınırlı tutmaktadır. 

Federal Mahkeme, culpa in contrahendo sorumluluk hallerinde, bilgi ve tavsiyede 

bulunma gibi durumlara ilgili hallerde hep taraflar arasında güvene dayalı özel bir 

bağın bulunduğu gerekçesi ile bu gibi durumlarda, güven sorumluluğunu 

uygulamıĢtır. Bilgili de bu görüĢe katılmaktadır
25

. 

Bilgili ayrıca, güven sorumluluğunun Ģartlarını da belirlemiĢtir. Yazar, bu 

Ģartları belirlerken, Ġsviçre Hukuk Uygulaması‟nı esas almıĢtır. Buna göre, güven 

sorumluluğu için, özel güven ve sadakat iliĢkisi gereklidir. Güven sorumluluğunun 

en önemli elementi, sorumlu ile zarara uğrayan arasında güvene dayalı özel bir 

iliĢkinin bulunması gerekliliğidir. Ġkinci olarak, güven iliĢkisi, tarafların birbirlerini 

karĢılıklı olarak koruma yükümlülüklerini kapsamaktadır. Yani, güven iliĢkisinin 

ortaya çıkması ile bilikte, aynı zamanda bir de koruma yükümlülüğü ortaya 

çıkmaktadır. Bu koruma yükümlülüğüne uygun davranmak da zorunlu olmalıdır. Bir 

baĢka deyiĢle, güvenmektedn dolayı zarara uğrayan kiĢi, bu güveninde iyi niyetli ve 

haklı olmalıdır. Güven iliĢkisinin kendisi değil, bu iliĢkiden doğan yükümlülüğün 

ihlâli tazminat sorumluluğuna sebep olmalıdır. Yükümlülüğe aylırı davranılmıĢ 

olması demek, güvenen tarafın bu güveninin çiğnenmesi, beklentierinin boĢa 

çıkarılmasıdır. Bu incelemeye göre, güven sorumluluğun bir diğer Ģartı da 

“kusur”dur
26

. 

                                                 
25

 Brechbühl, a.g.e. , s. 105. ; Urs, Kaiser, Die zivilrechtliche Haftung für Rat, Auskunft und 

Empfehlung, Diss., Bern, 1987, s. 175- 186. ; Eveline, Wyss, Haftung für Auskunft,kkında SZW 2/ 

2002,(Çevrimiçi),http://www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/alphabetisch/vdc/cont/SZW_74_2002_112ff.

pdf 22 Kasım 2007. 
26

 Bilgili, a.g.e. , s. 209- 211. ; Gonzenbach, recht 3, s. 125. ; Wick, a.g.e. , s. 1279. ; Hans, Caspar 

von der Crone, “Zession: kausal oder abstrakt?”, Schweizerische Juristen Zeitung 93, 1997, s. 254. ; 

Moser, Die Haftung gegenüber vertragsfremden Dritten, s. 146 vd. ; Wilhelm, Weber, 

“Schutzpflichten- Ein Staatsgedanke”, Festschrift Hans Giger, Bern, 1989, s. 739- 755.  

http://www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/alphabetisch/vdc/cont/SZW_74_2002_112ff.pdf
http://www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/alphabetisch/vdc/cont/SZW_74_2002_112ff.pdf
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ġimdi ise, yazarın eserindeki inceleme konusu ile güven sorumluluğu arasında 

kurduğu iliĢkiyi inceleyelim: Bilgili‟ye göre, güven sorumluluğunun, gizli ortaklıklar 

alanında uygulanması sınırlı olabilecektir. Güven sorumluluğu, bir güven iliĢkisi 

gerektirdiğinden, ancak, gizli ortak, dıĢarıya karĢı, doğrudan doğruya güven verici 

davranıĢlarda bulunursa, güven sorumluluğu uygulama alanı bulabilecektir. Örneğin, 

gizli ortak, aktif ortağı yeterli sermayeyle donattığı yönündeki ifadeleri ile ya da 

davranıĢları ile güven iliĢkisinin doğumuna sebep olabilir. Bu gibi, sınırlı hallerde, 

gizli ortak da, güven sorumluluğundan dolayı, mesul olabilecektir
27

. 

Bu konu hakkında yazılmıĢ bir diğer eser de Çiğdem Kırca tarafından kaleme 

alınmıĢtır. Yazara göre, güven sorumluluğunun gerçekleĢmesi için, bir olayda 

“güven” ve “sorumluluk” unsurlarının birlikte yer alması gerekir. Güven 

sorumluluğu, hukukî sonuçları açısından, hukukî görünüĢe güven ve fiili görünüĢe 

güven olarak ikiye ayrılır. Hukukî görünüĢe güvende, ifa talebi, fiili görünüĢe 

güvende ise, bir tazminat talebi söz konusudur. Yazar, eserinde, ikinci hal olan 

güvenin boĢa çıkması sebebiyle meydana gelen zararın tazmininin söz konusu 

olduğu durumları incelemiĢtir
28

. 

Kırca‟ya göre, güven sorumluluğu, açıklamadan doğan sorumluluk 

(Erklaerungshaftung) ve dar anlamda güven sorumluluğu (Anvertrauenshaftung)
 

29
 olmak üzere ikiye ayrılır. Dar anlamda güven sorumluluğu, zarar görenin hukukî 

iĢlem alanında, kiĢi ve malvarlığı hukukî değerlerini diğerinin etki alanına açması ve 

bu anlamda güveninin boĢa çıkması dolayısı ile sorumluluktur. Açıklamadan doğan 

sorumluluk kiĢinin yanlıĢ açıklamalarda bulumasından dolayı meydana gelen güven 

sorumluluğunu ifade etmektedir. Bilgi verenlerin sorumluluğu, dar anlamda güven 

sorumluluğu değil, açıklamadan doğan güven sorumluluğu niteliğindedir
30

. 

Kanaatimizce, Ġkinci Bölüm‟de incelediğimiz üzere, Canaris, güven 

sorumluluğu kavramı içersinde pek çok hukukî kurumu değerlendirmiĢtir. Beyan 

sorumluluğu (Erklaerungshaftung) ve bir duruma güven (Anvertrauenshaftung) 

de bu hukukî kurumlar arasındadır. Birisine ya da bir hukukî duruma güvenme olarak 

                                                 
27

 Bilgili, a.g.e. , s. 214- 215.  
28

 Kırca, a.g.e. , s. 135- 136. 
29

 Kırca, burada görüĢlerini, Canaris‟e dayandırmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Claus, Wilhelm, 

Canaris, “Schutzgesetze, Verkehrspflichten, Schutzpflichten”, Festschrift für Karl Larenz zum 80. 

Geburtstag, München, 1983, s. 27 vd.  
30

 Kırca, a.g.e. , s. 136- 137.  
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çevirebileceğimiz “Anvertrauenshaftung” kavramı, fikrimizce, tipik ve dar 

anlamda güven sorumluluğu alanına girmez. Bu gibi durumlarda, bir kimsenin 

hukukî etki alanına girildiği doğrudur, ancak bu hallerde güven sorumluluğu değil, 

culpa in contrahendo sorumluluk uygulama alanı bulmalıdır. Canaris ve onun 

fikrinde olan yazarların, hatta Ġsviçre Hukuk Uygulamasının etkisi ile culpa in 

contrahendo sorumluluğa giren haller, güven sorumluluğu alanına dâhil 

edilmeketdir. Bu durum, kavram ve terim kargaĢasına yol açması bakımından bizce 

uygun görünmemektedir. Eğer, güven sorumluluğunun dar anlamda ifade ettiklerini 

belirleyemez ve sınırlarını iyi çizemez, ayrıca, her türlü aslî edim yükümlerinden 

bağımsız borç iliĢkisi olarak nitelendirebileceğimiz kavramı, güven sorumluluğunun 

içerisine koyarsak, elimizde, tam olarak fonksiyonunun ne olduğu belli olmayan bir 

kavram kalacaktır. Ayrıca, üçüncü kiĢilerin de sözleĢme görüĢmelerini ya da 

sözleĢmeyi verdikleri güven ile etki etmeleri sonucu, sorumlu tutulmalarının belirli 

bir hukukî temeli ve sınırı olmalıdır. Aksi durumda, sözleĢme ile doğrudan hiçbir 

ilgisi olmayan kiĢileri de, sorumluluk kapsamına dâhil ederiz ki, bu durum da, 

hakkaniyet ve adalet ilkesine aykırılık teĢkil eder.  

Kırca‟ya göre, culpa in contrahendo, güven sorumluluğunun uygulama 

alanında yer almaktadır. Çünkü culpa in contrahendo sorumluluğun temeli, güvenin 

korunması ihtiyacı, bir baĢka ifadeyle boĢa çıkan güvendir ve bu yüzden, bu 

sorumluluk açıkça güven sorumluluğu olarak nitelendirilmektedir. Güven 

sorumluluğu, culpa in contrahendodan doğan sorumlulukla birlikte, sözleĢmenin 

devamında, sözleĢme sonrası koruma yükümlülüklerinin ihlâlinden kaynaklanan 

sorumlulukları da kapsayan bir üst kavramdır
31

.  

Yazara göre, Alman Hukuku‟ndaki hâkim görüĢ de, culpa in contrahendodan 

doğan sorumluluğun hukukî niteliğini, kazanılan güvenin boĢa çıkması, bir baĢka 

deyiĢle, güven sorumluluğu olarak kabul etmektedir. Hukukî değerlerini, birbirlerinin 

                                                 
31

 Ballerstedt, “Zur Haftung für culpa in contrahendo”, s. 501 vd. ; Canaris, a.g.e. , s. 532 vd. ; 

Claus, Wilhelm, Canaris, “Taeterschaft und Teilnahme bei culpa in contrahendo”, Festschrift für 60. 

Geburtstag von Hans Giger, Bern, 1989, s. 91 vd. ; Claus, Wilhelm, Canaris, “ Die 

Vertrauenshaftung im Lichte der Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs, in: 50. Jahre 

Bundesgerichtshof, Festgabe aus der Wissenschaft, Bd. I, München, 2000, s. 129 vd. ; Bucher, 

“Was man aus einem Fall von « Putativ- Vertrauenshaftung » lernen kann”, s. 73. ; Loser-Krogh, 

a g. e. , s. 76. ; Gerhard, Hochloch, “Vertrauenshaftung”- Beginn einer Konkretisierung?”, Neue 

Juristische Wochenschrift,1979, s. 2369 vd. ; Walter, “Vertrauenshaftung im Umfeld des 

Vertrages?”, s. 292 vd.  
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etki alanına açarak güven sağlayan kiĢiler, bu güveni boĢa çıkarmaktan dolayı 

sorumludur. Sadece, sözleĢme görüĢmelerine baĢlamak sorumluluğun meydana 

gelmesi için yeterli değildir. Sorumluluk için, güvenin meydana gelmesi, güven 

yaratacak bir davranıĢta bulunmak ve diğer tarafın da bu davranıĢa güvenmesi 

gerekir. Ġsviçre Federal Mahkemesi de, culpa in contrahendo sorumlulukta, edim 

yükümlerinden bağımsız borç iliĢkisi teorisini ve güven sorumluluğunu kabul 

etmiĢtir
32

.  

Kırca görüĢlerini Ģöyle özetlemiĢtir: Kanun koyucu, sözleĢme öncesi alanı 

gerektiği kadar ayrıntılı düzenlememiĢtir. SözleĢme müzakeresi safhasında, taraflar 

arasında, sözleĢme olmasa bile, “özel bir iliĢki” vardır. Bu nedenle, böylesi bir 

iliĢkiye girmiĢ taraflara, herkese karĢı uygulanan haksız fiil hükümlerinin 

uygulanması haklı değildir. Bu Ģekilde ortaya çıkan boĢluk, hem kanundaki 

düzenlemeler ele alınarak, hem de edim yükümlerinden bağımsız borç iliĢkisi teorisi 

esas alınarak doldurulmalıdır. Bu teori ise, hukukî iĢlem kurma amacıyla, 

birbirlerinin hukukî değerlerine etki etme imkânı bulunan ve böylece güven sağlayan 

kiĢilerin, MK. m. 2‟deki dürüstlük kuralına aykırı davranarak, bu güveni boĢa 

çıkarmalarından sorumlu olmalarına dayanır
33

. 

Güven yaratılması ile meydana gelen bu özel bağlantı-iliĢkinin, yani edim 

yükümlülüklerinden bağımsız borç iliĢkisinin, sadece sözleĢme tarafları arasında 

olması gerekmez. Bir üçüncü kiĢi- bilgiyi veren- de bu açıdan, bilgi vermekten 

dolayı güven sorumluluğu kapsamında sorumludur
34

. 

Ġsviçre‟deki hukuk uygulaması da, culpa in contrahendoyu, güven sorumluluğu 

kapsamında değerlendirmektedir. Bu uygulama, daha da öteye giderek, üçüncü 

kiĢilerin yarattıkları güvenden dolayı sorumlu olmalarını kabul etmektedir
35

.  

Federal Mahkeme‟nin, Swissair kararı ile vermek istediği mesaj da bu 

yöndeydi. Yani, sözleĢmenin tarafı olmayan üçüncü kiĢiler de, sözleĢme 

                                                 
32

 BGE 120 II 331- 336. ; Martin, Moser/ Bernhard, Berger, “Vertrauenshaftung auch im 

Bankgeschaeft- Zur Haftungsgrundlage und zu den Grenzen von Aufklaerungspflichten. Zugleich eine 

Besprechung des BGE 4C.410/1997 vom 23.6.1998”, AJP, 1999, s. 541 vd. ; Kırca, a.g.e. , s. 146- 

147. 
33

 Kırca, a.g.e. , s. 148. 
34

 Kırca, a.g.e. , s. 151. 
35

 Walter, “Die Vertrauenshaftung: Unkraut oder Blume im Garten des Rechts?”, s. 88- 89. ; 

Wiegand/ Berger, a.g.e. , s. 740. ; Loser- Krogh, a.g.e. , s. 87- 88. ; Moser, Die Haftung gegenüber 

vertragsfremden Dritten, s. 92- 93, 122 vd.  
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müzakerelerini verdikleri güvenle etki etmiĢler ve ortaya çıkan sonuç bu güvenin 

boĢa çıkması Ģeklindeyse, bu durumda, üçüncü kiĢi güven sorumluluğu ile tazminat 

ödemeye mahkûm edilebilir. Bu sorumluluk, yukarıda da incelediğimiz üzere, 

konsern sorumluluğundan ileri gelmemektedir. Güven sorumluluğu, söz konusu 

olayda, bir üçüncü kiĢinin, müzakarenin karĢı tarafına karĢı yarattığı güvenden dolayı 

meydana gelmiĢtir. Biz de, Federal Mahkeme‟nin bu görüĢünü güven 

sorumluluğunun anlam ve fonksiyonuna uygun buluyoruz.  

Kırca da bu durumu, üçüncü kiĢi konumunda olan bilgi verenin, vermiĢ olduğu 

bilgi sebebiyle, sadece kendi sözleĢme tarafına değil, bu bilgilere ulaĢan kiĢilerde 

uyandırdığı güven dolayısıyla, bu kiĢilere karĢı da sorumlu olması gerektiğini kabul 

etmiĢtir
36

. 

Alman Hukuku için de, üçüncü kiĢilerin culpa in contrahendodan- aslında 

burada güven sorumluluğu terimi kullanılmalıydı- sorumlu tutulabilmesi için, özel 

güven sağlamıĢ olması ve böylece sözleĢme görüĢmelerine ve sözleĢmenin 

kurulmasına önemli ölçüde etki etmesi gerekmektedir
37

. Bu etkileme Ģartının kabul 

edilebilmesi için, temsilci, normal görüĢme güveninin ötesinde, hukukî iĢlemin 

ciddîliği ve ifa edileceği konusunda kendisinden kaynaklanan ek bir tekeffülde 

(Gewaehr) bulunması gerekir
38

. 

Tekeffül (Gewaehr) görüĢü, Alman Hukuku‟nda, garanti sorumluluğu 

(Garantiehaftung) terimine yol açmıĢtır. Bu da kavram ve terim kargaĢasını 

büsbütün arttırmaktadır. Sorumlu olan ile, zarar gören arasında esasen böyle bir iliĢki 

varsa, “culpa in contrahendo sorumluluk” söz konusu olacaktır. Garanti Sorumluluğu 

terimini de sadece üçüncü kiĢinin fiilini taahhüt (BK. m. 110) alanında kullanmalı, 

Gewaehrleistung (tekeffül) terimini de, Garanti Sorumluluğu‟ndan ayırmalıyız.  

Federal Mahkeme‟ye göre de, sorumluluk için, temsilci “sözleĢmenin tarafına 

kurulması düĢünülen hukukî iĢlemin varlığı ve ifası konusunda normal görüĢme 

                                                 
36

 Kırca, a.g.e. , s. 176.  
37

 Emmerich, Münchener Kommentar BGB, § 311, N. 211.  
38

 Emmerich, Münchener Kommentar BGB, § 311, N. 211.  
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güveninin ötesinde, kendisinden kaynaklanan ek bir güven sağlamıĢ (Gewaehr) 

olmalıdır
39

. 

Kırca da, yukarıdaki görüĢlere katılarak, üçüncü kiĢinin doğrudan müzakareye 

girme Ģeklinde olmasa da, sözleĢme için belirli bir güven vermiĢ olması durumunda, 

arada özel bir bağlantının oluĢacağı kanaatindedir. Bu nedenle, güvenin gerçekleĢtiği 

ve haklı olarak korunmasının gerektiği hallerde, bilgi verenlerin, üçüncü kiĢilere 

karĢı güven sorumluluğu esas alınarak sorumlu olmaları gerekmektedir. 

Kırca, bu görüĢü ile doğru sonuca varmıĢ, ancak, güven sorumluluğunun 

kapsamını çok geniĢleterek, kavramın gerçek anlamını tam olarak belirleyememiĢtir.  

Biz de, üçüncü kiĢinin kusuru ile meydana getirmiĢ olduğu bir görünüĢe 

güvenen kimsenin, bu güveninin boĢa çıkması halinde –tipik BK. m. 36/2- üçüncü 

kiĢinin sorumlu olması gerektiği fikrindeyiz. Burada güven yaratan üçüncü kiĢi, 

sözleĢme müzakerelerine dâhil olmamıĢtır. DıĢarıdan yaptığı kusurlu davranıĢıyla, 

sözleĢme müzakereleri karĢı tarafında bir güvenin oluĢmasına sebep olmuĢtur. Bu 

güvenin boĢa çıkması halinde de sorumlu olması, adasalet gereğidir. 

ġimdi de BaĢpınar‟ın “Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen 

Borcundan Doğan Sorumluluğu” baĢlıklı eserinde, güven sorumluluğunu nasıl ele 

aldığını inceleyelim
40

: 

BaĢpınar, öncelikle, vekilin bir sözleĢmeye dayanarak sorumlu olması halini 

incelemiĢtir. Burada, zaten bir sorun yoktur, meydana gelen sözleĢmesel zarar, 

sözleĢme hukuku kuralları kapsamında tazmin edilecektir. Yazar, daha sonra, vekilin 

dar anlamda haksız fiil sorumluluğundan bahsetmiĢtir. BaĢpınar‟a göre, vekilin, özen 

borcuna aykırı davranıĢının, sözleĢmeyi ihlal etmesi üzerine, sözleĢmenin bu Ģekilde 

ihlal edilmesi aynı zamanda, hukuka da aykırılık teĢkil ettiğinden, bu durumda, BK. 

m. 41‟e dayanan haksız fiil Ģartları da gerçekleĢmiĢ sayılacaktır. Böyle bir durumda, 

sözleĢme hükümleri ile, haksız fiil hükümlerinin yarıĢmasından bahsedilebilir
41

.  

Kanaatimizce, burada bir nokta, çok dikkatlice düĢünülmelidir. Yan edim 

yükümlülüğü haline gelmeyen bir davranıĢ yükümlülüğü ihlali, hukuka aykırılık 

                                                 
39

 BGHZ 63, 382- 384. ; BGHZ 56, 81- 85. ; BGHZ 71, 284- 288. ; BGHZ 74, 103- 108. ; BGHZ 88, 

67- 69. ; BGH NJW 1990, s. 389. ; BGH NJW, 1990, s. 506. ; BGH NJW, 1990, s. 1907- 1908. ; BGH 

NJW, 1997, s. 1233.  
40

 Veysel BaĢpınar, Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan 

Sorumluluğu, Gözden GeçirilmiĢ GeniĢletilmiĢ 2. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2004, s. 220- 222. 
41

 BaĢpınar, a.g.e. , s. 221- 222.  
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teĢkil edecektir. Asli edimlere, yan edim yükümlülüklerine ve yan yükümlere 

aykırılık, borca aykırılık teĢkil edecektir.  

Yazar, dürüstlük kuralı ihlalinin hukuka aykırılık Ģartını sağlayıp 

sağlayamayacağı üzerinde de durmuĢtur. Ġsviçre Federal Mahkemesi 1983 yılında 

verdiği bir kararda, dürüstlük kuralına aykırılığın hukuka aykırılık teĢkil 

etmeyeceğini kabul etmiĢtir
42

. Ancak, Mahkeme, yeni tarihli kararında, daha önceki 

tutumundan farklı bir yol izlemiĢ, güven iliĢkisinin bulunduğu her durumda bunun 

hukuki niteliğine pek açıklık getirmeden sorumluluğun doğacağını belirtmiĢtir
43

. 

Ayrıca, Federal Mahkeme, bazı kararlarında, avukatın herhangi bir sözleĢmeye 

dayanmayan, bilgi vermeden veya tavsiye vermeden doğan sorumluluğunu, haksız 

fiil sorumluluğu olarak kabul etmektedir
44

. 

Yazara göre, özellikle avukatın haksız fiil sorumluluğunda, hukuka aykırılık 

unsurunun dikkatle belirlenmesi gerekmektedir. Hekimin sorumluluğunda bu 

belirleme daha kolaydır. Çünkü, hekim, örneğin, bir cismani zararda, aynı zamanda 

hem sözleĢmeyi hem de bir mutlak hakkı ihlal ettiğinden, onun haksız fiil 

sorumluluğunda, hukuka aykırılık unsuru, mutlak hak ihlali olduğundan 

gerçekleĢmiĢ sayılacaktır. Ancak, avukatın, özellikle de, özen gösterme yükümüne 

aykırı davranması, arada bir vekalet sözleĢmesi olmaksızın, bir malvarlığı zararı 

doğurur. Malvarlığı hakları da kural olarak mutlak hak değillerdir. Bu yüzden, 

avukatın ihlal ettiği davranıĢın, özel olarak, bir koruma normunu da ihlal etmesi 

gerekir. Hukuka aykırılık ancak, bu halde gerçekleĢir. Bu değrelendirmeler, bizim 

için de önemlidir
45

.  

Yazarın, bu görüĢü ancak, kendi görüĢü ve terminolojisi açısından kabul 

edilebilir. Yoksa, bu durumlarda, ya sözleĢmesel sorumluluk veya culpa in 

contrahendo sorumluluk söz konusu olacaktır. 

Kanaatimizce, zarar gören kiĢiyle sorumlu olan kiĢi arasında bir sözleĢmesel 

veya BGB § 311 kenar baĢlığında kullanılan terimle “rechtsgeschäftsähnlich”, 

Ġsviçre‟deki karĢılığı ile “quasivertraglich” = hukuki muamele türünden- hukuki 

muamele benzeri bir borç iliĢki varsa, esasen dürüstlük ilkesine (Treu und Glauben), 

                                                 
42

 BGE 108 II 311 vd.  
43

 BGE 121 III 350 vd.  
44

 Kaiser, a.g.e. , s. 25 vd.  
45

 BaĢpınar, a.g.e. , s. 223.  
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(MK. m. 2) aykırılık, bir borca aykırılık oluĢturur. Bu sonuç, kanunun açık 

ifadesinden çıkmaktadır. Bu iliĢki yoksa, bu takdirde de, Ġsviçre- Türk Hukuku‟nda 

yürürlükte sayılmak gereken sübjektif hukuka aykırılık kuramı gereğince, haksız fiil 

zararı varsa, hukuka aykırılığı da karine olarak varsaymak gerekir. Dar anlamda 

haksız fiil zararı bulunmasa bile, BK. m. 41/2 anlamında zarar verme (ızrar) kasdı 

varsa, haksız fiil zararı var demektir
46

. Federal Mahkeme Ġçtihadı da böyle 

değerlendirilmelidir. 

Yazar, vekilin sözleĢme öncesi kusurlu davranıĢından sorumluluğunu culpa in 

contrahendo ve güven sorumluluğu olarak nitelemiĢtir. Vekilin, özen borcunu yerine 

getirmemesi culpa in contrahendo ve güven sorumluluğundaki yüküm ihlali Ģartının 

yerine getirilmemesi anlamını taĢır. Bu açıdan, sözleĢme öncesindeki özel bağlantı 

safhasında yaratılan güven çerçevesinden doğan yükümlülüklerin ihlali culpa in 

contrahendo sorumluluğuna sebebiyet verecek, hem bir yüküm ihlali hem de bir 

kusur niteliğini taĢıyacaktır
47

. 

Kanaatimizce, yazarın burada, culpa in contrahendo ve güven sorumluluğunu 

bir arada anmasının temeli ve gerekçesi tam olarak ifade edilmemiĢtir. Hangi 

kavramın üst ya da alt kavram olduğu ya da kavramların birbirinden farklı oldukları 

tam olarak belli değildir. 

Ayrıca, yazar, vekilin sözleĢme olmaksızın verdiği yanlıĢ bilgiden sorumluluğu 

noktasında Ģu görüĢtedir: Arada sözleĢme bulunmasa ya da herhangi bir bedel 

karĢılığı olmasa dahi, kendisine göre uzman kiĢiye gidip, görüĢ isteyen kiĢinin 

güveninin korunması gerekir. Bunun için, bilgi veren kimse, karĢısındakinin ona olan 

bu güveni yüzünden, temelini MK. m. 2‟de bulan güven sorumluluğu çerçevesinde 

sorumlu tutulmalıdır
48

.  

Kanaatimizce, yazarın, bu saptaması da yerinde değildir. Bu durum tipik culpa 

in contrahendo sorumluluğun kapsamına girecektir. Güven sorumluluğu ilgili kiĢiler 

arasında değil, bir üçüncü kiĢinin, olaya müdahil olmasında ve verdiği güvenin boĢa 

çıkması durumunda, o kiĢinin sorumluluğunu karĢılayacak bir kavramdır.  

                                                 
46

 Hatemi, Fasiküller, s. 88 vd.  
47

 BaĢpınar, a.g.e. , s. 226- 228.  
48

 BaĢpınar, a.g.e. , s. 229, dn. 181‟de anılan yazarlar için de aynı eleĢtirilerimiz geçerlidir.  
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Yazar, bir de, sözleĢme iliĢkisi çerçevesinde bir iĢ görülürken, vekilin iĢ 

sahibine ve bunun yanında üçüncü kiĢilere de zarar verilmesi halinde, iĢ sahibi ile 

birlikte vekilin de sorumlu tutulup tutulmayacağını incelemiĢtir. Vekil, iĢi görürken, 

üçüncü kiĢilerle de temas halinde olabilir. Vekil, iĢi görürken sadece, müvekkiline 

karĢı değil, aynı zamanda iĢin karĢı tarafına ve üçüncü kiĢilere karĢı da özen 

gösterme borcu altına girer. Yazar, vekilin üçüncü kiĢilere karĢı, meydana getirdiği 

güvene aykırı davranmıĢ olmasından dolayı güven sorumluluğunun uygulama alanı 

bulabileceğini söylemiĢtir. Ayrıca, “güven sorumluluğu”nun, haksız fiil sorumluluğu 

ile karĢılaĢtırmasını yaparak, güven sorumluluğu için, özel bir bağın gerçekleĢmesi 

gerektiğini ifade etmiĢtir. BaĢpınar‟a göre, güven sorumluluğu, bir üçüncü kiĢinin 

zararını hukuki neticeye bağlamaktır. Vekilin, yanlıĢ bilgi vermekten dolayı sorumlu 

olabilmesi için, her Ģeyden önce yanlıĢ bilgiyi verenin bu olayda kusurlu olması 

gerekir. Özellikle, yanlıĢ bilgi ile, ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağı olmalıdır. 

Vekil, ayrıca, alanında uzman bir kiĢi ise, bu uzmanlığı neticesinde, toplum ona özel 

bir konum bahĢetmiĢ demektir. Bu sebeple, uzman kiĢi, daima gerçeğe uygun bilgi 

vermek durumundadır
49

. 

ġimdi Çelik‟in
50

 “Bağımsız Denetim KuruluĢları‟nın Sorumluluğu” baĢlıklı 

eserini inceleyelim:  

Yazar, burada, “normun koruma amacı” görüĢüne atıf yapmaktadır. 

Uzmanların beyanlarının, sözleĢmenin tarafını (sözleĢmenin bilgi alan tarafını) 

koruyan normun amacının, üçüncü kiĢileri de kapsayacak Ģekilde kararlaĢtırılmıĢ 

olduğu takdirde, bu normun koruma amacına gireceği söylenmektedir
51

 

“KararlaĢtırılmıĢ ise”, ibaresinde tereddüt ediyoruz. Normun koruma amacı, 

yorumla tespit edilir, sözleĢme ile değil. Burada, normun koruma amacının, üçüncü 

kiĢiyi koruyucu etkisinin tam ayrılmadığı görülmektedir. Normun koruma amacı, 

kanunun yorumu ile tespi tedilir., sözleĢmenin yorumu ile değil. Meğer ki, burada 

aynı zamanda üçüncü kiĢi yaarına bir sözleĢme yapılmıĢ olsun (BK. m. 111) 

                                                 
49

 Ayrıntılı bilgi için bakınız: BaĢpınar, a.g.e. , s. 239- 243.  
50

 Aytekin, Çelik, Bağımsız Denetim KuruluĢlarının Sorumluluğu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, 

s. 145 vd.  
51

 Çelik, a. g. e. , s. 145.  
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SözleĢmenin üçüncü kiĢiyi koruyucu etkisinin kapsamı da yine kanun 

yorumuylatespit edilmelidir
52

.  

Çelik, bağımsız denetim kuruluĢlarının sorumluluğu
53

 konusunda, sınırlarını ve 

iliĢkilerini açıkça belirtmeksizin Ģu sorumluluk dayanaklarından söz etmektedir:  

Normun koruma amacı kuramı adını vermeksizin, BK. m. 41/2‟deki ızrar kasdı 

bulunması Ģartıyla “ahlaka aykırılık” sorumluluğu hiç değilse, dolus eventualis= 

ihitmali kast arandığı anlaĢılmaktadır. Rapor ve bilgi alan sözleĢme alacaklısı ile, 

sözleĢmenin “güven” bulunduğu takdirde, üçüncü kiĢiyi koruyucu etki dolayısıyla, 

zarar gören üçüncü kiĢiyi de koruma kapsamına alması (Schutzwirkung) yazara göre 

düĢünülebilir
54

 

Gürpınar ise, SözleĢme DıĢı YanlıĢ Tavsiyede Bulunma, Öğüt veya Bilgi 

Vermeden Doğan Hukuki Sorumluluk adlı kitabının bir bölümünde “güven 

sorumluluğu” kavramına değinmiĢtir. Yazar, güven sorumluluğunun hukuki temelini, 

Ġsviçre ve Türk Hukuku için MK. m. 2‟ye dayandırmıĢtır. Herkes, baĢkalarının 

gözünde güven yaratmaya elveriĢli olan davranıĢlarının arkasında durmak, yarattığı 

güvene layık olmak, bu güveni sarstığı takdirde de kendisine güvendiği için zarar 

gören kiĢilerin zararını gidermek zorundadır. Bir kusur sorumluluğu olan güven 

sorumluluğunun temelinde, koruma yükümlülüklerinin ihlali yatmaktadır
55

.  

Yazar, güven sorumluluğu kavramını Ġsviçre Hukuku‟nun da etkisinde kalarak, 

çok geniĢ olarak algılamıĢ; içerisine culpa in contrahendoyu, beyan iradesini 

içermeyen irade açıklamalarıyla bağlılığı, temsil yetkisini kaldırdığı kiĢinin elinden 

yetki belgesini geri almayı ihmal eden kiĢinin, iyi niyetli üçüncü kiĢilerin 

zararlarından sorumlu olmasını, bir ana Ģirketin yavru Ģirketi hakkındaki açıklamaları 

nedeniyle sorumlu olmasını, kıymetli evrak hukukundaki hukuki görünüĢ 

sorumluluğunu, hatalı öğüt veya bilgi vermeden sorumluluğu ve konsern birliği 

                                                 
52

 Atamer, a. g. e. , s. 24- 30. ; Hatemi, Fasiküller, s. 88 vd.  
53

 Helmut, Koziol, The Auditor-Case, The Limits of Expanding Liability, Nederland, 1998, s. 25- 

36.  
54

 Çelik‟in bu kısa ve yoğun bölümde, BGB 312(3)‟den söz etmediği görülmektedir. Kaynak eserde, 

bu BGB kuralına göndereme yapılmasına imkan yoktu. Ancak, Çelik‟in yüksek lisans tezi, 2005 

yılında yayınlandığına göre,burada güven sorumluluğu noktasında hiç değilse, burada BGB 311, 

3‟den bahsedilip edilemeyeceğine dair bir tutum takınması beklenebilirdi.  
55

 Damla, Gürpınar, SözleĢme DıĢı YanlıĢ Tavsiyede Bulunma, Öğüt veya Bilgi Vermeden Doğan 

Hukuki Sorumluluk, Güncel Yayınevi, Ġzmir, 2006, s. 210 vd.  
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(sınai birlik) davranıĢından sorumlu olma halini, güven sorumluluğu kapsamında 

değerlendirmiĢtir
56

. 

Yazar, ayrıca doğrudan bilgi aktarımında güven sorumluluğunun uygulama 

alanını kabul etmiĢtir. Güven sorumluluğunun meydana gelebilmesi için, bir güven 

konusunun varlığı, güvenen kiĢinin bu güven konusuna duyduğu ve korunmaya layık 

olan güvenin varlığı, güvenenin bu güvene dayanarak, yani bu güvenle illiyet bağı 

içinde bulunan bir tasarrufta bulunmuĢ olması, güvenilenin kusurlu olması ve 

güvenen ile güvenilen arasında sözleĢme düzeyine varamasa da hukuken önem 

taĢıyan asgari düzeyde bir sosyal temasın varlığı gerekmektedir
57

. 

Yazar, bu bakıĢ açısı ile güven sorumluluğu kavramını amacından saptırarak 

çok geniĢ bir Ģekilde incelemiĢtir. Sonuç olarak da kendi kanaatince, bilgi vermeden 

doğan sorumluluğa haksız fiil hükümlerinin uygulanacağını söylemiĢtir
58

. 

AyĢe Havutçu da, “Üreticinin Sorumluluğu” baĢlıklı eserinde, üreticinin, 

ürünün daha sonra ortaya çıkacak ayıpları nedeni ile aktif bir Ģekilde gözleme 

yükümlülüğünün olduğunu, bu yükümlülüğe aykırı davranılmasının sonucunda, 

üreticinin sorumluluğuna gidilebileceğini söylemiĢtir. Bu sorumluluğun kapsamı da, 

üreticinin ürünü ile piyasaya vermiĢ olduğu güvendir. Yazar, eserinde, açıkça 

söylememiĢ olsa da, üreticinin, kendisine karĢı üçüncü kiĢi konumunda olan alıcılara 

karĢı güven iliĢkisinden doğan bir yükümü olduğunu ifade etmektedir
59

.  

ġimdi ise, güven sorumluluğu kavramını anlamına ve amacına uygun bir 

Ģekilde inceleyen Prof. Serozan‟ın fikirlerini ele alalaım: 

Edim yükümlerinden bağımsız borç iliĢkisi ve özellikle culpa in contrahendo 

kurumunun uygulama alanı, son yıllarda, sosyal temas kuramı da devreye sokularak 

gittikçe geniĢlemektedir. Bu geliĢmeden üçüncü kiĢiler de etkilenmiĢlerdir. Alman 

Borçlar Hukuku Reformu § 311 de bu duruma bir kanıttır. Zira, bu düzenlemeye 

göre, üçüncü kiĢi, tarafı olmadığı bir yükümlülük doğuran borç iliĢkisinin sorumlu 

tarafı haline gelmektedir.  

                                                 
56

 Gürpınar, a.g.e. , s. 219. 
57

 Gürpınar, a.g.e. , s. 235.  
58

 Gürpınar, a.g.e. , s. 240- 241.  
59

 AyĢe, Havutçu, Türk Hukuku’nda Örtülü Bir BoĢluk: Üreticinin Sorumluluğu, Seçkin 

Yayınevi, Ankara, 2005, s. 143- 145.  
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Yazara göre, eğer bir kimse
60

, üçüncü kiĢi sıfatıyla, bir alıĢveriĢte özel çıkarı 

bulunduğu için (Alman Hukuku‟nda bu özel çıkar, ekonomik menfaat olarak ele 

alınmaktadır), sözleĢme taraflarına özel bir güven verip bu alıĢveriĢi etkilemiĢse, 

kendisine karĢı özel bir güven besleyen bu kiĢilere karĢı, yanlıĢ ve eksik bilgi 

vermeden ötürü- verdiği güvene aykırı davranmasından ötürü- “sözleĢmesel güven 

sorumluluğuna” tabi olur. Güven sorumluluğunun temeli, edim yükümlerinden 

bağımsız borç iliĢkisidir
61

. 

Kanaatimizce sözleĢmesel güven sorumluluğu diye bir kavram yoktur. Ancak, 

yazar, burada güven sorumluluğundan meydana gelen zararın sözleĢme hukuku 

hükümleri çerçevesinde karĢılanması gerektiğini ileri sürüyorsa, o zaman ifade 

aykırılığına rağmen, içeriğine katılmaktayız.  

Yazara göre, kaynağını Alman Hukuku‟nda bulan teknik ve dar anlamıyla 

“güven sorumluluğu”, “üçüncü kiĢiyi koruyucu etkili sözleĢme” gibi, hep üçlü 

iliĢkilerde söz konusu olmaktadır. ġu halde, güven sorumluluğu aslında sözleĢmenin 

hiç bir Ģekilde tarafı olmamıĢ ve olmayacak olan ama sözleĢmeyi dıĢarıdan etkilemiĢ 

“üçüncü kiĢinin” sorumluluğudur. Buna karĢılık, iki kiĢinin karĢı karĢıya geldiği 

sözleĢme müzakerelerinde, culpa in contrahendo kavramı uygulama alanı bulacaktır. 

Yine yazara göre, eğer güven sorumluluğunun meydana gelmesinde “kusur” 

aranmayacaksa, bu sefer kavramın, culpa in contrahendodan farkı bir de kusur 

(culpa) öğesinde olacaktır. Ġsviçre Hukuk Uygulamasında, bir de kusur aranmayan 

sözleĢme müzakereleri safhasında sorumluluk türünün, güven sorumluluğu olarak 

algılanmasına da rastlanmaktadır. Bütün bu geliĢmeleri tetikleyen sebep, haksız fiil 

hukukunun yetersiz kuralları yüzünden, meydana gelen zararları sözleĢme hukuku 

kapsamına dahil etme gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır
62

. 

Yazar görüĢlerinin daha da açıklık kazanması adına bir örnek vermektedir: 

“TanınmıĢ bir otomobil galerisi, müĢterisinin kullanılmıĢ otomobilinin bir 

baĢka müĢtersine satılmasına aracılık ediyor. Oto galerisine karĢı özel bir güven 

                                                 
60

 Yazar bu üçüncü kiĢileri Ģu Ģekilde sıralmaktadır: AlıĢveriĢ merkezleri, oto galerileri, eĢya 

pazarlayıcıları, antika müzayedecileri, seyahat acenteleri, borsa komisyoncuları, emlak 

komisyoncuları, yatırım danıĢmanları, profesyonel bilirkiĢiler, bankalar..., Bakınız: Rona, Serozan, 

Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Ġfa, Ġfa Engelleri, Haksız ZenginleĢme, Üçüncü Cilt, Gözden 

Geçirilip GeniĢletilmiĢ 4. Bası, Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 2006, s. 252 vd.  
61

 Serozan, a.g.e. , s. 252 vd.  
62

 Serozan, a.g.e. , s. 252 vd.  
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besleyen alıcı, aracın bakımsızlığı yüzünden kazaya ve zarara uğruyor. Dikkat 

edelim ki, bu durumda ilgililer arasında herhangi bir yakınlık ve koruma çıkarı 

iliĢkisi yoktur, aksine onlar arasında tam anlamı ile bir çıkar çatıĢması vardır. Buna 

karĢılık, üçüncü kiĢi konumundaki oto galerisinin kendi iki müĢterisi arasında bir 

satımın oluĢmasında çıkarı vardır. Bunlardan en önemlisi Ģudur: Oto galerisi, oto 

alıcısının gözönünde özel ve yoğun bir güven meydana getirmiĢtir. O kadar ki, alıcı, 

sırf ön planda galeri olduğu için bu alımı gerçekleĢtirmiĢtir. Bu durumda, oto alıcısı 

uğradığı zarardan ötürü, tazminatı gayet tabi, sözleĢme iliĢkisine yabancı üçüncü kiĢi 

konumundaki oto galerisinden isteebilecektir” 

Yazar, bu duruma bir baĢka örnek daha vermektedir:  

“A Ģirketi, parasal bir sıkıntıya düĢmüĢtür. Muhasebeci M, A Ģirketini, B 

Ģirketine pazarlamak için müzakerede bulunurken, A Ģirketinin geçim sıkıntılarını 

geçici sanıp, bunları B Ģirketi temsilcisine bildirmez. B Ģirketi de M‟nin sözlerine ve 

raporlarına güvenip, A Ģirketine ön ödemede bulunur. Bu arada, M de A ile B 

arasındaki bu sözleĢmenin oluĢmasından dolayı A‟dan komisyonunu alır. Kısa bir 

süre sonra, A Ģirketi batar. Bu durumda da, B Ģirketi muhasebeci M‟den uğradığı 

zararın tazminini –birlikte kusur nedeniyle indirimli olarak- sözleĢmesel kökenli bir 

istemle sağlayabilir. Çünkü muhasebeci M‟nin bu devrin oluĢmasında çıkarı vardır. 

Ayrıca, kendisi, B Ģirketi nezdinde özel bir güven çekim merkezi oluĢturmuĢtur”
63

. 

Yazar, BK. m. 31/2‟de yer alan ve sözleĢenlerden birinde özel bir güven 

yaratıp, sözleĢmenin oluĢmasını etkilemiĢ olan üçüncü kiĢinin hilesi ve tehdidini de 

“güven sorumluluğu” kapsamında ele almıĢtır. Yazar, üçüncü kiĢiyi koruyucu etkili 

sözleĢmeyle, üçüncü bir kiĢinin sorumlu olması sonucunu doğuran güven 

sorumluluğunu karĢılaĢtırmalı olarak incelemiĢ ve bu iki kurumun temelini zayıfın 

haksız fiil kuralları ile yeteri kadar korunamamasına bağlamıĢtır
64

.  

Üçüncü kiĢiyi koruyucu etkili sözleĢmede, bir üçüncü kiĢinin zarara 

uğratılmayacağı yolundaki güveni, onun edime, özellikle de edimin risklerine karĢı 

alacaklı kadar yakın olması, alacaklının üçüncü kiĢinin korunmasında özel bir 

çıkarının bulunması ve borçlunun bütün bu özellikleri bilebilecek durumda olması 

koĢulları gerekmektedir. Bu durumun mantıken tam karĢısında olan güven 
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 Serozan, a.g.e. , s. 253- 254. Bu iki örnek, yazardan aynen nakledilmiĢtir.  
64

 Serozan, a.g.e. , s. 254. 
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sorumluluğunun meydana gelmesi içinse gereken Ģartlar Ģunlardır: SözleĢmeye 

yabancı kiĢinin bu sözleĢmenin meydana gelmesinde herhangi özel bir çıkarının 

bulunması, onun kendisine yabancı olan sözleĢmenin oluĢmasına etki etmesi ve 

sözleĢenlerden birinin bu yabancıya karĢı özel yoğunlukta bir güven beslemesi 

durumudur
65

.  

Yazar, ayrıca yeni BGB düzenlemelerini de değerlendirmiĢtir. BGB § 311 3, c. 

1‟de hem sözleĢmeye yabancı üçüncü kiĢiye sözleĢmesel tazminat istemi sağlayan 

üçüncü kiĢiyi koruyucu etkill sözleĢmeyi, hem de c. 2 ile, sözleĢmeye yabancı olduğu 

halde, özel bir güven çekim merkezi haline gelen üçüncü kiĢinin (acenteler, 

danıĢmanlar, bilirikiĢiler, aracılar ve benzerleri) sözleĢmesel tazminat yükümüne yol 

açan güven sorumluluğu kavramı hüküm altına alınmıĢtır. Biz de yazarın bu 

görüĢlerine katılmaktayız. Ancak, yazarın önemle belirttiği bir baĢka nokta ise, her 

iki sözleĢmesel tazminatın ön koĢulunun tazminat alacaklısının somut olarak 

korunmaya değer olmasıdır. Yani, haklı güven ancak koruma kapsamında 

değerlendirilecektir. Eğer, haksız fiil kuralları ile doyurucu bir çözüme gidiliyorsa, 

ya da arada bir sözleĢme iliĢkisi varsa, bu durumda güven sorumluluğu kavramını 

uygulamaya gerek kalmadan bu kurumlar uygulama alanı bulacaktır. Bütün bu 

düzenlemelerle, artık, sözleĢmenin nisbiliği ilkesi üçüncü kiĢi lehine ve aleyhine 

geniĢlemekte, sözleĢmenin doğrudan tarafı olmayan üçüncü kiĢiler de sözleĢmenin 

akıbetine dahil olmaktadırlar
66

. 

Bu eserler kapsamında, Prof. Dr. ġener Akyol‟un “Medeni Hukukta ÇeliĢki 

Yasağı” baĢlıklı eserinde, güven sorumluluğunu nasıl ele aldığını inceleyelim:  

Prof. Akyol, güven teorisinin, güven sorumluluğu kavramını 1960 yılında 

ortaya çıkardığını söylemektedir. Yazara göre, güven teorisi geniĢ anlamda üç 

kısımdır. Ġrade açıklamalarının anlamlandırılmasında, güvenden doğan ifa 

sorumluluğunda ve güvenden doğan tazminat sorumluluğunda hep güven 

teorisi(ilkesi) vardır. güven kavramı, irade beyanlarının yorumlanmasında önem arz 

ettiği  gibi, ayrıca, iĢlem temasında da çok önemli bir kavramdır. iĢlem teması ile, 

güven ilkesi gereğince, taraflar arasında koruma yükümlülükleri meydana gelir. 

Güvene dayanan ifa sorumluluğu kapsamına ise, yetkisiz iken yetkili görünme, 
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görünüĢte Ģirket, görünüĢte Ģirket ortaklığı ve kıymetli evrakta görünüĢte hak 

sahipliği durmları dahildir. Ayrıca, güven veren kimse, hakkın kötüye kullanılması 

ile karĢı karĢıyadır. Hakkını kötüye kullanan ve verdiği güvene aykırı davranan 

korunamaz
67

.  

Yazar, ayrıca, klasik ayırıma uygun olarak, güvenin olumlu ve olumsuz 

yönünüğ belirtmiĢtir. Güvenin olumlu yönünde bir ifa menfaati söz konusudur, 

olumsuz yönünde ise, menfi zararın giderilmesi gerektiren bir tazminat söz konusu 

olacaktır
68

.  

Yazara göre, güven sorumluluğunun gerçekleĢmesi için, dürüstlük kuralına 

aykırılık, açık güven ihlali ve çeliĢkili davranıĢın (venire conta factum proprium) 

gerçekleĢmesi gerekmektedir
69

. 

Güven Sorumluluğu bakımından üzerinde durulacak bir diğer konu da, 

sözleĢme varsa, güven sorumluluğunun kapsamı ve çevresi bir de sözlĢmenin 

olmaması halinde güven sorumluluğunun içeriğinin ne olacağı durumudur. Taraflar 

arasında sözleĢme varsa, pacta sunt servanda kuralı gereği, taraflar sözleĢmeye 

uymakla bağlıdırlar. SözleĢmeye uyulmak gerekir kuralı, modern hukuktaki daha 

geniĢ olan sözleĢme ilkesi içerisinde erimiĢtir. Bu ilkeye göre, sözleĢme borç altına 

sokar, ancak sadece “sözleĢme” borç doğurur. SözleĢme meydana getirmek için bir 

araya gelen kimseler ararsında bir güven iliĢkisi oluĢur. ĠĢte, bu güven iliĢkisi de 

pacta sunt servandanın açık bıraktığı noktaları tamamlar. SözleĢme henüz meydana 

gelmemiĢse, pacta sunt servandanın korumasından yoksun kalan kiĢiler, bu iĢlemsel 

temas ile gerçekleĢen özel koruma yükümlüklerinden ve bunların doğduğu güven 

iliĢkisinden faydalanırlar
70

.  

Prof. Akyol, daha sonra çeliĢkili davranıĢ yasağını güven sorumluluğu 

açısından incelemiĢtir. Bu konuyu aĢağıda ayrı bir baĢlık olarak inceleyeceğiz. 

 

 

B. GENEL DEĞERLENDĠRME VE VARDIĞIMIZ 
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69

 Akyol, Medeni Hukuk’ta ÇeliĢki Yasağı, s. 32.  
70

 Akyol, Medeni Hukuk’ta ÇeliĢki Yasağı, s. 32- 34. 



 

 

 

 

277 

SONUÇLAR 

 

Buraya kadar yaptığımız incelemeler sonucu bu bölümde, güven sorumluluğu 

kavramının genel değerlendirmesini ve Türk Hukuku‟nda hangi hukukî temele 

dayanarak uygulama alanı bulabileceğini irdeleyeceğiz: 

 

 

1. Genel Olarak 

 

Güven Sorumluluğu kavramını, teknik ve dar anlamda kullanmadığımız 

takdirde, hukuk güvenliği ve birliğine zarar verebiliriz. Roma Hukuku‟ndan beri, 

Batı Hukuku‟nda bir yandan “neminem laedere (kimseye zarar verme!)” ilkesi; bir 

Tabiî Hukuk Ġlkesi olarak kabul edilirken, diğer yandan da sorumluluk doğuran borç 

kaynaklarının özellikleri ve Ģatları belirlenmiĢtir. Çünkü zararı kimin gidereceğinin 

belirlenmesinde de adalete ve hakkaniyete uygun davranılmalıdır.  

GeniĢ anlamda sorumluluk, sözleĢmesel sorumluluk ve sözleĢme dıĢı sorumluluk 

olarak ikiye ayrılabilir. Her iki sorumlulukta da amaç, bir kiĢinin bir baĢka kiĢiye 

vermiĢ olduğu zararın giderilmesidir. Zararın giderilmesinin gerekliliği de temelini, 

kimseye zarar vermeme ilkesinde bulur. Batı Hukuku‟nda zarar gideriminin tâbi 

olacağı kurallar da, bir genel davranıĢ yükümünün veya nisbi bir borç iliĢkisinden 

doğan bir yükümün ihlâl edilmiĢ olmasına göre, az çok farklı düzenlenmiĢtir. 

ZamanaĢımı süresi, zararın ispat yükü, kural olarak sözleĢmesel zarar giderimi için 

konmuĢ kurallar, zarar gören (mağdur) için, daha elveriĢli görünmektedir. Bu sebeple 

de, “dar anlamda güven sorumluluğu”nun temelini kanunda bulmakla yetinmeyen 

bazı hukukçular, bu kez de, bu sorumluluğu sözleĢmesel sorumluluk alanına dâhil 

etmek için gayret göstermektedirler.  

Oysa Ģeklî bakımdan sözleĢmesel sorumluluk ve haksız fiil sorumluluğu 

arasında ayırım gözetilecek yerde, “zarar”ın türüne göre ayırım yapılarak, önce ölüm 

ve cismanî zarar, sonra diğer kiĢi varlığı mutlak ihlâli zararları, sonra malvarlığı 

mutlak ha ihlâli zararları, daha sonra sözleĢmeden doğan zararlar (kazanç kaybı 
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zararları) gelerek, zarar gören (mağdur) Ģeklî çerçeveye göre değil, zararın önemine 

göre korunsa, Ģeklî açıdan zorlamalara gerek kalmazdı
71

. 

Borçlar Kanunu Tasarısı‟nda da, bu çözüme gidilmesi iyi olurdu. Oysa Türk 

Borçlar Kanunu Tasarısı‟nda, Ģekli ayırım korunmuĢ, culpa in contrahendo 

sorumluluk ve güven sorumluluğuna hiç değinilmemiĢtir.  

Güven sorumluluğu kavramına karĢılaĢtığımız her sorunda, “Alâaddin‟in 

Sihirli Lâmbası” gibi oğuĢturarak
72

 ve sınırlarını zorlayarak imdada çağırırsak
73

, 

bundan Ġsviçreli hukukçu Morin‟in gösterdiği tepki doğar
74

. “Güven Ġlkesi”; 

Dürüstlük Ġlkesi‟nden doğar. Hukukun her alanında, medenî insanın temel ihtiyacı 

olan güven ihtiyacı sezilir ve düzenli, huzurlu bir toplum için, bu ihtiyacın 

giderilmesi de kaçınılmazdır. Ancak, beklentimizin hayal kırıklığına uğradığı her 

yerde, “güven sorumluluğu” terimini kullanırsak, bütün sorumluluk ilkelerini “güven 

sorumluluğu” baĢlığı altında toplayabiliriz. Çünkü, hemen her iliĢkide “güven” 

unsuru baĢ roldedir. Gerek, sözleĢme iliĢkisinde, gerek sözleĢme öncesi 

müzakerelerdeki özen gösterme yükümünde ve hatta haksız fiil hukukunun 

temelindeki, baĢkasına zarar vermeme ilkesinde de “güven” temel unsurdur. 

Toplumdaki her birey, karĢısındakilerin, kendi haklarına saygı göstereceği ve ihlâl 

etmeyeceği güveni ile yaĢar. Ancak, dediğimiz gibi, güven kavramını ve güvenin 

boĢa çıkarılmasından dolayı sorumlu olma halini, bu kadar geniĢ olarak ele alırsak, 

kavramın gerçek etkisini kaybedebiliriz. Bu da hukuk tekniği ve metodolojisi 

bakımından, açıklık yerine bir bulanıklık ve belirsizliğe yol açabilir. Bu sebeple 

Hatemi‟nin
75

 görüĢüne katılarak güven sorumluluğunun saf ve dar anlamının ne 

olması gerekliğini aĢağıda tesbite çalıĢacağım. 

Güven Sorumluluğu, Adalet Ġlkesi, Dürüstlük Ġlkesi ve Güven Ġlkesi‟nin bir 

sonucu mudur, yoksa, gereksiz yere icat edilen bir hukuk terimi midir? Bu konuda, 
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Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, 2007. 
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 Bakınız: Yukarıda Üçüncü Bölüm 
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Aydın Aybay’a Armağan, 2007/2, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2007, s. 555- 558. ; Hatemi, 
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bir karara varabilmek için “zararı giderme yükümü” ilkesinin, “güven sorumluluğu” 

kavramı olmaksızın, adalet duygusunu tatmin edecek bir biçimde gerçekleĢip 

gerçekleĢmeyeceğini araĢtırmamız gerekir. Eğer, güven sorumluluğu kavramı 

olmadan meydana gelen zararı baĢka hukuki kurumlarla tazmin edebiliyorsak, bu 

durumda güven sorumluluğu kavramına ihtiyacımız kalmaz. Haksız fiil borç iliĢkisi, 

asli edim yükümlülüklerinde bağımsız borç iliĢkisi, sözleĢme hukuki kurumlarıyla 

her zararı karĢılayabiliyorsak, ancak o zaman Canaris‟in 70‟li yılların baĢında 

“keĢfettiği” güven sorumluğunun gereksiz olduğu sonucuna varabiliriz. Biz, 

kavramın gereksiz değil, önemli bir icat olduğu görüĢündeyiz.  

ġimdi aĢağıda kısaca güven sorumluluğu ile ayrı adaletsizliklere çözüm olan 

hukuki kavramları ve bu kavramların neden güven sorumluluğunun uygulama 

alanına girmediklerini ele alacağız: 

 

a. Bir Kimsenin Özen Göstereceğine Güven Olgusu 

(Anvertrauen) ve Güven Sorumluluğu 

 

Canaris‟in, Güven Sorumluluğu incelemesinde ele aldığı ve güven 

sorumluluğuna dahil ettiği bu durum kanaatimizce, dar anlamda güven 

sorumluluğunun kapsamına dahil değildir.  

Canaris‟in kullandığı ve pek çok hukukçunun da benimsediği, güvenin pozitif 

olarak korunması ve negatif olarak korunması ayırımı, belirli hukuki kurumları 

güvenin korunması Ģekline göre sınıflandırmıĢtır. Güvenin pozitif olarak korunması, 

güvenen kimseye bir ifa menfaati elde etmesini sağlar. Bu durum karĢımıza aĢağıda 

inceleyeceğimiz, hukuki görünüĢe güvenin korunmasını çıkarır. Bu haklı korunma 

da, güvenin pozitif olarak korunmasıdır.  

Bir de, güvenin boĢa çıkması sonucu, meydana gelen zarar vardır. Bu 

durumda da, güvenin korunması, zarar gören tarafa “ifa menfaati” gibi bir pozitif 

koruma sağlamayacaktır, o duruma güvenilmesinden dolayı meydana gelen zarar 

karĢılanacaktır. Bu durum güvenin negatif olarak korunmasıdır.5 

Güvenin negatif olarak korunması da, her zaman, gerçekleĢeceğine güvenilen 

bir hukuki iĢlemin gerçekleĢmemesi sonucu meydana gelen bir zarar Ģeklinde 
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karĢımıza çıkmaz. KarĢıdaki bireye güvenilerek, onun hakimiyet alanına girilmesi 

sonucu, duyulan bu güvene aykırılık sonucu bir zarar meydana gelmiĢse, bu durumda 

da güvenin negatif olarak korunması söz konusu olacaktır. Bir baĢka deyiĢle, kiĢi 

kendi kiĢi ve malvarlığı haklarına ve menfaatlerine özen gösterileceğine ve bir zarara 

girmeyeceğine güvenerek bir baĢka kimsenin hakimiyet alanına girer. Bu durum bir 

amaca yöneliktir. Yani kiĢi, bir amaca yönelik olarak bir baĢkasının hakimiyet 

alanına girdiğinde, o kiĢi ile bir iĢlemsel temasa giriĢtiğinde, onun bu güvenine aykırı 

davranılması sonucu meydana gelen zararın tazmin edilmesi de, güvenin negatif 

olarak korunması Ģeklinde karĢımıza çıkabilir
76

.  

Ġkinci olarak ifade ettiğimiz durum, Canaris‟in de ifade ettiği ve öğretide bir 

çok destekleyenin de katıldığı gibi, “bir kimsenin ya da bir durumun emin olduğuna 

güvenme” olarak çevirebileceğimiz “Anvertrauenshaftung” kavramıdır
77

.  

Bir baĢkasının hakimiyet alanında olan kimse, tam bir emniyet hissi ve güven 

içerisinde karĢısındakinin koruması altında olduğunu düĢünmekte haklıdır. Bu 

duruma, özellikle, sözleĢme müzakarelerinde rastlarız. AlıĢveriĢ yapmak için, bir 

markete girildiğinde, henüz satım sözleĢmesi kurulmamıĢ dahi olsa, iĢlem temasına 

geçtiğiniz market sahibinin sizin can ve mal güvenliğinize özen göstereceğine 

güvenirsiniz. Bu güveninizde de haklısınızdır, çünkü, artık sizin için sokaktaki 

sıradan insanlardan sıyrılıp, sizinle iĢlemsel temasa geçen bir kiĢi, daha özel 

yoğunlukta bir güven duygusunu karĢılamak zorundadır. ĠĢte, bu durumları, özellikle 

Canaris, “Anvertrauenshaftung” kavramı altında incelemiĢ ve bu durumlarda 

güvene aykırı davranılmıĢ olmasından meydana gelen zararı, genel olarak güven 

sorumluluğu kapsamına dahil etmiĢtir. Yukarıdaki bölümlerimizde, Canaris‟in örnek 

gösterdiği “muz kabuğuna basıp kayma- Bananeschalefall” olayında da, bir kimsenin 

alıĢveriĢ yapma niyeti ile gittiği bir markette, henüz sözleĢme kurulmadan, muz 

kabuğuna basıp düĢmesi sonucu meydana gelen zararın gideriminde de, bir 

“Anvertruenshaftung” hali söz konusudur.  
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Canaris ve Loser
78

, biri Alman, diğeri Ġsviçre Hukukçusu olarak, bu durumu, 

geniĢ olarak algılayıp, bir kimsenin karĢısındaki kimsenin özen göstereceğine dair 

olan güveninin boĢa çıkması Ģeklinde algılamıĢ ve söz konusu olacak olan menfi 

zararın tazmini için de güven sorumluluğu kavramının uygulama alanı bulacağını 

söylemiĢlerdir. 

Fikrimce, bu durum tipik bir “culpa in contrahendo”dan dolayı sorumluluktur. 

Meydana gelen zararın çeĢidi, güven sorumluluğunu gerektirecek zararın çeĢidi ile 

aynı olsa da, bu durum, öncelikle olaya bir üçüncü kiĢi dahil olmadığı için, ayrıca, 

yaratılan bir hukuki görünüĢ ve buna güven söz konusu olmadığı için, güven 

sorumlululuğu kapsamına giremez. Bu Ģeklide meydana gelen zararların tazmin 

edilmesinde, culpa in contrahendo sorumluluk uygulama alanı bulacaktır ve söz 

konusu adaletsizlik, eksiksiz bir çözüme kavuĢturulacaktır. 

 

b. Culpa in Contrahendo Halleri ve Güven Sorumluluğu 

 

Jhering‟in büyük keĢfi sonucu hukuk biliminde yer alan culpa in contrahendo 

hukuki kurumunu, ikinci bölümde çok ayrıntılı olarak incelediğimizden, tekrarlara 

sebep olmamak için, burada ele almayacağız.  

Culpa in contrahendo, yani sözleĢme görüĢmelerinden doğan sorumluluk, adı 

üzerinde, böyle bir sözleĢme iliĢkisine giren taraflar arasında ancak söz konusu 

olabilir. Ġsviçre Hukuku‟nda da incelediğimiz üzere, bir üçüncü kiĢi, bu duruma dahil 

oluyorsa, yani o da iki tarafın sözleĢme müzakerelerine katılıyorsa, bu durumda, 

onun da iĢlemsel temasta olduğu karĢı tarafa karĢı, güven sorumluluğu değil, yine 

culpa in contrahendo sorumluluğu söz konusu olacaktır.  

Culpa in contrahendo Ġsviçre Hukuk Uygulamasında, güven sorumluluğunun 

bir alt kavramı, bir uygulama alanı olarak görülmüĢtür. Biz, bu fikre katılmıyor, 

güven sorumluluğunun bu kadar geniĢ olarak ele alınmasını sakıncalı buluyoruz. 

Ġki kiĢinin iĢlemsel temasa girdiği durumlarda, bir taraf diğer tarafa bu safhada 

bir zarar verirse, bu zarar, tipik olarak menfi zarar olacak ve culpa in contrahendo 

hükümleri çerçevesinde karĢılanacaktır. Culpa in contrahendo yükümlülük borç 

iliĢkisi, taraflarını birbirleri ile temasa geçmeleri sonucu, kanundan doğan bir borç 
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iliĢkisi olarak meydana gelir. Bu yükümlülüğe aykırı davranılması ile de, bu 

yükümlülük borç iliĢkisi, bir sorumluluk borç iliĢkisine dönüĢecektir. Dürüstlük 

ilkesi gereğince, bu kadar yakınlaĢan tarafların birbirlerine doğru bilgi verme, 

sözleĢmeyi ilgilendiren her türlü konuda açıklama yükümünü yerine getirme, 

birbirlerini koruma gibi yükümlülükleri doğacaktır. Bu yükümlülüklere aykırı 

davranılması sonucu meydana gelen bu sorumluluk borç iliĢkisi gereğince de, verilen 

zarar tazmin edilecektir.  

Culpa in contrahendo borç iliĢkisinin temelinde “güven” unsuru yer almaktadır. 

Ancak, temelinde güven kavramı var diye, her türlü iliĢkiyi, güven sorumluluğu 

kapsamında değerlendiremeyiz. Dar anlamda, güven sorumluluğunun söz konusu 

olabilmesi için, öncelikle bir üçüncü kiĢinin, tarafı olmadığı bir sözleĢmeye ya da 

sözleĢme müzakeresine, meydana getirdiği bir hukuki görünüĢ ile dahil olması ve 

karĢı tarafta bu suretle bir güven uyandırılması gerekir.  

Bu açıdan meydana gelen zararın niteliği, kusurun gerekli olması Ģartı gibi 

Ģartlar da paralellik gösterseler de, culpa in contrahendo ile güven sorumluluğu aynı 

kilidi açmazlar. Hatta, bir kavram, bir diğer kavramın alt baĢlığı da değildir. Bu iki 

kavram doğum noktaları aynı olsa da, farklı yönlere akan iki baĢka ırmak gibidir. 

Acaba, yükümlülük doğuran bu borç iliĢkisi sadece sözleĢme müzakereleri 

tarafları arasında mı söz konusudur? SözleĢme tarafı olmayan ve olmayacak olan 

üçüncü kiĢilerin de, asli edim yükümlülüklerinden bağımsız borç iliĢkisinin tarafı 

olabilmeleri ihtimali var mıdır? ġimdi bu sorunlu noktayı değerlendirelim: 

Bu durumda da kanaatimizce, güven sorumluluğundan bahsetmeye gerek 

yoktur. Burada, üçüncü kiĢiyi koruyucu etkili sözleĢme hükümlerine kıyasen, 

sözleĢme müzakerelerine giriĢmeyen, ancak, müzakere taraflarından birisine olan 

özel yakınlığı ile, koruma yükümlülükleri kapsamına dahil edilen bir üçüncü kiĢi söz 

konusudur. Yukarıdaki bölümlerimizde de incelediğimiz üzere, annesinin yanında 

markete giden küçük kız çocuğu, eğer muz kabuğuna basıp düĢerse, bu durumda, 

sözleĢme müzakereleri tarafı olmamasına rağmen kız da, aynı annesi zarar 

görmüĢcesine, market sahibinden tazminat isteyebilmelidir. Bu durumda, üçüncü 

kiĢiyi koruyucu etkili sözleĢme hükümlerine kıyasen, aynen arada bir sözleĢme 

iliĢkisi var da, bu iliĢki üçüncü kiĢiyi koruma kapsamına alıyor gibi, culpa in 

contrahendo yükümlülük borç iliĢkisinden doğan koruma yükümlülükleri de, 
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sözleĢme müzakerelerine yabancı üçüncü kiĢiyi koruma kapsamına alacaktır. Kız 

çocuğu da, meydana gelen zararını, sözleĢme hükümlerinin uygulanarak 

karĢılanmasını talep edebilecektir. Burada, tam anlamı ile, üçüncü kiĢinin bir borç 

iliĢkisininn tarafı haline gelmesi durumu söz konusudur. Ancak, bu durum üçüncü 

kiĢinin lehinedir, onu daha fazla bir koruma altına sokmakta, aleyhine olan haksız fiil 

hükümleri yerine, daha lehe olan sözleĢme hükümleri ile muhatap olmasını 

sağlamaktadır. Bu durumda, güven sorumluluğu söz konusu değildir. Zira, güven 

sorumluluğu, bir üçüncü kiĢinin sorumlu olması halidir. Burada ise, tam aksi yönde, 

üçüncü bir kiĢinin mağdur olma hali söz konusudur. Güven sorumluluğunda, üçüncü 

kiĢi verdiği güven ile zarara sebebiyet verecektir, burada ise, üçüncü kiĢi pasif 

olarak, zarar görmektedir, bir baĢka ifade ile, güven sorumluluğunda üçüncü kiĢi 

borçlu, burada ise, üçüncü kiĢi tazminat alacaklısı durumundadır. 

 

c. ÇeliĢkili DavranıĢ Yasağı ve Güven Sorumluluğu 

 

““Venire contra factum proprium”, kendi davranıĢına karĢı davranma 

olarak çevrilebilen Latince bir terimdir
79

”.  

ÇeliĢkili davranıĢ yasağı, hukuk biliminde yerleĢmiĢ bir kurum olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Normal Ģartlar altında, hukuk, bir kimsenin davranıĢları ile, 

sonradan çeliĢki haline düĢmesine bir yaptırım öngörmez. Ancak, bu davranıĢ, bir 

baĢka kiĢinin zarara girmesine sebep oluyorsa, bu noktada, hukuk bu duruma 

müdahale eder, bu durumu korumaz, bu çeliĢikiyi yaptırıma bağlar
80

. 

ÇeliĢkili davranıĢ yasağında, asıl korunması istenen değer “güven”dir. 

ÇeliĢkili davranıĢ için, ilk olarak, ön davranıĢın olması gerekmektedir. Bu ön 

davranıĢ, karĢı tarafta belirli bir Ģekilde davranılacağı güvenini doğurur. Ön davranıĢ, 

herhangi bir hukuki iĢlemle ya da maddi fille olabilir. Ön davranıĢ ile, bunu izleyen 

ve onunla tutarsız ikinci davranıĢ “çeliĢkinin kurucu unsuru”dur. KarĢı tarafın, bu 

davranıĢa güvenmesi, zarara uğraması, güvenin korunmaya değer olması da, çeliĢkili 
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 Akyol, Medeni Hukuk’ta ÇeliĢki Yasağı, s. 1.  
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davranıĢ yasağının meydana gelmesi için aranan diğer Ģartlardandır. Bunun yanın da, 

bir de “kusur” unsuru gerekmektedir
81

.  

Canaris, çeliĢkili davranıĢ yasağını, güven sorumluluğu kapsamında 

incelemiĢtir. Akyol‟a göre ise, çeliĢkili davranıĢ yasağının temelinde güven olgusu 

yatmaktadır, ancak, meydana gelen zararın sebebi bu güven değildir. Bir taraf belirli 

bir davranıĢta bulunarak karĢı tarafa bir güven vermektedir. KarĢı taraf da bu güvene 

dayanarak bir iĢlem yapmakta ve sonuç olarak zarar görmektedir. Aradaki bu 

nedensellik bağına dayanarak, çeliĢkili davranan kimseye yaptırım uygulanmalıdır. 

Ancak zararın doğrudan sebebi, muhatabın güveni değil, güven veren tarafın çeliĢkili 

davranıĢıdır
82

. 

Kanaatimizce, çeliĢkili davranıĢ yasağı güven sorumluluğundan tamamen 

bağımsız bir kurumdur
83

. ÇeliĢkili davranıĢ yasağı, bir kimsenin yaptığı davranıĢ ile 

sorumlu olmasını değil, meydana gelen sonuç ile bağlı olması sonucunu doğurur. 

Güven sorumluluğunda da karĢı tarafa verilen bir güven söz konusudur. Ancak, 

çeliĢkili davranıĢ yasağında, karĢı tarafa verilen güvene aykırı davranmayı kanun 

korumaz. Herhangi bir Ģekilde davranacağı güvenini yaratan kimse, artık bu 

davranıĢına aksi bir Ģekilde davranamayacaktır. Yani, ilk davranıĢı ile verdiği 

güvenden sorumlu olması değil, ilk davranıĢı ile bağlı olması gerekmektedir. ġekil 

eksikliğini gözetmeksizin, ifa yapılmıĢsa, bu durumda, Ģekle aykırılığın ileri 

sürülmesi, bir hakkın kötüye kullanılması teĢkil edecek ve hukuk bu Ģekle aykırılığı 

ileri sürmeyi korumayacak, kiĢiyi ilk davranıĢı ile bağlı olması sonucunu 

doğuracaktır. Güven sorumluluğunda meydane gelen zarardan dolayı sorumluluk 

meydana gelecektir, ancak, çeliĢkili davranıĢ yasağında, o davranıĢ ile bağlılık söz 

konusu olacaktır. 

 

 

d. Bilgi ve Kanaat Açıklamasından Dolayı Sorumluluk ve 

Güven Sorumluluğu 

                                                 
81

 Akyol, Medeni Hukuk’ta ÇeliĢki Yasağı, s. 13- 16.  
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 Akyol, Medeni Hukuk’ta ÇeliĢki Yasağı, s. 35. ; Canaris, a.g.e. , s. 515. 
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Bu baĢlık altında genel olarak, beyan sorumluluğunu ve bu kurumun güven 

sorumluluğu ile ilĢkisinden bahsederek konuya baĢlayabiliriz. Beyan Sorumluluğu 

(Erklärungshaftung), kapsamına öncelikle, irade beyanları, daha sonra da görüĢ, 

bilgi, kanaat açıklamaları girer. 

Bir tarafın, hatalı bir Ģekilde iradesini açıklaması durumunda, bir baĢka deyiĢle, 

irade sakatlıkları söz konusu olduğunda, güven sorumluluğu uygulama alanı 

bulamamalıdır. Çünkü, burada, sözleĢme müzakerelerinde de, sözleĢmenin kurulma 

aĢamasında da, sadece taraflar arasında meydana gelen bir irade bozukluğu söz 

konusudur. Hata sebebi ile, sözleĢmenin iptal edilmesi halinde, culpa in contrahendo 

sorumluluk söz konusu olacaktır (BK. m. 26), güven sorumluluğunu uygulamaya 

gerek yoktur.  

Üçüncü kiĢinin hilesi ve ikrahı, bazı görüĢlere göre, güven sorumluluğu olarak 

nitelendirilmiĢtir
84

. Ancak, kanaatimizce, bu durumda da, eğer taraflar arasında, özel 

bir bağ, bir temas meydana gelmiĢse, bu durumda culpa in contrahendo kurallarını 

uygulamak daha yerinde olacaktır.  

Bir irade beyanı değil de, bir bilgi, kanaat, görüĢ açıklanmıĢ ve üçüncü bir kiĢi 

bundan zarar görmüĢse, durum ne olacaktır, acaba “güven sorumluluğu” bu 

durumda, uygulama alanı bulabilecek midir? 

Taraflar arasında, bir bilgi alma sözleĢmesi ya da müzakeresi söz konusu ise, 

meydana gelen uyuĢmazlığa, sözleĢme hükümlerinin ya da culpa in contrahendo 

hükümlerinin uygulanacağı çok açıktır.  

Ġfa veya müzakere yardımcısı böyle bir bilgi vererek, karĢı tarafta özel bir 

güvenin oluĢmasını sağlamıĢsa ve bu güvenden dolayı sözleĢmesel bir zarar söz 

konusu ise, bu durumda, iĢlemsel temas da varsa, akit ya da culpa in contrahendo 

sorumluluk olayın çözüme kavuĢturulması için yeterlidir. SözleĢmenin tarafı olan 

kimsenin sorumluluğu için ise, BK. m. 100‟den yararlanılabilir. Örneğin, temsilcinin 

verdiği bir bilgiden dolayı, müzakerenin karĢı tarafı zarara uğramıĢsa, bu durumda, 

hem temsilcinin, hem de temsil olunanın culpa in contrahendo sorumluluğu söz 

konusu olacaktır.  
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Bizim, dar anlamda anladığımız güven sorumluluğunda, üçüncü kiĢi ile zarar 

gören taraf arasında, iĢlemsel temas söz konusu değildir. Güven veren kimse, kendi 

kusurlu davranıĢı ile bir hukuki durum – görünüĢ yaratmaktadır ve üçüncü kiĢinin bu 

hukuki duruma güvenmesinden dolayı meydana gelen olumsuz zararı karĢılamakla 

yükümlü tutulmaktadır.  

Alman Hukuku için, BGB § 311, 3‟e uygun olarak, bilgi veren kimse 

tamamen üçüncü kiĢi ise, güven sorumluluğunun meydana gelebilmesi için, bu 

kiĢinin, sözleĢmenin taraflarından birine özel ölçüde kiĢisel güven sağlaması 

gerekmektedir. Bilgi veren kendisi için güven sağlamıĢ olmalıdır. Yani, olayda bilgi 

verenin kiĢiliğinde gerçekleĢen bir güvenin söz konusu olması gerekmektedir. 

Dolayısıyla, güven veren kimse, zarar görenle hiç karĢılaĢmamıĢ bile olsa, yine de 

kiĢisel güven Ģartı gerçekleĢmiĢ olacaktır. Güven sorumluluğunun meydana gelmesi 

için kiĢisel güven unsuru çok önemlidir. Örneğin, üçüncü bir kiĢi konumunda olan 

bilgi veren, ona vekalet veren kimsenin uzatılmıĢ bir kolu olarak ortaya çıkarsa, onun 

habercisi niteliğinde olursa, bu durumda kiĢisel, kendisi için güven sağlama Ģartı 

gerçekleĢmez. Zaten bu durumda hem vekalet veren hem de temsilci, culpa in 

contrahendodan dolayı sorumlu olur. Güvenin ayrıca, özel bir ölçüde sağlanmıĢ 

olması gerekmektedir. Bu özel ölçü kavramı, yukarıdaki bölümlerimizde de 

incelediğimiz üzere, üçüncü kiĢinin sözleĢmenin gerçekleĢeceğini, ek olarak tekeffül 

etmesi (Gewaehr) Ģeklinde olabilir. Bilgi verenin, özel mesleki konumu zaten, özel 

anlamda bir güven yaratır. Ancak, bu durum Ģart değildir. Bir kimse, özel mesleki 

durumu olmadan da önemli bilgiler verebilir. Bilgi verenin sorumlu olabilmesi için 

bir de, karĢı tarafın buna güvenmiĢ olması gerekir. Ancak, bu güven, takdir edilir ki, 

haklı bir güven olmak durumundadır. Burada, üçüncü kiĢi, verilen bilgiye gerçekten 

inanmalı ya da gerçekten inanması gerekmektedir. Üçüncü kiĢinin zararının tazmin 

edilmesi sadece, iyiniyetli olması halinde mümkün olacaktır. Ayrıca, bilgi veren 

kimsenin, bilgiyi alan kimse için, bu bilgileri önemli tasarruflarında ve kararlarında 

kullanacağını bilmesi ya da bilmesinin gerekli olması lazımdır. Zira, verilen bilgi 

tasarrufta ya da güven yatırımında somutlaĢmalıdır. Ayrıca, bilgi veren kimsenin, 
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üçüncü kiĢinin bu bilgiyi kullanması ile, kendsine ekonomik bir çıkar sağlamıĢ 

olması gerekmektedir
85

.  

ĠĢte, bu durumda, bilgi veren kimse, tamamen üçüncü bir kimse ise ve ortada 

bir sözleĢmesel- akdi zarar söz konusu ise ve baĢka hiç bir hukuki kurumun 

uygulamasına gidilemiyorsa, güven sorumluluğu uygulama alanı bulabilir mi? 

Yukarıda saydığımız bu Ģartlar gerçekleĢtiği takdirde, meydana gelen zararın güven 

sorumluluğu ve sözleĢme hukuku çerçevesinde karĢılanması için, Türk Hukuku 

açısından, BK. m. 36/2 kuralının çok geniĢ olarak yorumlanması ve kanun koyucu 

tarafından özel bir kural getirilmesi yeterli olabilir mi? 

Bilgi açıklaması sonucu karĢılaĢılan zarar, malvarlığının eksilmesi –(lucrum 

cessans)- zararıdır. Ayrıca, üçüncü kiĢinin yanlıĢ bilgi vermesinden ya da kanaat 

açıklamasından doğan zararının karĢılanması için, zarar ile, verilen güven verici 

davranıĢ arasında bir illiyet bağı olmalıdır. Bilgi verenin, yanlıĢ bilgileri sonucu, 

güvenen ve bilgi alan kimsenin malvarlığındaki eksilme arasında, sebep-sonuç 

iliĢkisi bulunmalıdır.  

Bilgi açıklaması sonucu meydana gelen zarar bir haksız fiil zararı Ģeklinde 

ise, yani bilgi ve kanaat açıklamasının sonucu bir mutlak hak ihlali ise, bu durumda 

güven sorumluluğunun uygulanmasına gerek yoktur. Haksız fiil hükümlerinin 

uygulanabilmesi için de, kanaatimizce, illiyet bağının çok iyi araĢtırılması 

gerekmektedir. Yani, meydana gelen zarar, gerçekten, bilgi açıklamasına güvenden 

dolayı mı gerçekleĢti? Bu durumun tespit edilmesi sonucu, ancak, haksız fiil hukuku 

hükümleri uygulama alanı bulacaktır.  

Ancak,sorumluluğun doğması için, verilen bilginin üçüncü kiĢiyi amaçlaması, 

çok önemlidir. Aksi takdirde, verilen bilgi, tesadüfi olarak bir baĢka kiĢinin eline 

geçerse, bu durum, bilgiyi veren kimseyi, bir kere ağzından ya da kaleminden çıkan 

bir bilgi ile, devamlı sorumlu tutmak olur. Bu yüzden, sözleĢme taraflarından birinin 

vekili olsun olmasın, bilgiyi veren, bu bilginin üçüncü Ģahsa yönelmiĢ olmasına 

dikkat etmelidir. Bu yüzden, dergilerde ya da gazetelerde verilen bilgiler, bilgi 

verenin sorumluluğuna yol açmamalıdır. Ayrıca, verilen bilginin mahiyetinden, bu 

bilginin sadece sözleĢme taraflarından birini bilgilendirmek istediği anlaĢılıyorsa, bu 
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durumda da bilgi üçüncü kiĢiye yönelmemiĢtir. Diğer yandan, bilginin yönelmesi 

gerçekleĢmeksizin, sadece bilgi verenin raporunun bir çok kopyasının bulunması da, 

sorumluluk sebebi olmaz
86

. 

Bir de bu durum Ģu Ģekilde gerçekleĢebilir. Bilgi veren kimse ile arasında 

bilgi verme sözleĢmesi bulunan bilgi alan kimseden baĢka, bu sözleĢmeye dayanarak, 

bilgi veren ile aralarında sözleĢme iliĢkisi bulunmayan üçüncü kiĢilerin de bu 

bilgiden zarar görebileceği haller söz konusu olabilir. Konunun karmaĢıklığı 

sebebiyle, bu durumun Ģartlarını inceleyelim: 

Öncelikle bilgi veren ile bilgi alan arasında bir sözleĢme olacak. Daha sonra, 

bu sözleĢmeden dolayı verilen bilgiye dayanarak iĢlem yapan bir üçüncü kiĢi, 

sözleĢmesel zarara (kazanç kaybı zararı) uğrayacak. Yani, üçüncü kiĢinin 

malvarlığında bir eksilme olacak. Mali denetçinin ortaklığın bilançosu, bankanın 

müĢterisinin mali durumu, bilirkiĢinin taĢınmazın değeri hakkında verdiği yanlıĢ 

değer takdiri, bu bilgilere güvenerek pay satın alan, banka müĢterisi ile sözleĢme 

kuran, taĢınmazı bu değer takdirine güvenerek satın alan kiĢilerin zarara uğramasına 

sebep olmaktadır. Zarara uğrayan kiĢiler ile, bilgi veren kimse arasında herhangi bir 

sözleĢme yoktur. SözleĢme, mali denetçi ile ortaklık, banka ile müĢterisi, taĢınmazın 

değerini takdir eden bilirkiĢi ile taĢınmazın maliki arasında söz konusudur.  

Vekalet veren olarak adlandırabileceğimiz bu kimseler (ortaklık, müĢteri, 

satıcı) üçüncü kiĢiler ile iĢlem yapmak amacı ile bu bilgileri kullanmaktadırlar. 

Üçüncü kiĢi de, bilgi verenin bu bilgisine güvenerek, tasarrufta bulunmaktadır. 

Ancak, bilgi yanıltıcı olduğundan dolayı üçüncü kiĢi zarar görmektedir. Bu durumda, 

yukarıda da cevabını aradığımız gibi, bilgiyi veren kimse üçüncü kiĢiye karĢı 

sorumlu olmalı mıdır? 

Bilgi veren ile üçüncü kiĢi arasında bir sözleĢmenin olmaması, haksız fiil 

hükümlerinin uygulama alanı bulup bulamayacağı sorusunu ilk olarak aklımıza 

getirir. Haksız fiil hukuku kurallarının uygulama alanı bulabilmesi için, ortada bir 

haksız fiil zararı aykırılık ve illiyet bağının olması gerekir. Türk- Ġsviçre Hukuku‟nda 

hakim olan, objektif hukuka aykırılık teorisi, malvarlığı eksilmesi (damnum 
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emergens) Ģeklindeki zararlara sebebiyet veren bir davranıĢın hukuka aykırı 

olabilmesi için, özel bir koruma normunun varlığını aramaktadır.  

Haksız fiil hukukunda bir objektif hukuka aykırılık bir de subjektif hukuka 

aykırılık görüĢü mevcuttur. Bunlardan sübjektif hukuka aykırılık görüĢü, özel bir 

hakka dayanmaksızın gerçekleĢtirilen her zarar verici fiili hukuka aykırı olarak 

nitelendirir
87

. Hukuka uygunluk sebebi olmadıkça, failden yola çıkan görüĢe göre, 

bireyin kendi hukuk çerçevesi dıĢına taĢması, hukuka aykırılık oluĢturacaktır. Diğer 

baskın görüĢe göre ise, hukuka aykırılık, davranıĢın hukuk düzenine, belirli bir 

hukuk kuralına aykırılığı olarak anlaĢılmalıdır. Tüm hukuk düzenini kapsayan 

normlardan biri ihlal edildiğinde artık, hukuka aykırılığı ispat etmeye gerek yoktur
88

.  

Bunun dıĢında, bilgiyi veren zaten ahlaka aykırı bir kasıt ile, üçüncü kiĢiyi 

zarara sokmak maksadı ile bilgiyi vermiĢse, ihlal edilen değerin ve meydana gelen 

zararın türüne bakılmaksızın, BK. m. 41/2 devreye girecektir. 

Buna karĢılık, tipik sözleĢmesel zarar dediğimiz kazanç kaybı hallerinde, 

kiĢileri malvarlığı eksilmesine (damnum emergens) karĢı koruyan genel kuralın 

(neminem laedere- kimseye zarar vermeme) kapsamına giren bir zarar değil de, kural 

olarak bir yükümlülük borç iliĢkisi (Schuldverhaeltnis mit pflichtem) ile koruması 

gereken bir zarar söz konusu olup, ortada “asli edim yükümleri” veya “asli edim 

yükümlerinden bağımsız” bir borç iliĢkisi de bulunmadığı takdirde, haksız fiilden ve 

borca aykırılıktan söz edemeyiz.  

Esasen, katı bir objektif hukuka aykırılık görüĢü ile, tipik bir haksız fiil zararı 

bulunması halinde dahi, hukuka aykırılığın dayandırılabileceği özel bir kural aranır 

ve üstelik bir de BGB § 675/2 gibi bir kuralla karĢılaĢırsak, bilgi veren, danıĢılan bir 

kimsenin, bu bilgiye uyulması haksız fiil zararına yol açmıĢ olsa bile, sorumluluğu 

kabul edilemeyecektir. BGB § 311,3‟ün incelediğimiz hükmün kapsamının, BGB § 

675/2‟yi bertaraf ettiği yorumunda da uzlaĢma olamamıĢtır
89

 

Sübjektif görüĢ açısından olaya yaklaĢırsak da, zararın meydana gelmesi ile, 

hukuka aykırılık doğrudan meydana gelecektir. Ancak burada da kanaatimizce, 

haksız fiil hükümlerinin uygulanacağını iddia etmek için, uygun illiyet bağının çok 
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89
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iyi incelenmesi gerekmektedir. Zarar ile verilen bilgi arasında uygun illiyet bağı 

kurulabiliyorsa, bu halde, haksız fiil hükümleri uygulanacaktır.  

Özellikle de zarar bir haksız fiil zararı ise, arada culpa in contrahendo borç 

iliĢkisi ve özel bir bağ yoksa, ne var ki bilgi veren kimse, iĢ sahibinin yardımcısı 

sayılabiliyorsa, bu durumda BK. m. 55 vasıtası ile BK. m. 41, her ikisi için de 

uygulanacak ve sorumlular arasında da BK. m. 51 dolayısıyla eksik dayanıĢma 

(teselsül) hükümleri uygulanacaktır. 

YanlıĢ bilgi açıklaması durumu bir haksız fiil zararına yol açmıĢ, aynı 

zamanda bu zarar akdi çerçeveye girdiği için sözleĢme hükümlerinin uygulanması da 

olayımızda, gerçekleĢmiĢ ise, bu arada bir de bu sözleĢmenin –akdin üçüncü kiĢiyi 

koruyucu etkisi- kapsamına giren bir üçüncü kiĢi de, haksız fiil zararı görmüĢ ise, 

yine güven sorumluluğundan söz etmeye gerek yoktur. Haksız fiilin, akdin üçüncü 

kiĢiyi koruyucu etkisi dolayısıyla, sözleĢmenin koruması kapsamına girmesi, güven 

olgusundan bağımsızdır.  

Üçüncü kiĢiyi bu Ģekilde korumanın tipik sözleĢmesel zararlarda da söz 

konusu olabilmesi için, zarar gören üçüncü kiĢinin, sözleĢmenin koruma kapsamına 

giren bir üçüncü kiĢi olması gerekir. Yoksa, bu zarar, özel bir giderim kuralı 

olmadıkça, “yansıma zararı” bile sayılamaz. Çünkü, yansıma zararı olabilmesi için, 

bir de haksız fiil zararı olmalıdır.  

Bizim hukukumuzda, BGB §311, 3 ve § 675/2 gibi bir kural olmadığı için, 

BGB § 675/2‟den, MK. m. 1 dolyısıyla yararlanabilirken, dar anlamda BK. m. 

36/2‟ye da dahil edilemeyen bu bilgi ve kanaat açıklaması hallerinde, güven 

sorumluluğu sonucuna varmamız kanaatimizce, mümkün değildir. Çünkü, ifade 

ettiğimiz gibi, biz de BGB 311,3‟e benzer bir kural henüz mevcut değildir. 

Sorumluluk Hukuku alanında da kanun boĢluğu doldurulmasına da kanaatimizce 

imkan yoktur. 

Ne var ki, yanlıĢ bilgi veren kimse, bu bilgiyi, akit veya culpa in contrahendo 

sorumluluk doğuracak bir özel bağlantıyla bağlı olduğu bir kimseye vermiĢ ise, zarar 

gören de gerçek anlamda bir “üçüncü kiĢi” olmayıp, bu yükümlülük borç iliĢkisinin 

koruma yetkisi kapsamına giren bir kimse ise, yine doğrudan doğruya değil de, bu 

borç iliĢkisinin koruyucu etkisi dolayısıyla, bu gibi hallerde de akdî sorumluluk 
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hükümleri uygulanabilir. Yani, ortada güven sorumluluğu değil, sözleĢmenin üçüncü 

kiĢiyi koruyucu etkisi söz konusudur
90

. 

Ancak, koruma kapsamına girecek kiĢilerin de kimler olduğunu belirlememiz 

gerekir. Kanaatimizce bu kimseler, mevcut borç iliĢkisinin karakteristik edim 

alacaklısının “kullanma yardımcılar”ı ile, bu borç iliĢkisiyle bağlantılı bir Ģekilde, 

karakteristik edim alacaklısıyla bir “özel bağlantı” veya akdî bağlantısı olan 

kimselerdir. Yoksa sadece ve gerçek anlamda üçüncü kiĢi olan kimselerin, özel bir 

sorumluluk kuralı yoksa, baĢka birisine verilen bir yanlıĢ bilgi açıklamasına haklı 

güven duydukları kabul edilemez. Hele bu kiĢiler resmî bir belge ile uzmanlıkları 

tasdik edilmeyen ve bu bilgiyi meslekleri dolayısıyla açıklamayan kimselerin 

beyanlarına “haklı güven” duyulduğundan bahsedilmesi kanaatimizce mümkün 

değildir.  

Bilginin yukarıda da değindiğimiz gibi, bir sözleĢme çerçevesinde verilmiĢ 

olması halinde, alacaklı olanın kullanma yardımcılarını ve en geniĢ olarak da, bilgi 

veya tavsiye verme konulu sözleĢme ile bir iliĢkisi olma Ģartıyla alacaklının hiç 

değilse, bir sözleĢmesel veya culpa in contrahendo sorumluluk doğurabilecek bir 

bağlantıyla bağlı olduğu muhataplarını, “sözleĢmenin koruyucu etkisi” yardımıyla bu 

çerçeveye sokabiliriz. Yani, Ġsviçre-Türk Hukuku‟nda burada bir güven 

sorumluluğundan değil, sadece sözleĢmenin üçüncü kiĢiyi koruyucu etkisinin 

devreye girmiĢ olmasında bahsedebiliriz.  

Eğer sözleĢme ve haksız fiil hukuku kuralları ile çözümlenebilecek bir durum 

yoksa, bir de culpa in contrahendoya baĢvurabiliriz. Eğer bilgi verenin verdiği bilgi 

ile zarar gören üçüncü kiĢi arasında özel bağ-iliĢkinin kurulduğu varsayılabiliyorsa, 

bu durumda kanaatimizce güven sorumluluğu değil, culpa in contrahendo 

sorumluluk söz konusu olabillir. 

Ancak, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, aslında bir bilgi verilmesi, bir hukuki 

görünüĢ yaratılması demek değildir. Bilgi verenin üçüncü kiĢiye karĢı sorumlu 

olmasını ist,yorsak, BK. m. 36/2‟yi geniĢ yorumlamak da yetmeyecektir. Saydığımız 

bu sebeplerle, kanunkoyucu tarafından meydana gelen sorumluluğun güv en 

                                                 
90

 Marc, Liebmann, Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunten Dritter, Peter Lang, Diss. , 2006, s. 

329. yazar, BGB 311, 2 ve 311, 3, c. 1 düzenlemesini açıkça, üçüncü kiĢiyi koruyucu etki ile 

açıklamıĢtır.  
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sorumluluğu olduğu, bu sorumluluğun, bir borç iliĢkisi olduğu ve meydana gelen 

zararın akdi sorumluluk çerçevesinde karĢılanacağına dair özel bir kanun 

koyulmalıdır.  

Kırca, eserinde böyle bir durumda özel bağın kurulduğunu ileri sürmüĢtür ve 

güven sorumluluğuna üçüncü kiĢinin culpa in contrahendo sorumluluğu diyerek, söz 

konusu durumda, bilgi veren ile zarar gören kimse arasında meydana gelen 

varsayımsal asli edim yükümlerinden bağımsız borç iliĢkisi oluĢtuğu yönündeki 

fikrini ileri sürerek, güven sorumluluğunun meydana geleceğini iddia etmiĢtir
91

.  

Bilgi veren kimselerin sorumlulukları için, BGB § 675/ 2‟yi, MK. m. 

1/son‟dan yararlanarak esas alabiliriz. SözleĢme, haksız fiil, özel kural olmadıkça, 

sırf bir öğüt ve tavsiye veren kimsenin sorumluluğu söz konusu olamaz. Doğrudan 

bir uygun illiyet bağı yoktur
92

. Yükümlülük doğuran bir borç iliĢkisi varsa, bu 

durumda da güven sorumluluğu uygulanmayacaktır. Böyle bir iliĢki, ya da sözleĢme 

veya özel iliĢki-Sonderverbindung- yoksa, haksız fiil zararı varsa, ancak, BK. m. 

41/2 (ızrar kastı) Ģartları varsa sorumluluk doğacaktır, bu durumda da güven 

sorumluluğu yoktur. BGB § 675/ 2 gibi özel bir kural varsa, bu özel kuralın 

uygulanması gerekmektedir
93

.  

Türk- Ġsviçre Hukuku‟nda, BGB 311, 3 kuralı benzeri bir kural da 

bulunmadığı için, BK. m. 36/2 kuralını geniĢleterek yorumda çok dikkatli 

davranmalıyız. Bu kural, her zaman geniĢletici yoruma elveriĢli olmayabilir. Ancak, 

somut olayda belki, üçüncü kiĢiyi koruyucu etki dolayısıyla, alacaklının kullanma 

yardımcılarının ve “koruyucu etkisi” söz konusu olan sözleĢme ve alacaklısı ile özel 

bağlantısı bulunan üçüncü kiĢilerin korunabilecekler, burada da yine güven 

sorumluluğu değil, “Schutzwirkung” devreye girecektir.  

Bilgi ve görüĢ verme dolayısıyla üçüncü kiĢiye karĢı sorumluluğun söz 

konusu olabilmesi ve bunun güven sorumluluğu olarak adlandırılabilmesi için 

kanunkoyucunun devreye girmesi gerekmektedir. Çünkü, “yanlıĢ bilginin” “hukuki 

görünüĢ” sayılmasının ve BK. m. 36/2‟nin geniĢletici yorumundan yararlanılması 

bazı durumlarda zorlama olabilir.  
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 Masch‟ın bu durumda, BGB 675/2 kuralı varken, BGB 311, 3‟ün uygulanması açısından tereddütü 
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Bilgi veren kimselerin sorumluluğu gibi, temsilci ya da aracı konumunda olan 

ve hem Alman Hukuku‟nda hem de Ġsviçre Hukuku‟nda inceleme altına aldığımız 

kiĢilerin eylemlerinden dolayı güven sorumluluğu gerçekleĢebilir mi sorusuna 

cevabımız ise Ģu yöndedir:  

Aracı, yardımcının eyleminden dolayı sorumluluk söz konusu olduğunda, 

kanaatimizce, zarar veren yardımcı-aracı ile mağdur arasında bir özel iliĢki- 

Sonderverbindung varsa, ya da aracı veya uzman olan kiĢi, BK. m. 100 anlamında; 

ifa ya da müzakere yardımcısı sayılıyorsa, esasen, yardımcı kullanan kimse ile zarar 

gören arasında da bir özel iliĢki kurulmuĢ varsayılır. ġu halde bu durumda hem 

yardımcı- aracı kimseler, hem de yardımcı kullanan kimseler, culpa in 

contrahendodan dolayı sorumlu olmalıdır.  

Zarar veren kimse, yetkisiz temsilci ise, o zarar verici davranıĢından bizzat 

kendisi sorumludur. Meydana gelen zararı, bizzat karĢılayacaktır. Hakkaniyet 

gerektiriyorsa ve güven ilkesi dolayısıyla, temsil olunanın da sorumlu olabileceğine 

dair geliĢmeyi, yukarıdaki bölümlerimizde inceledik.  

Bu gibi kimseler, zarar gören taraf ile aralarında özel bir bağ- 

Sonderverbindung kurulacak Ģekilde birbirleri ile temasa geçmiĢlerse, bu durumda 

culpa in contrahendo sorumluluk söz konusu olacaktır. Böyle bir temas yoksa da, 

bizzat sözleĢme müzakeresinin tarafı, temsilci, yardımcı, aracının sebep olduğu 

zarardan sorumlu olacak, BK. m. 51 gereğince de, rücu hakkına sahip olacaktır. 

 

 

e. Hukuki GörünüĢe Güvenden Dolayı Sorumluluk ve Güven 

Sorumluluğu 

 

Hukuki görünüĢe güvenin korunması konusunu, tezimizin ilk bölümünde 

incelemiĢ bulunmaktayız. Ortada var olan bir hukuki görünüĢe güvenmek de, geniĢ 

anlamda güvenin korunması halini ifade eder. KarĢısındaki hukuki duruma güvenen 

kimse, karĢısındaki durumu gerçekmiĢ gibi varsaymakta haklı ise, yani iyiniyetli ise, 

bu durumda, hukuki görünüĢe olan bu güveni korunacaktır. Gerçekte var olmayan bir 



 

 

 

 

294 

görünüĢ, varmıĢcasına hukuk hayatına doğacaktır. Bu durum, sırf “güven” olgusunun 

korunması ve haklı çıkması gereği ile olmaktadır.  

Hukuki görünüĢe güvenin korunması, yukarıdaki bölümlerimizde çok defa 

ifade ettiğimiz gibi, Canaris‟in deyimi ile, güvenin çift yönlü korumasının müspet-

pozitif-olumlu kanadında yer alır
94

. Güvenen kimsenin güveni boĢa çıkmayacak, 

güvenilen olgu, pozitif bir sonuç doğuracak, yani gerçekte varmıĢ gibi sonuç 

doğuracaktır. Ortaya çıkan durum, güvenin olumlu yönde korunmsı Ģeklindedir. 

Güvenen kimsenin haklı güveni boĢa çıkmamakta, ortada bir zarar söz konusu 

olmaksızın, güvenen kimse korunmaktadır.  

Bu durumda da “güven” çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Ancak, bizim tez 

konumuz olan “Güven Sorumluluğu”nda, biz, yine Canaris‟in deyimi ile, güvenin 

negatif olarak korunması durumuyla ilgilenmekteyiz. Eğer, herhangi bir hukuki 

görünüĢe güvenmekten dolayı, bu güven boĢa çıktığında, bir zarar meydana geliyorsa 

ve bu zarar güvenme olgusunun sonucu ise, bu durumda, güvenin boĢa çıkmasından 

ötürü söz konusu olan bu zarar tazmin edilecektir. Bu durumda, güven, o olguya 

güvenilmese idi, hiç karĢılaĢılmayacak bir zararın tazmin edilmesi halini gerektirir. 

ĠĢte, güven sorumluluğu da, boĢa çıkan bu güvenin tazmin edilmesi ile ilgilidir.  

Bu sebeple, hukuki görünüĢe güvenin korunması ya da (Pozitiver 

Vertrauensschutz) ile güven sorumlululuğu kavramları farklı kavramlardır. 

Birbirlerinin uygulama alanlarına girmezler.  

Eğer, hukuki görünüĢe güven olgusuna, hukuki görünüĢ gerçeğe uygunmuĢ 

gibi geçerlilik sonucu bağlanmıyorsa, bu durumda güven sorumluluğunun oluĢum 

Ģartlarının en önemlisi meydana gelmiĢtir diyebiliriz. Güven sorumluluğunda söz 

konusu olan zarara, bu hukuki görünüĢe yaratan üçüncü kiĢi sebep olmuĢtur.  

Bu zarar ise, tipik haksız fiil zararı Ģeklinde değil, bir üçüncü kiĢinin 

sebebiyet verdiği kazanç kaybı zararı (lucrum cessans), yahut masraf yapma zararı 

Ģeklinde karĢımıza çıkacaktır.  

ġimdi de, zararın türüne göre güven sorumluluğu kavramının sınırlarını nasıl 

belirleyebiliriz, bu konuyu inceleyelim:  
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2. Sorumluluk Borç ĠliĢkisi ve Güven Sorumluluğu 

 

Borç iliĢkisi, bir sözleĢmeden, dar anlamda haksız fiil çerçevesi içerisinde bir 

mutlak hak ihlâli ile baĢkasına zarar verilmiĢ olunmasından, bir kimsenin sebepsiz 

yere baĢkasının aleyhine zenginleĢmiĢ olmasından, vekâletsiz iĢ görme ve gerçek 

olmayan vekâletsiz iĢ görme olgusundan, bir de kanunun öngörmesi dolayısı ile 

meydana gelmiĢ bir zarardan dolayı bir kimsenin sorumlu olması gerekliliğinden 

meydana gelebilir. 

Sorumluluk, fiil ehliyetine sahip bir kimsenin, hukukî sonuç doğurmaya 

yönelmiĢ irade beyanı ile bir yüküm altına girdikten sonra, bu yükümlülüğü yerine 

getirmemesi durumunda sorumlu olması ve meydana gelen zararı giderme yükümü 

altına girmesi demektir. Bu anlamda sorumluluk akdi sorumluluktur, yani 

sözleĢmeden doğan, sözleĢmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sonucu 

meydana gelen sorumluluktur. Bir baĢka ifadeyle, sözleĢmeden doğan borcun ya hiç 

yerine getirilmemesi ya da kötü bir Ģekilde yerine getirilmesinden dolayı, borçlu olan 

kiĢiden, meydana gelen bu zararın tazmininin istenebilmesi halidir. KiĢinin 

yükümlülüğe riayet etmemiĢ olmasından dolayı, sorumluluk ortaya çıkacaktır
95

. 

Yükümlülük, bir borç iliĢkisi dolayısı ile meydana gelmiĢse, yükümlülüğün yerine 

getirilmemesi dolayısı ile sözleĢmeden kaynaklanan bir sorumluluk meydana 

gelecektir. Buna karĢılık baĢkasına bir zarar verilmiĢse ve hukuk düzenince de bu 

zararın giderilmesi gerekiyorsa, bu durumda da haksız fiilden dolayı sorumluluk söz 

konusu olacaktır
96

. Bu anlamda sorumlulukta, yükümlülük ve sorumluluk aynı anda 

doğup, örtüĢebilir. Burada, yükümlü ve sorumlu olma aynı anlamda kullanılabilir. 

Haksız fiilin meydana gelmiĢ olması demek, bir yükümlülüğe aykırı davranılmıĢ 

olması hem de aynı zamanda bundan dolayı bir sorumluluğun meydana gelmiĢ 

olması demektir. Haksız fiil borç iliĢkisinin doğması, derhâl bir sorumluluğun 

doğmuĢ olması anlamına gelir. SözleĢme dıĢı sorumluluk, bu anlamda derhâl bir 

zararı gerektirir. SözleĢmesel sorumlulukda ise, öncelikle bir yükümlülüğün 
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doğması, bunun yerine getirilmemesi dolayısı ile de, daha sonra bir zararın ve 

sorumluluğun doğması söz konusudur
97

. 

 

a. Dar Anlamda Haksız Fiil Sorumluluk Borç ĠliĢkisi ve Güven 

Sorumluluğu 

 

BaĢkasının zarara girmesi sonucu, bu zararın gideriminin gerekmesi, Tabiî 

Hukuk‟un bir gereğidir. Normal Ģartlar altında, sözleĢmeden doğan bir beklentinin, 

yani bir borcun yerine getirileceğine dair beklentinin ihlâl edilmesi Ģeklinde değil de, 

bir mutlak hak ihlâli Ģeklinde olan durumlarda ortada bir zarar varsa, bu zarar da 

kusurlu failin hareketlerinin sonucu meydana gelmiĢse, bu durumda hakkaniyet ilkesi 

gereği, zararın tazmininin kusurlu borçluya yükleneceğinde hiç Ģüphe yoktur. Failin 

kusuru çok ağır değilse ve giderim yükümünü yerine getirmesi onu çok ciddi 

biçimde zor bir duruma, sıkıntı ve darlığa sokacaksa, Ġsviçre ve Türk Borçlar 

Hukuku çerçevesinde kanunen hüküm altına alındığı üzere, hakime, giderim 

borcunda indirime (tenkis) gitme yetkisi verilmiĢtir. Dar anlamda haksız fiil zararının 

mevcut olmadığı durumda ise, sadece sözleĢmeden doğan bir zarar söz konusu ise, 

bu durumda zarar tazmini için kusurun aranması yerinde olacaktır. 
98

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, sorumluluk borç iliĢkisi dendiğinde aklımıza 

ilk gelecek olan Ģey, bu tip borç iliĢkisinde baĢlangıçta bir giderim yükümünün söz 

konusu olmasıdır. Sorumluluk borç iliĢkisi dediğimiz de yapacağımız ilk ayırım ise, 

mutlak hak ihlâli zararı meydana getiren haksız fiilden dolayı meydana gelen 

sorumluluk borç iliĢkisidir.
99

 Bu durum, Borçlar Kanununun 41. maddesinde yer 

almaktadır. Bir olayda haksız fiil hükümlerinin uygulama alanı bulabilmesi için, 

mutlak hak ihlâli ve bu durumdan dolayı meydana gelen zarar ve bu zarara kusurlu 

olarak sebebiyet vermek aranır.  

Zaten, genel olarak sorumluluk doğuran bir borç iliĢkisinin meydana 

gelebilmesi için, olmazsa olmaz bir koĢul olan, zarar Ģartının gerçekleĢmesi 

gerekmektedir. Bir kimsenin, diğer bir kimseye karĢı sorumlu olması, yani hukukî 
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anlamda bir kimsenin, diğer bir kimseye karĢı sorumluluk borç iliĢkisi kapsamında 

bir borcunun olması, ortada bir zarar unsurunun mevcut olmasını gerektirmektedir. 

GerçekleĢmiĢ bir zarar söz konusu değilse, yani bir kimsenin diğer bir kimsenin 

mutlak hakkını ihlâl etmesi sonucu, o kimseye karĢı vermiĢ olduğu, her hangi bir 

zarar yoksa sorumluluk borç iliĢkisi meydana gelmeyecektir.  

Haksız fiil anlamında zarar ise, doğrudan doğruya mutlak hak ihlâli sonucu 

meydana gelen zarardır. Bir de bu saydıklarımızın yanında ahlâka aykırılık unsurunu 

aramamıza gerek yoktur. Ancak, bazı durumlarda, verilen zarar, sadece bir kazanç 

kaybı zararı olarak karĢımıza çıkabilir. Bu durumda, haksız fiil hükümlerini 

uygulayamayız. Ancak, verilen bu kazanç kaybı zararı, aslen “kasdi” olarak, 

mağdura zarar verme amacı ile yapılmıĢsa, “ahlâka aykırı” olan bu kasıt, olayda 

haksız fiil hükümlerini uygulamamıza yol açacaktır. Bu durum, BK m. 41/2‟de 

hüküm altına alınmıĢtır. Maddenin uygulama alanına giren durumlarda da, haksız fiil 

uygulamasından ve meydana gelen zarardan dolayı, bir “sorumluluk” borç 

iliĢkisinden bahsetmemiz gerekecektir. ĠĢte bu madde iledir ki, mutlak hak ihlâli 

olmamasına rağmen, verilen nispî hak zararı, ahlâka aykırı bir kasıtla meydana 

getirildiği için, kanun koyucu tarafından, sanki bir mutlak hak ihlâli varmıĢcasına 

değerlendirilmiĢtir. 
100

 

Haksız fiil olgusunun unsurları arasında, “kusur” unsurunun olması 

gerekmektedir. Dar anlamda “haksız fiil iliĢlkisi”nin kurulabilmesi için, “kusur” 

olgusunun belirlenebilmesi gerekmektedir. Bir insanın kusurlu olabilmesi için, o 

kimsede “isnad kabiliyeti”nin olması gerekmektedir. Ancak, bazı durumlarda 

hakkaniyet ilkesi gereği, isnad kabiliyeti olmayan kimseler için de, sorumlu olduğu 

haller olabilir. Bazı durumlarda, bunun gibi kusursuz sorumluluk halleri mevcut 

olabilir. Bu gibi kusursuz sorumluluk halleri, ilke olarak hakkaniyet (Billigkeit, 

équité) ilkesine dayandırılsalar bile, hakimin takdiri olarak, tayin edeceği kusursuz 

sorumluluk halleri mevcut değildir. Zira bunlar kanundan kaynaklanırlar ve sınırlı 

sayı ilkesi (numerus clausus) gereğince, belirlidir. 
101

 

Bütün bu kusursuz sorumluluk halleri için, Borçlar Kanunun‟nun ilgili 

maddelerine bakılabilir (BK m. 54- 59). Burada, bizi ilgilendiren, sadece, bu gibi 
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hallerin, taraflar arasında sorumluluk borç iliĢkisi meydana getirmesidir. Hatta bir 

tarafın kusuru olmamasına rağmen sorumlu tutulması, hakkaniyet ilkesi gereğince ve 

adalet duygusu bakımından çok önemlidir. 

Ġncelediğimiz bu temel bilgiler sonucunda, güven sorumluluğu ile haksız fiil 

sorumluluğunun iliĢkisini ve aralarında bir yarıĢma olup olmayacağını tartıĢalım
102

: 

Kanaatimizce, haksız fiil hukuku kurallarının uygulanması gereken yerlerde, 

özellikle mutlak hak ihlali söz konusu ise, güven sorumluluğunun uyuglama alanına 

girecek bir durum mevcut değildir.  

Eğer, taraflar arasında özel bir bağ varsa, bu durumda, culpa in contrahendo 

kurumunun uygulanması gerekmektedir. Çünkü haksız fiil hukukunun rastlantısal 

temasından bir adım öteye giden culpa in contrahendo kurumunda, bir özel bağ- 

iliĢki söz konusudur.  

Zaten, arada özel bağ- Sonderverbindung varsa, bu sefer de güven 

sorumluluğu uygulama alanı bulamayacaktır.  

Güven sorumluluğu kavramı, haksız fiil hukukunun bir alt kavramı değildir. 

Güven Sorumluluğu halinde, bir mutlak hak ihlali değil, bir kazanç kaybı zararı ve 

masraf yapma zararı ya da bunlardan biri söz konusudur
103

. 

Haksız fiil zararı varsa, BK. m. 41 vd. hükümleri ya da kusursuz sorumluluk 

kurallarından biri uygulanır, güven sorumluluğuna gerek yoktur. 

Acaba, güven sorumluluğu ile BK. m. 41/2‟nin iliĢkisi nedir? Güven 

sorumluluğu halinde, BK. m. 41/2 uygulama alanı bulamayacaktır. BK. m. 41/2‟de 

de dar anlamda bir mutlak hak ihlali ve haksız fiil zararı yoktur. Ayrıca zarar veren 

bir üçüncü kiĢi konumundadır. Zarar doğduktan sonra, bu üçüncü kiĢi, haksız ffil 

borç iliĢkisinin faili, tazminat borçlusu konumuna gelir. Buradaki, zarar, kazanç 

kaybı zararıdır. Ancak, BK. m. 41/2‟de zarar verme= ızrar kastı aranır. Zarar verme 

kastı yoksa, BK. m. 41/2 uygulanamaz.  

BK. m. 41/2 ile güven sorumluluğu farklı iki hukuki kurumdur. Bunların 

yarıĢabilmesi için bir olayda, aynı anda her iki sorumluluğun da gerçekleĢmesi 

gerekir. Ancak, bu durum her zaman böyle olmayabilir. BK. m. 41/2 kapsamına 
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giren bir olayda, güven sorumluluğunun gerçekleĢme Ģartları meydana gelmeyebilir. 

Örneğin, bir kimsenin, baĢkasının satın alıp henüz mülkiyetini devralmadığı malı, 

ona zarar verme kastı ile daha fazla para vererek, mülkiyeti satıcıdan devralması 

halinde, BK. m. 41/2‟nin Ģartları var, güven sorumluluğunun Ģartları yoktur. Üçüncü 

kiĢinin kazanç kaybı ve masraf zararına kasten haklı güven yaratılarak sebebiyet 

verilmiĢ durumlarda da kural olarak güven sorumluluğundan önce, hukuki görünüĢe 

güvenin korunması ilkesi devreye girmelidir. Bu durumda da yine, yarıĢma söz 

konusu olamaz. Izrar – zarar verme kastının bulunmadığı hallerde de, BK. m. 

41/2‟nin Ģartı gerçekleĢmediğinden uygulanamayacağı için, yine yarıĢma söz konusu 

olmaz
104

.  

 

 

b. Akdi Zarar (Borca Aykırılık) ve Güven Sorumluluğu 

 

Yükümlülük borç iliĢkisi, sözleĢmeden kaynaklanan bir taahhüt altına girme 

muamelesi- bir borçlanma iĢlemidir. Bu durumda “verme- dare”, “yapma- facere”, 

“yapmama- non facere” borcu, diğer bir ifade ile, asli edim yükümleri doğuran bir 

borç iliĢkisi mevcuttur. Yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde ise, bu borç iliĢkisi, 

sözleĢmesel- akdi sorumluluk iliĢkisine dönüĢür. BaĢta bir ifa borcu doğuran bir 

sözleĢme kurulmuĢ ise, bu sözleĢmeden kaynaklanan asli edimi ya da edimleri ifa 

borcu doğar. Ġfade ettiğimiz gibi, bu yükümlülüklerin kusurlu olarak ifa edilmemesi 

halinde, akdi yükümlülük borç iliĢkisi, akdi sorumluluk borç iliĢkisine dönüĢür (BK. 

m. 96). 
105

 

Yükümlülük borç iliĢkisinin, sorumluluk borç iliĢkisine dönüĢmesinden 

sonra, örneğin bu durumda aynı zamanda da bir mutlak hak ihlali de varsa, akdi 

sorumluluk ile haksız fiil sorumluluğu yarıĢabilir mi? Bu konuda öncelikle söylemek 

istediğimiz Ģey, yığılmanın mümkün olmamasıdır. Aynı anda her ikisine de 

dayanarak tazminat talebinde bulunulması söz konusu değildir. YarıĢma konusunda 

ise, bu mümkündür. Aynı fiil ile, hem mutlak hak ihlali hem de bir sözleĢme kuralı 

ihlal edilmiĢ ise, zarar görenin yararına olan kural tercih edilip, buna dayanarak 
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tazminat talebinde bulunulabilir. Özellikle, haksız fiil düzenlemesine karĢın sözleĢme 

hükümlerine baĢvurmadaki temel farklılıklar Ģunlardır: Haksız fiilde, kusuru ispat 

yükü zarar gören tarafa düĢer, ancak sözleĢmesel sorumlulukta kusur karinesi 

mevcuttur. Bu durumun aksini ispat etmek borçluya düĢer. ( BK. m. 96, m. 41). 

Haksız fiilin zamanaĢımı süresi 1 yıldır, sözleĢmelerde ise, aksine bir düzenleme 

olmadıkça, zamanaĢımı borcun muaccel olma tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, sözleĢme kuralları, haksız fiil kurallarından daha çok borçlunun 

lehinedir. Üçüncü olarak da, üçüncü kiĢinin eyleminden dolayı sorumluluk söz 

konusu ise, bu durumda BK. m. 55 haksız fiilllerde, BK. m. 100 ise sözleĢmelerde 

uygulama alanı bulacaktır. Böyle olunca da, BK. m. 55 uygulamasında iĢ sahibi ile 

iĢgören arasında astlık- üstlük iliĢkisi aranır, oysa BK. m. 100 için böyle bir durum 

aranmaz. Dördüncü olarak, haksız fiil için sorumsuzluk anlaĢması söz konusu 

değildir. SözleĢmesel sorumlulukta ise, sorumsuzluk anlaĢmaları Ģartları 

gerçekleĢtiği takdirde mümkün olabilir. ġu halde örneğin, haksız fiil zamanaĢımının 

geçmiĢ olması ihtimalinde, sözleĢme kurallarına baĢvurmak mümkün olmalıdır. 

Ancak bu kuralı da cismani zararlarla sınırlı tutmak, malvarlığı zararları için ise, 1 

yıllık sürenin bilerek geçirilmiĢ olmasının zarara rıza olarak kabul edilip, giderim 

sorumluluğunun hakim tarafından tamamen kaldırılmıĢ sayılması gerekebileceğini 

söyleyebiliriz. 
106

 

Yükümlülük borç iliĢkisi kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer kavram 

ise, yukarıda bahsettiğimiz, asli edim yükümlülüklerinden bağımsız borç iliĢkileridir. 

Bu iliĢkilerin temeli MK. m. 2‟deki dürüstlük kuralıdır. Ġhlal edilir, özen yükümüne 

aykırılık söz konusu olursa bu durumda, bu yükümlülük borç iliĢkisi daha önce de 

değindiğimiz gibi sorumluluk borç iliĢkisine dönüĢür.  

Bu baĢlık altında inceleyeceğimiz bir diğer kavram ise, sebepsiz zenginleĢme 

borç iliĢkisidir. Sebesiz zenginleĢme (iktisap), bir kimsenin malvarlığının baĢka bir 

kimsenin malvarlığındaki zenginleĢme- varsıllaĢma ile bağlantılı olarak fakirleĢmesi- 

yoksullaĢması ve meydana gelen bu zenginleĢmenin haklı bir sebebe dayanmaması 

                                                 
106

 Hatemi, Fasiküller, §27, Bölüm III, s. 3- 5.  



 

 

 

 

301 

durumunda söz konusu olur. sebepsiz zenginleĢme kanından doğan bir iade yükümü 

borç iliĢkisidir
107

  

Aynı zamanda vekaletsiz iĢ görme ve gerçek olmayan vekaletsiz iĢ görmeden 

dolayı da bir yükümlülük borç iliĢkisi meydana gelebilir ( BK. m. 414). Gerçek 

olmayan vekaletsiz iĢ görmede, kanundan doğan ve iade yükümü doğuran Ģartları 

bakımından “kötü niyet” arandığı için de haksız fiil sorumluluk iliĢkisine benzeye n 

bir borç iliĢkisi vardır
108

. 

Demek oluyor ki, borç iliĢkisi kaynakları sadece sözleĢme ve haksız fiil 

değildir. BK. m. 36/2‟de baĢka bir düzenleme yapılmadığı takdirde, ihtiyaç 

dolyısıyla, nasıl uyarlama davalarının temel kuralı kanunda özel bir kural gibi 

düzenlenmiĢ olan BK. m. 365/2 kuralı olabiliyorsa, kanunkoyucu genel bir güven 

sorumluluğu kuralı getirmedikçe, Swissair kararında, Federal Mahkeme‟nin yaptığı 

gibi BK. m. 36/2 geniĢletici yoruma tabi tutulabilir. Nitekim, bir zamanlar, MK: m. 

85/2 de manevi tazminat talepleri alanında genel bir kural gibi uyugulanmaktaydı.  

Yükümlülük borç iliĢkisini bu Ģekilde inceledikten sonra, güven sorumluluğu 

ile iliĢkisine değinelim:  

MK. m. 2‟den kaynaklanan güvenin korunması ilkesi ve hukuki görünüĢe 

güvenin korunması ilkesi; Ģartları gerçekleĢtiğinde, esasen hukuki görünüĢün 

gerçekmiĢ gibi sonuç doğurmasına yol açar. Yükümlülük borç iliĢkisi kurulmuĢ gibi, 

kabul edilince de, güven sorumluluğu ile yarıĢma söz konusu olamaz. Daha sonra, 

yükümlülük borç iliĢkisi, “ifa engelleri” dolayısıyla sözleĢmesel sorumluluk borç 

iliĢkisine dönüĢmüĢ olsa bile, kural olarak güven sorumluluğu ile yarıĢma söz konusu 

olamaz. Hata yüzünden sözleĢmenin iptal edilmesi halinde de, bu takdirde culpa in 

contrahendo sorumluluk söz konusu olacağı için, yine güven sorumluluğunun 

uygulanmasına gerek yoktur
109

.  

Culpa in contrahendo ile güven sorumluluğu iliĢkisini yukarıda 

incelediğimizden dolayı, burada tekrar etmiyoruz.  

Kanaatimizce, bir olayda güven sorumluluğunun gerçekleĢmesi için ararnan 

Ģartlar Ģunlardır:  
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1- Olayda bir “güven” unsuru olmalıdır. Bir üçüncü kiĢinin sebebiyet 

vermiĢ olduğu hukuki görünüm, güven unsurunun gerçekleĢmesi 

için gereklidir. 

2- Yaratılan bu hukuki görünüm ile, üçüncü kiĢi bir kazanç kaybı 

zararına maruz kalmalıdır. Bu da kural olarak, bir menfi zarar 

Ģeklindedir. Fakat, menfi zarar, müspet zarar sınırını da –

hakkaniyet gerektiriyorsa- aĢabilir. 

3- Yaratılan bu hukuki görünüme, güvenin pozitif olarak korunması 

anlamında, geçerlilik sonucu bağlanmamalıdır. 

4- Verilen zarar ile yaratılan hukuki görünüĢ arasında nedensellik bağı 

söz konusu olmalıdır. 

5- Güven sorumluluğunun uygulanması için, baĢka hukuki kurumların 

uygulama alanına giren herhangi bir durum söz konusu 

olmamalıdır. 

6- Zarara sebebiyet verenin, baĢka bir ifade ile, hukuki görünüĢü 

yaratan kimsenin, kusurlu olarak bu hukuki görünüĢe sebebiyet 

vermesi gerekmektedir. 

7- Üçüncü kiĢinin haklı güveni, yani olayda iyi niyeti söz konusu 

olmalıdır.  

  BGB‟de, MK. m. 3 ilkesi açıkça belirtilmiĢ değildir. Sadece, BGB § 242‟den 

hareket edilerek, “güvenin olumsuz- menfi korunması” görüĢüne varılmıĢ, bu 

noktada aynı ilkeden hareket eden ve Jhering‟in otoritesine dayanan culpa in 

contrahendo kavramıyla kesin sınır çizilememiĢtir. Oysa, Ġsviçre Hukuku‟nda, 

“güvenin müspet olarak korunması” kuramı, MK. m. 3‟e dayandırılarak kanuni bir 

koruma arandıktan sonra, MK. m. 2 ve BK. m. 36/2ye dayandırılarak, bir sorumluluk 

kuralı olan güven sorumluluğu ilkesine varılabilir ve bunun için de kanun boĢluğu 

kavramına baĢvurmaya gerek yoktur.  

MK. m. 3‟den hareketle ve aynı zamanda MK. m. 2‟ye dayanılarak, Ġsviçre ve 

Türk Hukuklarında Ģöyle bir güven sorumluluğu kuramı geliĢtirilebilir: 

Bir hukuki görünüĢ, gerçeğe uygun değilse, güvenin pozitif olarak 

korunmasının kabul edilebilmesi için MK. m. 3 gereğince, kanunun bu pozitif 

korumayı açıkça belirtmiĢ olması gerekir (MK. 1023/ Eski MK. m. 931‟de olduğu 
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gibi). Ne var ki, güvenin negatif olarak korunması için, açık ve özel koruma kuralları 

gerekmez. MK. 2 ilkesine dayanılarak, BK. m. 365/2‟nin genel bir kural olarak 

yorumlanması gibi, BK. m. 36/2‟de benzer olgularda genel bir güven sorumluluğu 

kuralı olarak yorumlanabilir.  

Swissair kararı bu yönde doğru bir adımdır. Yukarıda incelediğimiz üzere, 

Sungurbey‟in, güvenin pozitif olarak korunmasını genelleĢtirmesi ise, MK. m. 3‟ün 

bu açıdan özel koruma gerektiren ifadesi dolayısıyla, tereddütle karĢılanabilirdi. 

Swissair kararı, bu gibi durumlardai güvenin pozitif değil, negatif olarak 

korunmasını kabul ettiği için, MK. m. 3‟e uygun ve doğru yönde bir karardır.  

Görülüyor ki, güven sorumluluğu, “mevsimlik gül”, “yararsız ot” 

nitelendirmelerini haketmemiĢtir. Ne var ki, “maymuncuk” ya da “Alaaddin‟in sihirli 

Lambası” olarak kullanılacak bir kavram da değildir.  

MK. m. 2 ve MK. m. 3 ve BK. m. 36/2 doğrultusunda, Sorumluluk Hukuku 

alanında bir “mevsimlik gül” olarak değil “yararlı bir keĢif” olarak görülmelidir. 

Yeter ki, sınırları doğru olarak çizilsin.  

Ancak, özel bağlantı olmaması dolayısıyla olayda güven sorumluluğunun 

uygulanması söz konusu olsa bile, sözleĢmesel sorumluluk kurallarının 

uygulanabilmesi için, bir kanun kuralına ihtiyaç vardır ve bu kanun kuralı da bir 

“fiktion- varsayım” kuralı hükmündedir.  

Güven Sorumluluğu için, kusurun aranmaması isteniyorsa, bunun için de yine 

kanun koyucunun müdahalesine ihtiyaç vardır. ya bir kusursuz sorumluluk kuralı 

getirilmeli, ya da Borçlar Kanunu Tasarısı‟nda olduğu gibi “hakkaniyet 

sorumluluğu” geliĢtirilmelidir.  
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

1. Güven Sorumluluğu kavramı, culpa in contrahendo kavramı gibi, bir 

ihtiyaçtan doğmuĢtur. Her iki kavram da, dürüstlük ilkesi çizgisinden 

harekete geçmiĢtir. Ancak, dürüstlük ilkesi (Treu und Glauben) bir 

kanundan doğan borç iliĢkisi kurmaya elveriĢli iken, özel bir bağlantı 

olmayan durumlarda sırf zarar görenin güveninden bahsedilerek yeni 

bir sorumluluk ilkesi meydana getirmeye elveriĢli değildir. Çünkü, 

bazı hukukçular kabul etmese dahi, sorumluluk hukuku alanında 

“numerus clausus” ilkesi yürülüktedir. Bir yükümlülük borç 

iliĢkisinden söz edilebilmesi için hiç değilse, bir özel bağlantı olarak 

nitelenebilen temasa geçme olgusunun tespiti gerekir. Haksız fiil 

sorumluluğundan söz edilebilmek için de BK. m. 41/2 kapsamına 

giren bir olgu söz konusu olması gerekir (zarar verme kastı). Aksi 

takdirde, bir kazanç kaybı zararı olmasına rağmen, ortada bir borç 

ihlali veya zarar verme kastı tespit edilemiyorsa, sırf güven 

olgusundan bahsedilerek kanun boĢluğunu doldurma yoluyla bir 

güven sorumluluğu ihdas edilemez.  

2. Culpa in contrahendo sorumluluk, BK. 41/2 anlamında “ahlaka 

aykırılık” sorumluluğu, kusurlu veya kusursuz haksız fiil 

sorumluluğu, sözleĢmeden dolayı sorumluluk için gerekli Ģartların 

tespit edildiği bütün hallerde ayrıca bir de “güven sorumluluğu”ndan 

bahsetmeye veya yarıĢma (telahuk) olduğunu söylemeye gerek yoktur. 

Güven sorumluluğunun bazı hukukçuların söylediği gibi, zararlı veya 

yararsız bir ot değil, tam aksine bir gül olabilmesi ve bu gülün de yine 

bazı hukukçuların iddia ettiği gibi, mevsimlik bir gül olmaması için 

sınırlarının ve nazari temelinin iyi belirtilmesi gerekir. Federal 

Mahkeme‟nin özellikle “Swissair” kararı bu açıdan önemlidir. Ne var 

ki, Federal Mahkeme, belki de haklı olarak kendisini öğreti alanında 

değil, uygulama alanında görevli saydığı için kararlarının nazari 

temelini tahlil etmeyi öğreticilere bırakmaktadır. Öğreticiler de 
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Canaris‟den beri gelen, kavramlar arasındaki sınırların iyi 

çizilememesi olgusu karĢısında güven sorumluluğu alanında bir 

uzlaĢmaya varamamıĢlardır. Alman Hukuku‟nda da, BGB 311,3 

düzenlemesine rağmen, yine bu uzlaĢma tam olarak sağlanamamıĢtır. 

Bu belirsizlikler, Alman ve Ġsviçre Hukuku‟ndan yansıyarak Türk 

Hukuku‟nu da etkilemektedir. Biz yukarıdaki, kavramın kapsamına 

girmeyen ve kesiĢmeyen kavramları dıĢarıda bıraktıktan sonra, BGB 

311, 3 düzenlemesi dolayısıyla devam eden belirsizlikleri de Ģu 

Ģekilde özet olarak dıĢarıda bırakmaya çalıĢtık: 

3. a- Yardımcı kiĢi (ifa yardımcısı) kapsamına giren ve Alman 

Hukuku‟nda “Sachwalter” terimi altında toplanan bütün kiĢilerle 

yetkisiz temsilcinin durumunu, zarar gören ile bir iĢlemsel temasa 

geçmiĢ iseler, culpa in contrahendo kapsamında ele almak 

gerekecektir. BGB 311, 3 bu alanda bir belirsizlik yaratmaktadır.  

4. b- Yardımcı kiĢi ile birlikte yardımcı kullananın sorumluluğu söz 

konusu olduğunda da yine culpa in contrahendo sorumluluk alanında 

BK: m. 100‟ü tatbik ederek bu sorumluluğu izah edebiliriz. ġu halde 

yine, güven sorumluluğu kavramına baĢvurmaya gerek yoktur.  

5. c- Kanaat açıklaması (Meinungsaeusserung) hallerinde de, BGB 675/2 

göz önünde tutularak söylenebilir ki, kural olarak bu hallerde de 

sorumluluk söz konusu olmaz, meğer ki bu kanaat açıklaması bir 

sözleĢme içinde yapma borcu edimi Ģeklinde belirsin, veya bir culpa 

in contrahendo sorumluluk söz konusu olabilsin. Nihayet, kanunun 

açık bir kuralı kanundan doğan bir sorumluluk ihdas etmiĢ olsun.  

6. SözleĢmenin üçüncü kiĢiyi koruyucu etkisinin devreye girmesi 

dolayısıyla, sorumluluk doğduğunu kabul ettiğimiz hallerde de, 

aslında kanunun sorumluluk ilkelerine uygun olarak hiç değilse, bir k-

haksız fiil sorumluluğu doğmuĢtur. Ne var ki, akdi sorumluluk 

hükümlerini uygulayabilmemiz için, “Schutzwirkung- üçüncü kiĢiyi 

koruyucu etki” devreye girerek, akdi hükümlerin uygulanmasını 

sağlamaktadır. ġu halde, bu gibi hallerde de aslında, güven 
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sorumluluğu değil, üçüncü kiĢiyi koruyucu etki söz konusu 

olmaktadır.  

7. Bu durumda, haksız fiil zararının söz konusu olduğu hallerde ve diğer 

sorumluluk ilkelerinin devreye girdiği hallerde söz konusu olmayan 

güven sorumluluğu ancak, Türk-Ġsviçre Hukuku‟nda MK. m. 2 ve 

MK. m. 3 ıĢığında, Canaris‟in “negativer Vertrauensschutz- güvenin 

negatif- menfi-olumsuz korunması” olarak nitelediği hallerinde ve 

yine bu ilkeler ıĢığında – kanuna yeni ve tatmin edici bir güven 

sorumluluğu kuralı- getirilmedikçe, eski Medeni Kanun m. 85/2 ve 

BK. m. 365/2‟de yapıldığı gibi, güven sorumluluğunun dayanacağı 

kanuni temel olarak BK. m. 36/2 görülmelidir. ĠĢte, Swissair kararı bu 

açıdan önemlidir. Ancak, güven sorumluluğunun söz konusu 

olabilmesi için, tekrar ediyoruz ki, bu maddede olduğu gibi, bir 

“hukuki görünüĢe haklı güven olgusu- Rechtsscheinhaftung” söz 

konusu olmalıdır. Yoksa, güvenden bahsedilebilecek bütün hallerde, 

güven sorumluluğu ilkesi, uygulanamaz.  

8. Yeni bir güven kuralı ilkesi kanuna getirildiği takdirde – ki Tasarı‟da 

her halde belirsizliklerin boyutundan korkularak Ġsviçre‟de olduğu 

gibi bizde de böyle bir kurala yer verilmemiĢtir- yukarıda belirtildiği 

üzere, çizmeye çalıĢtığımız sınırlar içinde, BK. m. 36/2‟nin özüne 

uygun bir genel kural getirilmelidir. BGB 311, 3‟ün tercüme edilerek 

iktibas edilmesi çok sakıncalar doğurabilir ve belirsizliği arttırabilir. 

Bu görüĢümüzün gerekçelerini tekrarlamıyoruz.  

9. böyle bir kural getirildiği takdirde bu kuralın akdi sorumluluk alanına 

girebilmesi için de kanunun açık bir ifadesine gerek vardır. Nitekim, 

BGB 311‟de bu açık ifade yer almaktadır (Schuldverhaeltnis mit 

Pflichten) – yükümlülük borç iliĢkisi. Yoksa, kanun koyucunun 

müdahalesi olmaksızın, borç bulunmayan bir alanda borca aykırılık 

sorumluluğu da söz konusu olamaz. Bizim kabul ettiğimiz, güven 

sorumluluğu olgusunda, zarar veren ile zarar gören arasında culpa in 

contrahendo-asli edim yükümünden bağımsız borç iliĢkisi- özel bir 

bağ-Sonderverbindung bulunmaması dolayısıyla, güven 
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sorumluluğunu, sözleĢmesel sorumluluk düzenlemesine tabi tutmak 

içi, kanunkoyucunun açık müdahalesine, bir kanun hükmüne ihtiyaç 

vardır.  

10. Güven sorumluluğunun kusursuz sorumluluk hallerine girdiği iddiası 

da her halde Alman Hukuku‟nda, yetkisiz temsilcinin sorumluluğunu 

düzenleyen ve dolayısıyla culpa in contrahendo alanına giren BGB 

179/2 söz konusu olduğunda Alman hukukçularının yine bir terim ve 

kavram kargaĢasından kaçınamayarak garanti sorumluluğu, tekeffül 

sorumluluğu ve güven sorumluluğu kavramlarına baĢvurmalarından 

ve bazen bunları eĢ anlamda saymalarından doğmaktadır. Ayıp 

dolayısıyla tekeffül borcunda kusurun Ģart olmaması ile, BK. m. 

36/2‟ye dayanan güven sorumluluğunun kusursuz sorumluluk olması 

sonucuna varılması arasında kanaatimizce hiçbir mantıki iliĢki yoktur. 

Kusursuz sorumluluk hukukundaki, “numerus clausus ilkesi 

dolyısıyla, güven sorumluluğunun kusursuz bir borç iliĢkisi olarak 

nitelendirilebilmesi için, kanunkoyucunun müdahalesine ihtiyaç 

vardır. 

11. ġu halde, güven sorumluluğunun kusursuz sorumluluk hali olarak 

düzenlenmesinin de mutlaka gerekli olmadığını düĢünüyor, bilakis bir 

çok halde böyle bir düzenlemenin sorumluluk alanındaki kusur 

ilkesine aykırı ve somut olay adaletine de aykırı sonuçlar 

doğurmasından endiĢe ediyoruz. Her somut olayda, kusursuz 

sorumluluk ilkesinin benimsenmesi de, hakkaniyete ve MK. m. 3  ile 

MK. m. 2 ilkelerine aykırı olabilir.  

12. Bu yola gidilmektense, belki en doğrusu Türk Borçlar Kanunu 

Tasarısı‟nda yapıldığı gibi, hakkaniyet sorumluluğunu BK. m. 54‟ün 

dar çerçevesinden kurtarıp somut olay adaletini sağlayacak genel bir 

ilke olarak düzenlemektir. Bu düzenleme, MK. m. 4‟deki baĢlangıç 

ilkesine uygun olacaktır.  
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Güven Sorumluluğu kavramını belirlemeye gayret ederken 

belirsizliği büsbütün arttırmamak için dikkat ve özen gösterdim. Bu 

yolda bir adım dahi ileri gidilmesine katkıda bulunabildiysem bundan 

sevinç ve mutluluk duyacağım. 

 

       Burcu KALKAN OĞUZTÜRK 
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