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DÜZELTMELER 

 

Çalışmamızın genelinde bazı yerlerde bulunan tapaj hataları, imla hataları 

giderilmiş ve jüri üyeleri tarafından yöneltilen haklı eleştiriler gereği atıflar 

zenginleştirilmiş aşağıdaki düzeltmeler yapılarak çalışmaya son hali verilmiştir. 

 

Tez başlığına yöneltilen eleştiriler sonrasında, tez konusuyla daha uyumlu 

olması açısından “Sebepsiz Zenginleşmeye Uygulanacak Hukuk” olarak tez başlığı 

değiştirilmiştir. 

 

Öz bölümünde daha net ve spesifik olarak tez içinde anlatılan konuya ilişkin 

açıklamalara yer verilmesi talep edilmiş ve bu düzeltme gerçekleştirilmiştir. 

 

Kaynakçada yer alan eserler içinde temel eserlerin yer almadığı, yeterli 

yabancı kaynak olmadığı, atıfların da bu nedenle zayıf kaldığı eleştirisi nedeniyle 

kaynakçaya temel eserler eklenmiş, yabancı kaynaklara yer verilmiş ve tezin 

genelinde bu kaynaklara atıflar yapılmıştır. 

 

İki yazarlı kaynaklarda tek yazara yer verilerek atıf yapılmasına ilişkin 

hatanın düzeltilmesi talep edilmiş ve bu hata düzeltilmiştir. Tezin genelinde alıntı ve 

atıfların usulüne uygun yapılmadığı eleştirisi karşısında tüm atıf ve alıntılar gözden 

geçirilerek usulüne uygun olarak düzeltilmiştir. Yabancı kaynaklardan yararlanılarak 

ifade edilen görüşlerin anlaşılır hale getirilmesi talep edilmiş, söz konusu kaynaklar 

tekrar gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

 

Birinci ve ikinci bölümlerde mukayeseli hukukta yer alan düzenlemelere de 

yer verilmesi istenmiş, bu nedenle ilgili açıklamalar yabancı kaynaklardan alıntı ve 

atıf yapılmak suretiyle zenginleştirilmiştir. İkinci bölümde yabancılık unsuru 

kavramının açıklaması talep edilmiş, söz konusu açıklama tez metni içine işlenmiştir. 

Üçüncü bölümde yer alan sıralamaya getirilen eleştiri nedeniyle Roma II Tüzüğüne 

ilişkin verilen açıklamalar bölümün başına alınmıştır. 
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Feyza Ünver 

Sebepsiz Zenginleşmeye Uygulanacak Hukuk 
 

 

ÖZ 
 

 

5718 sayılı MÖHUK’ta 39. maddede düzenlenmiş olan sebepsiz 

zenginleşmeye ilişkin kanunlar ihtilafı kuralı sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak 

hukuku ikiye ayırarak belirlemektedir: Sebepsiz zenginleşme taraflar arasındaki 

(mevcut veya mevcut olduğu iddia edilen) hukuki bir ilişkiden kaynaklanıyorsa 

sebepsiz zenginleşmeye de bu ilişkiye uygulanacak hukuk uygulanacaktır. Böyle bir 

ilişki yoksa, zenginleşme yeri hukuku uygulanacaktır. Ayrıca sebepsiz 

zenginleşmenin meydana gelmesinden sonra açıkça yapılmak kaydıyla tarafların 

hukuk seçme imkânı da bulunmaktadır. Roma II Tüzüğünde m. 10 düzenlemesi 

sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuka ilişkin bağlama kurallarına yer 

vermektedir. Buna göre Tüzük’te yer alan ilk bağlama kuralı sebepsiz zenginleşme 

ile yakın bağlantılı bir hukuki ilişkinin varlığı halinde buna uygulanacak hukukun 

uygulanmasını öngörür. Buna göre bir hukuk tespit edilemediğinde, sebepsiz 

zenginleşmeye neden olan olay anında tarafların mutat meskenleri aynı ülkedeyse, bu 

ülke hukuku uygulanacaktır. Bu şekilde de bir hukuk tespit edilemiyorsa, 

zenginleşme yeri hukuku uygulanacaktır. Kademeli olarak belirlenen bu bağlama 

kurallarına göre uygulanacak hukuk tespit edilse bile, daha sıkı irtibatlı hukukun 

varlığı halinde sebepsiz zenginleşmeye bu hukuk uygulanacaktır. Ayrıca Tüzük m. 

14 hükmüne göre tarafların hukuk seçimi imkânı tanınmıştır. Devletler özel hukuku 

hakkaniyetinin sağlanması bakımından, MÖHUK düzenlemesinde (tesadüfi de 

olabilecek olan) zenginleşme yeri hukukuna yer verilirken, bunun yanında “sıkı 

irtibatlı hukuka” ilişkin de bir düzenlemenin bulunması gerekirdi. 
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Feyza Ünver 

Law Applicable to Unjust Enrichment  
 

 

ABSTRACT 
 

 

The conflict of laws rule of unjust enrichment regulated in Article 39 of 

International Private Law and Procedure Law (MOHUK) with number 5718, 

determines the law applicable to unjust enrichment by stating it in two parts: If unjust 

enrichment is caused by a (existing or alleged to exist) legal relationship between the 

parties, then the law applicable to this relationship shall be applied to unjust 

enrichment. If there is no such a relationship, then the law of place of enrichment 

shall be applied. In addition, after the occurrence of unjust enrichment, the parties 

have the opportunity to choose law, with the condition of expressly declared. Article 

10 of the Rome II Regulation regulates the connecting rules regarding the law 

applicable to unjust enrichment. So, the first connecting rule sets forth to apply the 

law of the relationship, if there is a relationship closely connected with unjust 

enrichment. In case the law of the relationship cannot be determined, if the parties 

have their habitual residence in the same country when the event giving rise to unjust 

enrichment occurs, the law of that country shall be applied. In case the law 

applicable cannot be determined, then the law of the country in which the unjust 

enrichment took place shall be applied. Even if the law is determined according to 

these connecting rules, in case that there is a manifestly more closely connected law 

of the country, then this law shall be applied to unjust enrichment. Besides, Article 

14 of the Regulation gives the parties the freedom of choice. In order to provide the 

fairness in international private law, there should be a regulation of “manifestly more 

closely connection to the law of a country”, as there is the rule to apply the law of 

where enrichment took place (which could be at random) in MOHUK. 
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ÖNSÖZ 
 

Bu çalışmamızın amacı kanunlar ihtilafı konusunda yazılan eserlerde dar bir 

alanda kalmış olan sebepsiz zenginleşme kurumunu açıklamak, Avrupa Topluluğu 

düzenlemesi ile karşılaştırmalı olarak sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuk 

konusundaki yaklaşımları aktarmaktır.  

 

Sebepsiz zenginleşme kurumunun önemini anlatabilmek için çalışmamızda 

öncelikle maddi hukuktaki yerine değinilmiş, ardından kanunlar ihtilafı boyutu ele 

alınmıştır. Karşılaştırmalı hukukta sebepsiz zenginleşmeye ilişkin düzenlemelere yeri 

geldiğinde kısaca değinilmiştir.  

 

Bu çalışmanın hazırlığı sırasında başta İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Kütüphanesi, Bahçeşehir Üniversitesi Barbaros Kütüphanesi, Roma La Sapienza 

Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Bölümü Kütüphanesi, Unidroit Kütüphanesi 

olmak üzere çok sayıda kütüphanede yer alan kaynaklara ulaşma imkânı olmuştur. 

Çalışmamızdaki yerli kaynakların çoğu, yabancı kaynakların neredeyse hepsi bu 

kütüphanelerden elde edilmiştir.  

 

Elde olan sınırlı sayıdaki kaynakla hazırlanmış olan bu çalışma sırasında 

saygıdeğer hocam Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel’in yönlendirmesi, motivasyonu 

ve verdiği destek benim için son derece değerlidir.  

 

Çalışmamın hazırlığı sırasında vermiş oldukları maddi ve manevi destekleri 

için Av. F. İlker Ünsever’e, Av. Aynur Takeş’e, Av. Dr. M. Çağrı Bağatur ve Av. J. 

Işıl Bağatur şahsında Bağatur Avukatlık Bürosu ailesine ve Av. S. Pelin Gürlek’e 

şükranlarımı bir borç bilirim. 

 

Son olarak, yaşadığım hiçbir sıkıntıda beni yalnız bırakmayan aileme ne 

kadar teşekkür etsem azdır, iyi ki varsınız. 
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GİRİŞ 

Borçlar Hukukunda sözleşmeler ve haksız fiilin yanında ayrı bir borç kaynağı 

olarak düzenlenmiş olan sebepsiz zenginleşme maddi hukuktaki önemine paralel 

olarak, kanunlar ihtilafında da giderek önem kazanmaktadır. Temel kanunlar ihtilafı 

kitaplarının içinde yer verilen sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuk, bu 

çalışmamızda özel olarak ele alınmıştır.  

 

Avrupa Birliği’ndeki kanunlar ihtilafı kurallarını uyumlaştırma ve 

yeknesaklaştırma çalışmalarının sonuç vermesi ve Akit Dışı Borçlara Uygulanacak 

Hukuka İlişkin Roma II Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesi ile 2000’li yıllardan sonra 

hem genel olarak akit dışı borç ilişkilerine, hem de özel olarak sebepsiz 

zenginleşmeye ilişkin kanunlar ihtilafı kuralları hakkında hazırlanmış olan yabancı 

eserlerde bir artış göze çarpmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik hedefinin 

bir uzantısı olarak çalışmamızın kapsamına Roma II Tüzüğü’nde yer alan düzenleme 

de dâhil edilmiştir. 

 

Konu aktarılırken içinde bulunduğumuz Kara Avrupası Hukuk sistemi ve bu 

sistemin bir parçası olan Türk Hukuk sistemi esas alınmıştır. Özellik arz eden 

noktalarda bahsi geçen konunun farklı hukuk sistemleri içindeki düzenlemeleri 

ayrıca belirtilmiştir. Yapılan karşılaştırmalar genelde aynı konu başlıkları altında 

verildiği için düzenlemenin yer aldığı hukuk sisteminin adı ayrıca zikredilmiştir. 

 

Çalışmamızın ilk bölümünde sebepsiz zenginleşme kurumunun maddi 

hukuktaki yeri, unsurları, diğer kurumlarla olan ilişkisi ve türleri açıklandıktan sonra 

ikinci bölümde genel olarak sebepsiz zenginleşmeye ilişkin kanunlar ihtilafı kuralı ve 

buna ilişkin bağlama noktaları açıklanacaktır. Son bölüm Roma II Tüzüğü’nde 

sebepsiz zenginleşmenin yerine ve sebepsiz zenginleşmeye ilişkin pozitif hukuktaki 

düzenlememize ilişkin açıklamalarla karar incelemesi içermektedir. Sonuç 

bölümünde ise, çalışmamız ile varılmak istenen amaç doğrultusunda, Türk 

düzenlemesinin eleştirisi ortaya konmuştur. 
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I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME   
 

 

A. Maddi Hukukta Sebepsiz Zenginleşme Kavramı ve 

Unsurları 

 

Sebepsiz zenginleşme, haklı bir sebep olmaksızın bir başkasının aleyhine 

gerçekleşen zenginleşmelerdir1. Kara Avrupası sisteminde sebepsiz zenginleşme 

sözleşme ve haksız fiilin yanında ayrı bir borç kaynağı olarak düzenlenirken, İngiliz 

hukukunda önceleri “sözleşme benzeri” olarak adlandırılmakta ve sözleşme hukuku 

içinde değerlendirilmekteyken son zamanlarda ayrı bir borç kaynağı olarak kabul 

edilmektedir2.  

 

Roma Hukukunun tarihsel dönemlerinden kaynaklanan sebepsiz 

zenginleşme3 kurumunun çıkış noktası hem maddi hukuk anlamında bir hakkı hem 

de usul hukuku anlamında bir davayı ifade eden ve iadeyi istemeye yönelik bir talep 

olan “condictio” kavramıdır4. Türk Hukuk sistemi de mehazı İsviçre düzenlemesi 

gibi sebepsiz zenginleşmeyi düzenlerken condictio kavramından yola çıkmıştır5. 

                                                 
1 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2009, Beta, 11. baskı (tıpkı basım), s. 801 vd. ; 
Ahmet M. Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2007, Turhan Kitabevi, Ankara, s. 364 vd; 
Kemal Oğuzman, M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2009, Vedat Kitapçılık, 
İstanbul, s. 717 vd.; Turgut Öz, Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme: Borçlar Kanunu 
61-66. Maddelerine İlişkin İçtihatlar İle, 1990, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, s. 1 vd.; Seza 
Reisoğlu, Sebepsiz İktisap Davasının Genel Şartları, 1961, AÜHF Yayınları No. 153, Ankara, s. 1 
vd; Rona Serozan, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, 2009, Filiz Kitabevi, İstanbul, s. 298 vd; 
S. Sulhi Tekinay, Sermet Akman, Haluk Burcuoğlu, Atilla Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, C. I, 1985, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 5. Bası, s. 968 vd. 
2 Steve Hedley, “Unjust at Common Law: So Many Concepts So Little Clarity”, European Review of 
Private Law, Vol. 14, No. 3, 2006, s. 399 vd.; Peter Birks, Grant McLeod, “The Implied Contract 
Theory of Quasi-Contract: Civilian Opinion Current in the Century Before Blackstone”, Oxford 
Journal of Legal Studies, 1986, Vol. 6/1, s. 46 vd. 
3 Sebepsiz zenginleşme yerine “sebepsiz iktisap”, “haksız zenginleşme” gibi kavramların tercih 
edilmesi gerektiğine ilişkin doktrinde yapılan tartışmalar için bkz. Eren, a.g.e., s. 801-803; 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 717-718; Reisoğlu, a.g.e., s. 3-6; Serozan, a.g.e., s. 301. 
4 Roma Hukuku “condictio”ları için bkz: Bülent Tahiroğlu, Roma Borçlar Hukuku, 2003,  Der 
Yayınları, İstanbul, s. 241. Sebepsiz zenginleşmenin tarihçesi için bkz. Reisoğlu, a.g.e., s. 7 vd. 
“Justinianus’un condictio’lar sınıflandırması bugün hala sebepsiz zenginleşme çeşitlerine ilişkin 
mevcut ayrımların temelini oluşturur. Gene aynı sebeple, bugün de sebepsiz zenginleşmeden doğan 



 

3 

Sebepsiz zenginleşmenin ayrı bir borç kaynağı olarak kabul edilmesinin 

temelinde hakkaniyet fikri yer alır. Bu fikre göre haklı bir sebep olmadan bir başkası 

aleyhine gerçekleşen zenginleşmelerin sebepsiz zenginleşme nedeniyle geri verilmesi 

gerekir. Sebepsiz zenginleşmenin hakkaniyeti, dolayısıyla denkleştirici adaleti 

sağlama niteliğinin kaynağı olarak Aristoteles gösterilmektedir6. Denkleştirici adaleti 

sağlamanın yanında sebepsiz zenginleşme kurumu zenginleşen kişiden bu 

zenginleşmenin aynen iadesini hedeflemektedir. “İadeyi sağlama işlevi” olarak da 

adlandırılan bu işlevi gereği sebepsiz zenginleşme “malvarlığı kaymalarını7” 

düzeltmenin yanı sıra bu düzeltmeyi mümkünse aynen gerçekleştirme 

yükümlülüğünü zenginleşen tarafa yükler8. Dolayısıyla hata sebebiyle yanlış kişiye 

mal teslim edildiğinde iade talebi bu mala yönelik olacaktır, malın bedeline değil. 

Bunların yanında sebepsiz zenginleşme, genel kural niteliği taşıdığı için9 

tamamlayıcı ve düzeltici bir işleve de sahiptir. Kanunda düzenlenmiş başka hükümler 

ve kurumların yarattığı hukuki sonuçların yanında sebepsiz zenginleşmenin de 

uygulama alanı bulduğu da görülmektedir10. 

 

İngiliz Hukukunda sebepsiz zenginleşme kavramı Blackstone tarafından 

sözleşme benzeri (quasi contractual) olarak adlandırılmış ve ve uzun yıllar bu 

şekilde kabul edilmiştir. Her ne kadar İngiliz Hukukunda yer alsa da bu doktrinin 

kaynağının Roma Hukukunda bulunduğu ifade edilmektedir: “quasi ex contractu”11.  

Buna göre sözleşme benzeri borçlar, “zımni vaat” (implied promise) oldukları için 

                                                                                                                                          
talepleri ifade etmek için condictio terimi kullanılmaktadır.” Öz, a.g.e., s. 6, dn. 15. Serozan, a.g.e., s. 
301 vd.  
5 Eren, a.g.e., s. 803; Reisoğlu, a.g.e., s. 1, dn. 1. 
6 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 720; Martin Josef Schermeier, “ ‘Performance-Based’ and ‘Non-Performance 
Based’ Enrichment Claims: The German Pattern”, European Review of Private Law, Vol. 14, No. 3, 
2006, s. 365. 
7 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 721; Serozan, a.g.e., 301. 
8 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 721; Eren, a.g.e., s. 803. 
9 Eren, a.g.e., s. 803. 
10 “Örneğin hata, hile veya ikrah nedeniyle sözleşmenin iptal hakkı kullanıldığında tarafların 
kazanımları (tamamlayıcı işlevi nedeniyle) sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade edilecektir.  
Bir sözleşme ilişkisinin geçersizliğine rağmen bunun ifası için yapılan kazandırmalar geçerli 
sayılıyorsa, bunların iadesi (düzeltici işlevi nedeniyle) sebepsiz zenginleşme hükümlerine tabi 
olacaktır.” Öz, a.g.e., s. 13-15. “Borçlar Kanununda sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hükümler, genel 
hükümler arasında düzenlendiği için, aksine bir hüküm bulunmadıkça, diğer özel hukuk alanlarında, 
özellikle aile ve eşya hukukunda da uygulanır.” Eren, a.g.e., 803-804.  
11 Birks/ Mcleod, a.g.e., s. 46. 
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sözleşme hukukuna dâhil edilmektedir. İngiliz Hukukunda sebepsiz zenginleşmenin 

bulunduğu yeri anlamak için öncelikle “sebepsiz/haksız zenginleşme” (unjust 

enrichment) kavramını anlamak gerekmektedir. Buna ilişkin İngiliz doktrininde beş 

yaklaşım yer almaktadır12: Bunların ilki sebepsiz zenginleşmeyi muğlâk ahlaki bir 

ilke olarak gören görüştür. Örf âdet hukukunda geçerli olan geleneksel anlayış da bu 

şekildedir. İkinci görüş, birinci Restatement’ta13 yer verilen ve ilk görüşün aksine 

sebepsiz zenginleşmeyi hukuki bir kavram olarak kabul edilen görüştür. Üçüncü 

görüş Birks tarafından ortaya konan ve sebepsiz zenginleşmeyi bir düzen ve birlik 

çerçevesinde ifade eden görüştür. Buna göre her bir olayda bir zenginleşme olup 

olmadığı, zenginleşmenin sebepsiz/haksız (unjust) olup olmadığı, zenginleşmenin 

davacının aleyhine gerçekleşip gerçekleşmediği ve bununla ilgili bir gerekçe olup 

olmadığı sorularının cevapları aranacaktır. Burada sebepsizlik/haksızlık unsurlarının 

tek tek sayılmasıyla oluşturulan bir yapı söz konusudur. Dördüncü görüş de yine 

Birks’in çalışmalarından çıkartılan ve haksızlık unsurunun tespitinde bunları 

gruplandırmayı öneren görüştür. Birks’in 2003 yılında yayınladığı çalışmasında 

sebepsiz zenginleşme bir piramit yaklaşımı olarak ifade edilmiş ve her bir unsuru tek 

tek olarak belirtip ardından bunlara ilişkin genellemeler en tepeye yerleştirilmiştir. 

Son görüş de Birks’e ait olup dördüncü görüşün bir üst kademesidir. Buna göre hangi 

zenginleşmelerin “sebepsiz/haksız” olduğunun belirlenmesi yerine -sebepsiz 

zenginleşmeye ilişkin BGB m. 812 düzenlemesi gibi- haklı bir sebep veya açıklama 

bulunmadığında tüm zenginleşmeleri “sebepsiz/haksız” olarak kabul etmek gerekir. 

Ancak bu görüş henüz kabul görmemiştir. Bu görüşlerin üçüncüsü olan 

sebepsizlik/haksızlık unsurlarının tek tek sayılmasını kabul eden görüşün diğerlerine 

nazaran akademik çevrelerde ve hâkimler nezdinde baskın konumda olduğu ifade 

edilmektedir14.   

 

                                                 
12 Hedley, a.g.e., s.399-408. 
13 Restatement, hâkimlere ve avukatlara örf adet hukukunun temel ilkelerini göstermek amacıyla 
Amerikan Hukuk Enstitüsü tarafından kaleme alınmış olan bilimsel incelemelerdir. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Restatements_of_the_Law (çevrimiçi 28.02.2011). 
14 Hedley, a.g.e., s. 406. 
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Hukuk sistemimizde sebepsiz zenginleşme nedeniyle zenginleşmenin iadesini 

talep eden kişinin (“iade alacaklısı15”) bu talebi bir alacak hakkı olup, malın aynen 

iadesine bu mümkün değilse değeri üzerinden iadesine yönelik olduğu için ayni değil 

şahsi bir haktır16. Bu nedenle zenginleşenin bu zenginleşmeyi üçüncü bir kişiye 

devretmesi durumunda, iade alacaklısı sebepsiz zenginleşme talebini üçüncü kişiye 

yöneltemez17. Şahsi bir hak olmasının diğer bir sonucu olarak sebepsiz 

zenginleşmeye dayalı iade sadece iade alacaklısı ve külli halefi olan mirasçıları 

tarafından zenginleşene ve onun mirasçılarına karşı ileri sürülebilir18. Alacak hakkı 

olması nedeniyle zenginleşenin iflası halinde sebepsiz zenginleşme ile elde edilen 

mal mevcut olmasına ve masada kayıtlı olmasına rağmen iade alacaklısı malın 

kendisine aynen iadesini talep edemeyip alacak hakkını masaya kaydettirecek ve 

karşılığını talep edebilecektir19. 

 

Denkleştirici adalet işlevinin bir sonucu olarak sebepsiz zenginleşme kurumu, 

sözleşmeden ve haksız fiilden doğan borçlardan farklı olarak hiçbir ehliyet koşuluna 

bağlı değildir. Bu nedenle sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan bir borçtan 

bahsedebilmek için iade alacaklısının veya zenginleşenin fiil ehliyetine sahip olma 

şartı aranmamaktadır, iade talebi için geçerli bir sebebe dayanmaksızın zenginleşme 

koşullarının gerçekleşmesi yeterli olacaktır20. 

 

Borçlar Kanunu (BK) m. 61 vd. hükümlerinde düzenlenmiş olan21 sebepsiz 

zenginleşme doktrinde ifa sonucu zenginleşme ve ifa dışında zenginleşme olarak iki 

                                                 
15 Oğuzman/ Öz, a.g.e., 723. 
16 Eren, a.g.e., s. 805; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 369; Reisoğlu, a.g.e., s. 27-28. 
17 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 369; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 723; Reisoğlu, a.g.e., s. 29. 
18 Eren, a.g.e., s. 805; Oğuzman/Öz, a.g.e., 723; Öz, a.g.e., s. 15-18. 
19 Eren, a.g.e., s. 806; Oğuzman/Öz, a.g.e. 724; Öz, a.g.e., s. 17-18; Reisoğlu, a.g.e., 29-30. 
20 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 724-725; Öz, a.g.e., s. 19-20; Reisoğlu, a.g.e., s. 63. 
21 Mevzuatımızda sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hükümler yalnızca Borçlar Kanunu m. 61 vd.’dan 
ibaret değildir. Çeşitli kanun maddeleri arasında sebepsiz zenginleşmeye ilişkin başka hükümlere de 
rastlanmaktadır: BK m. 39 f. 3, m. 117 f. 3, m. 498 f. 2; MK m. 122 f. 2, m. 269 f.2, m. 775 f. 2, m. 
776 f. 3,; TTK m. 474 f. 2, m. 644 f. 1, m. 685, m. 730 f. 1, m. 735, m. 1079, m. 1466; İİK m. 72. 
Oğuzman/Öz, a.g.e., 717. Bunların yanında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun m. 
56’ya göre bu kanunun 4. maddesine aykırı olan her türlü anlaşma ile teşebbüs birlikleri kararı 
geçersiz olup bu anlaşmalardan ve kararlardan doğan edimlerin ifası istenemeyecektir. Daha önce 
yerine getirilmiş edimlerin geçersizliği nedeniyle geri istenmesi halinde tarafların iade borcu, Borçlar 
Kanunu 63 ve 64 üncü maddelerine göre yerine getirilecektir. 
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ana başlık altında toplanmaktadır22. Her iki grup sebepsiz zenginleşmenin 

gerçekleşmesi için aranan unsurlar (i) zenginleşme, (ii) bu zenginleşmenin 

gerçekleşmesinin geçerli bir sebebe dayanmaması, (iii) zenginleşmenin başkasının 

aleyhine oluşması -yani fakirleşme- ve (iv) zenginleşme ile fakirleşme arasında bir 

illiyet bağının mevcut olması olarak sayılabilir.  

 

 

1. Zenginleşme 

  

Zenginleşme unsurunun en geniş anlamıyla düşünülmesi gerekir, böylece 

ayni ve şahsi hakların yanı sıra kullandırma ve hizmet edimlerinden yararlandırma 

hatta haktan soyut zilyetlik de dâhil ekonomik olarak anlam ifade eden her türlü mal, 

hizmet, hak, maddi veya fikri varlıklar, fırsat ve avantajlar sebepsiz zenginleşmeye 

konu olabilecektir23. Burada zenginleşmeden anlaşılması gereken malvarlığında 

başlangıçta oluşan artıştır24. 

 

Zenginleşmenin saptanmasında, haksız fiil zararındaki malvarlığının 

küçülmesi “damnum emergens” ile malvarlığının büyümesinin engellenmesi “lucrum 

cessans”  ayrımına benzer bir ayrım yapılır: lucrum emergens ve damnum cessans25. 

                                                 
22 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 726. İlhan Ulusan da “ifa-ifa dışı” ayrımını kabul etmiştir, bkz. İlhan 
Ulusan, İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu, 1984, Kazancı 
Hukuk Yayınları, İstanbul, s.8 vd. Aynı ayrımı Serozan “edimden ötürü ve edim dışı zenginleşme” 
olarak nitelendirmektedir, bkz. Serozan, a.g.e., s. 298 vd. Oğuzman/Öz edimin ifadan önce mevcut bir 
kavram olduğu ve borcun konusunu ifade ettiği için ifadan önce sadece edimin varlığının sebepsiz 
zenginleşme teşkil etmediğini savunmaktadır, bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 726 dn. 35. Buna karşılık 
Serozan, edimin ifa sürecine girip ifa amacına yöneldiğinde ancak ifa engellerine takılabileceğini ve 
olsa olsa BK m. 106 veya 117 gereğince sözleşmesel tasfiyeye uğrayabileceğini ama edimin daha işin 
başında ifa yolunu şaşırıp ifa amacını ıskalaması halinde edimden ötürü zenginleşme ile yasa gereği 
tasfiye edileceğini savunmaktadır, bkz. Serozan, a.g.e., s. 321. Öz, Alman Hukukunda da 
benimsendiğinin altını çizerek “edim-edim dışı” ayrımı ile sebepsiz zenginleşme türlerini 
anlatmaktadır, bkz. Öz, a.g.e., s. 21 vd.  
23 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 727; Öz, a.g.e., s. 22; Serozan, a.g.e., s. 312. 
24 Ulusan, a.g.e., s. 8. 
25 Öz, a.g.e., s. 24 vd; Serozan, a.g.e., s. 311. Ulusan, a.g.e., s. 9.  
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Buna göre lucrum emergens malvarlığının aktifinin çoğalmasını ifade ederken 

damnum cessans malvarlığında oluşabilecek eksilmenin önlenmesine ilişkindir26. 

 

Malvarlığının büyümesi veya fiili zenginleşme olarak da ifade edilebilen 

“lucrum emergens” kavramı aktifin artması ve pasifin azalması olarak iki 

görünümde karşımıza çıkar27. Aktifin artmasına örnek olarak mal varlığına giren yeni 

bir hak -örneğin bir taşınırın mülkiyet hakkı- veya zaten var olan bir hakkın 

değerinin artması -örneğin başkasına ait bir eşyanın onarılması28- gösterilebilir. 

Malvarlığını kısıtlayan her borç, yükümlülük ve sınırlama malvarlığının pasif 

kısmını oluşturduğu29 için pasifin azalmasında gösterilen en tipik örnek bir borçtan 

kısmen veya tamamen kurtulmaktır30. Malvarlığının pasifinin azalması başlı başına 

bir zenginleşme biçimi sayılmaktadır31. 

 

 Malvarlığının azalmasının engellenmesi veya fakirleşmeden kurtulma olarak 

da anlatılabilen “damnum cessans” kavramı ile bir masraftan veya hak kaybından 

veya bir yükümlülük altına girmekten kurtulma ifade edilmektedir32. Burada 

fakirleşen kişi aslında zenginleşenin yapması gereken bir masrafı üstlenmektedir33. 

Örneğin başkasına ait olan bir malın tüketilmesi ile malın değeri oranında bir 

masraftan kurtulma söz konusudur.  

  

Zenginleşmenin belirlenmesinde “fark teorisi / Differenzlehre” denilen 

yöntem kullanılır ve zenginleşenin malvarlığındaki artışla bu artış gerçekleşmeseydi 

                                                 
26 Ulusan iki tür malvarlığı artışındaki ortak özelliğin her ikisinde de ilke olarak bir kişinin malvarlığı 
azalırken diğerinin malvarlığında bir zenginleşme meydana gelmesi olarak ortaya koymaktadır, bkz. 
Ulusan, a.g.e., s. 9. 
27 Eren, a.g.e., s. 821; Öz, a.g.e., 24 vd; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 975-976. 
28 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 728; Öz, a.g.e. 25. 
29 Eren, a.g.e., s. 823. 
30 Burada malvarlığı pasifinin azalması başlı başına bir zenginleşme biçimi olarak kabul edilmekte ve 
bu nedenle borçtan kurtulan kişinin malvarlığının aktifinin bu borcu karşılamayacak durumda olması 
ve zaten bu borcu ödemesinin söz konusu olmayacağından bahisle zenginleşmenin bulunmadığı ileri 
sürülememektedir. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 728. 
31 Bu nedenle borçtan kurtulan kişinin malvarlığının aktifinin bu borcu karşılamayacak durumda 
olduğundan ve böylece zaten bu borcu ödemesinin söz konusu olamayacağından bahisle 
zenginleşmenin bulunmadığı ileri sürülemeyecektir, bkz. Öz, a.g.e., s. 25-26. 
32 Eren, a.g.e., s. 823; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 729-730; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 
976. 
33 Serozan, a.g.e., s.312. 
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içinde bulunacağı durum arasındaki “fark”34 sebepsiz zenginleşme nedeniyle iade 

edilir. Zenginleşme “objektif zenginleşme tutarı” diye bilinen olağan koşullarda 

herkesin elde edebileceği nesnel, soyut piyasa değeri ile belirlenir35. Zenginleşme 

olarak kazanılan/iktisap edilen şeyin yanında, illiyet bağı ile zenginleşmeye 

bağlanabilecek her türlü kazanım -bunun sağladığı yararlar, semereler- 

zenginleşmenin kapsamına girer36. Masraftan kurtulma halinde de objektif 

zenginleşme söz konusu olacaktır. Bu halde de zenginleşen taraf yine objektif 

zenginleşme tutarını iade ile yükümlü olur37. Malvarlığında meydana gelen artış 

objektif zenginleşme tutarının üzerinde olabilir, çoğunlukla da objektif 

zenginleşmeden yararlanılarak meydana getirilir. Bu durumda meydana gelen bu 

artış “sübjektif zenginleşme” olarak adlandırılır. Sübjektif zenginleşme esasen bir 

kârdır. Örneğin başkasının patent hakkının ihlali ile üretilen bir ürünün satılması ile 

elde edilen gelir sübjektif zenginleşmedir38.  

 

 

2. Geçerli Bir Sebebin Bulunmaması 

 

 Sebepsiz zenginleşmenin varlığı için aranan diğer bir şart, bir kimsenin 

malvarlığında meydana gelen zenginleşmenin geçerli bir sebebe dayanmamasıdır39. 

İfa sonucu zenginleşme ve ifa dışında zenginleşme türlerinde40 geçerli sebebin 

yokluğu ayrı ayrı araştırılacaktır.  

 

BK m. 61 hükmüne göre ifa sonucu zenginleşme hallerinde kazandırmanın 

sebepsiz sayılması için geçersiz, gerçekleşmemiş veya sonradan ortadan kalkan bir 

                                                 
34 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 730; Öz, a.g.e., s. 27 vd.; Serozan, a.g.e., s. 312; Ulusan, a.g.e., s. 131. 
35 Eren, a.g.e., s., 824. “Bu değerin üzerine çıkan sübjektif zenginleşme ancak gerçek olamayan 
vekâletsiz iş görme (BK m.414) kuralına göre göz önünde tutulabilir.” Serozan, a.g.e., s. 312. 
36 Öz, fark teorisinin bu özelliğinin sebepsiz zenginleşme kurumunun niteliğine ve sebepsiz 
zenginleşmeyi düzenleyen bazı hükümlere tam olarak uymadığını belirtmektedir. Fark teorisinin 
eleştirisi için bkz. Öz, a.g.e., s. 28-30; Ulusan, a.g.e., 131-132. 
37 Eren, a.g.e., s. 825. 
38 Eren, a.g.e., s. 825-826. 
39 Öz, a.g.e., s. 31. 
40 Bkz. aşa. s. 11 ve 19 vd. 
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sebebe dayanmış olması gerekir41. Geçersiz sebebin varlığı halinde (temel ilişkinin -

örneğin sözleşmenin- geçersiz42 olması) sebepsiz zenginleşmeden bahsedebilmek 

için kazandırmanın geçerli olması gerekir. Burada temel ilişki yani hukuki ilişki ya 

hiç kurulmamıştır, ya eksik kurulmuştur veya bu hukuki işlem geçersizdir43 ancak 

yapılan kazandırma geçerlidir.  Diğer tarafa yapılan kazandırmanın temelinde geçerli 

bir borç ilişkisi bulundukça bu kazandırma sonucu oluşan zenginleşme, sebepsiz 

olmayacaktır44. 

 

Bu noktada taşınırlarda mülkiyetin naklinin sebebe bağlı mı sebepten soyut 

mu tartışması gündeme gelmektedir. Bilindiği gibi hukuk sistemimizde taşınmazlar 

üzerinde ayni hak kazandıran tasarruf işlemleri sebebe bağlı (illi) olduğu için, 

tasarruf işlemine yol açan borç ilişkisi geçersizse kazandırma gerçekleşmiş 

olmayacak (örneğin mülkiyet geçmemiş olacak) ve sebepsiz zenginleşme davası ile 

bu kazandırmanın iadesi talep edilemeyecektir45. Taşınırlarda ise sebebe bağlılık mı 

sebepten soyutluk mu geçerli olduğu taşınmazlarda olduğu gibi kanunda 

belirlenmediği için doktrinde görüş farklılığı bulunmaktadır. Taşınırlarda sebebe 

bağlılık görüşü kabul edildiğinde46, aynı taşınmazlarda olduğu gibi, borçlandırıcı 

işlemin geçersizliği sonucu tasarruf işlemi de geçersiz sayılacak ve kazandırma 

gerçekleşmiş olmayacaktır. Dolayısıyla mülkiyet nakli olmadığı için fakirleşen 

istihkak davası ile iade talep edebilecektir. Sebebe bağlılık görüşünün sebepsiz 

                                                 
41 Eren, a.g.e., s. 835; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 731. 
42 “Geçersizlik kavramı geniş anlaşılmalı, bunun içine hukuki sebebin mevcut olmaması veya irade 
beyanlarının birbirine uygun bulunmaması ya da etkinlik unsurları veya geçerlilik sebeplerinden 
(muvafakat, icazet, ehliyet, şekil, hukuka veya ahlaka uygunluk gibi) birinin mevcut olmaması 
dolayısıyla hukuki işlemin (sözleşmenin) kumlamaması, eksik kurulması veya geçersiz kurulması 
sonucunu doğuran sebepler girmelidir.” Eren, a.g.e., s. 837. Temel ilişkinin beklendiği gibi 
(geçersizlik olmaksızın) sona erdiği ve temel ilişki konusu şeyin iadesinin gerektiği durumlarda, 
örneğin kira döneminin sona erip, kira konusu şeyin iadesinin gerektiği durumlarda sebepsiz 
zenginleşmeye göre iadeden değil, sözleşmeden kaynaklanan iade borcunun varlığı hakkında bkz. 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 747. 
43 Eren, a.g.e, s. 837. 
44 Öz, kazandırmada bulunanın amacına ulaşamamış olmasının karşı tarafın hukuka aykırı ve kusurlu 
bir davranışından kaynaklanmış olması halinde bile sebepsiz zenginleşmenin oluşmayacağını ifade 
etmektedir, bkz. Öz, a.g.e., s. 32-34. 
45 “…Bu bakımdan, geçersiz bir sebeple adına tescil yapılmış kişiye karşı, istihkak davası 
niteliğindeki ‘tescilin düzeltilmesi davası’ (MK 933) açılacaktır. Sebepsiz zenginleşme talebine yer 
yoktur.” Öz, a.g.e., s. 62-63. 
46 Eren’e göre BK 63 ve 64 aynen iade ilkesine göre düzenlenmiş ve burada daha çok soyutluk ilkesi 
esas alınmıştır, ancak bugünkü hukuk sistemimizde sebebe bağlılık prensibi hakimdir bu nedenle bu 
düzenlemeler ikinci derecede önem ve değer taşımaktadır, bkz. Eren a.g.e., s. 842.  
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zenginleşmenin uygulama alanını daraltacağını savunan ve sebepten soyutluk ilkesini 

kabul eden görüşe göre47 borçlandırıcı işlemin geçersiz olması halinde tasarruf işlemi 

etkilenmeyecek ve mülkiyet diğer tarafa geçtiği için kazandırmanın iadesi sebepsiz 

zenginleşme ile talep edilebilecektir.  

 

Alman Hukukunda soyutluk ilkesi geçerlidir. Buna göre taşınır mülkiyetinin 

nakline ilişkin bir hukuki işlem geçersiz ama tasarruf işlemi geçerli ise mülkiyet 

nakledilmiş olduğundan fakirleşen mülkiyete dayalı istihkak davası açamayacaktır; 

öte yandan sebepsiz zenginleşme nedeniyle iade talep edebilecektir48.  

 

 Karşı tarafa bir kazandırmada bulunmak amacı taşımayan ifa dışı 

zenginleşmelerde ifa sonucu zenginleşmelerin aksine temelde yatan geçerli bir 

hukuki ilişkinin var olup olmadığı araştırılmayacağı için, ifa dışı zenginleşmeler 

kural olarak49 her zaman sebepsiz zenginleşmeye dayanan iade talebine konu 

olabilecektir50. Örneğin, kendi bisikleti zannederek komşusunun bisikletinin patlamış 

lastiğinin değiştirilmesi durumunda lastiği değiştirilen komşu ifa dışı sebepsiz 

zenginleşme borçlusu olmuştur, burada taraflar arasındaki ilişkinin temelinde geçerli 

bir hukuki ilişkinin varlığı aranmaksızın sebepsiz zenginleşmeye dayalı iade talep 

edilebilecektir. 

  

 İngiliz Hukukunda “sebepsiz/haksız” (unjust) olma unsuru, Kara Avrupası 

sistemindeki gibi zenginleşmeyi elde tutmak için haklı/geçerli/hukuki sebeplerin 

varlığını araştırmak yerine iade borçlusunun zenginleşmeyi elde etmesinin neden 

“haksız” olduğunu araştırır51. Haksızlığı tespit etmek için “haksızlık unsurları” 

(unjust factors) sayılmıştır. Her ne kadar Birks İngiliz hukukunda bu fikri 1985’te 

ortaya atmışsa da, 2003 yılında bu yaklaşım yerine Kara Avrupası sistemindeki 

                                                 
47 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 748-750; Öz, a.g.e., s. 181 vd.  
48 Eren, a.g.e., s. 842. 
49 Kanunun özel bir hükmü zenginleşmeyi haklı kılıyorsa iade talep edilemeyecektir. Oğuzman/Öz, 
a.g.e., s. 732-733; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e. s. 976. 
50 Öz, a.g.e., s. 34 vd. 
51 James Edelman, “The Meaning Of ‘Unjust’ In The English Law Of Unjust Enrichment”, European 
Review of Private Law, Vol. 14, No. 3, 2006, s. 309. 
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yaklaşımın benimsenmesi gerekçesiyle görüşünü değiştirmiştir. Ancak bu görüşü 

kabul görmemiştir52. 

 

 

3. Fakirleşme 

 

 Fakirleşme unsuru konusunda İsviçre ve Türk doktrinindeki53 hâkim görüşe 

göre zenginleşme ancak bir başkasının malvarlığındaki fakirleşmenin karşılığı olarak 

ortaya çıkmışsa bir iade borcundan söz edilebilecektir54. Fakirleşme miktarı iade 

talebinin üst sınırını oluşturacak olup, zenginleşme miktarı fakirleşme miktarından 

fazla ise fazla kalan kısım sebepsiz zenginleşmeye göre talep edilemeyecektir. Çünkü 

sebepsiz zenginleşme kurumu “malvarlığı kaymalarını” telafi etme işlevi 

görmektedir55. Çoğu zaman zenginleşme fakirleşmeye eşit olsa da, bazen 

zenginleşme fakirleşmeden fazla olabileceği gibi, hiç fakirleşme olmadan da 

zenginleşme oluşmuş olabilir. Örneğin hatalı alıcıya yapılan ödemede zenginleşme 

miktarı fakirleşme miktarı ile aynıyken, emin sıfatıyla zilyet olduğu malın üçüncü bir 

kişiye malın değerinin üzerinde satılmasında zenginleşme miktarı fakirleşmeden 

fazla olmaktadır. Bunun yanında hiç fakirleşme olmadan zenginleşmenin 

gerçekleşmesine ise zaten boş koltukla seyahat eden bir araca kaçak yolcunun 

binmesi örnek gösterilir. Burada seyahat şirketi zaten o koltuk boş olduğu için 

                                                 
52 Edelman, a.g.e., s. 310-311. 
53 İsviçre ve Türk doktrininin aksine Alman doktrini ve uygulamasında sebepsiz zenginleşmenin 
fakirleşme şartına bağlı olmadığı kabul edilmekte bu nedenle fakirleşme şartı yerine “zenginleşmenin 
başkası aleyhine meydana gelmiş olması” aranmaktadır, Eren, a.g.e., s. 826-827; Oğuzman/Öz, a.g.e., 
s. 733; Öz, a.g.e., s. 36. Alman görüşüne göre talebin zararla sınırlı olması tazminat hukukunun bir 
özelliği olduğu için sebepsiz zenginleşme kurumu ile bağdaşmamaktadır. Oysa sebepsiz zenginleşme 
uğranılan kayıpları gidermek değil hukuki bir sebebe dayanmaksızın başkası sayesinde elde edilen 
kazançları bu kişiye iade etmeyi hedeflemektedir. Geniş bilgi ve karşı görüşler için bkz: Öz, a.g.e., s. 
38-46. Serozan da Alman Hukukundaki yaklaşıma paralel olarak ne yoksullaşmanın bulunması ne de 
buna bağlı olarak zenginleşme ile yoksullaşma arasında bir nedensellik bağının olmasının gerekli 
olduğunu ifade etmektedir. Bkz. Serozan, a.g.e., s. 304. 
54 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 733 ve dn. 68.  
55 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 733. Fazla kısmın istenmesi olanağı tanınması ile sebepsiz zenginleşme 
kurumu aracılığıyla bir kişiye normal olarak elde edemeyeceği çıkarlar sağlanacağı, bunun ise bu 
kurumun niteliği ile bağdaşmayacak isabetsiz bir sonuç olacağı düşünülmektedir, Öz, a.g.e., s. 36. 
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fakirleşmeyecektir ancak kaçak yolcu bilet parasını ödemekten kurtulduğu için56 

zenginleşmiş olacaktır.  

 

 Benzer bir örnek İngiliz Hukukunda “haksız fiil tazminatı” olarak karşımıza 

çıkmaktadır: 1963 tarihli Penarth Dock Engineering Company Ltd. v. Pounds 

kararına konu olayda bir gemi havuzunda (dock) yer alan duba (ponthoon) satılmış 

fakat alıcısı tarafından teslim alınmamıştır. Bu nedenle gemi havuzunun sahibi 

izinsiz kullanımdan ötürü duba alıcısından tazminat talep etmektedir. Alıcının 

savunması ise gemi havuzu zaten tamamen işletmeye kapatılacağı için havuz 

sahibinin hiçbir zararının oluşmadığı yönündedir. Kararı veren mahkeme ise, 

tazminatın ölçüsünün davacının kaybı ile değil, davalının elde etmiş olduğu fayda ile 

ölçüleceğini, davalının dubayı başka bir yerde tutuyor olması halinde haftalık 37 

Pound 10 Şiling ödemesi gerekeceğini, bu nedenle tazminatın bu rakamlar üzerinden 

hesap edilmesi gerektiği sonucuna varmıştır57. Burada, her ne kadar hukuk 

sistemimizde benzer durumlar sebepsiz zenginleşme olarak adlandırılıyorsa da, 

davacının talebi “tazminat” olduğu için ve savunma “zarar oluşmadığı” gerekçesine 

dayandığı için, dava konusu talep esasen bir haksız fiil sorumluluğuna ilişkindir. 

 

 

4. İlliyet Bağı 

  

 Sebepsiz zenginleşmenin varlığından söz edebilmek için gereken son unsur 

olan illiyet bağı, malvarlığındaki azalma (fakirleşme) ile diğer tarafın 

malvarlığındaki artış (zenginleşme) arasındaki nedensellik bağını ifade eder. Haksız 

fiilin unsurlarından biri olan illiyet bağında aranan failin fiili ile zarar arasındaki 

illiyet bağından farklı olarak, herhangi bir fiilden bağımsız bir şekilde yalnızca 

zenginleşme ve fakirleşme arasında sebep sonuç ilişkisi bulunması sebepsiz 

zenginleşmedeki illiyet bağı kavramı için yeterlidir. Sebepsiz zenginleşmenin 

                                                 
56 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 734. Burada masraftan kurtulma söz konusudur.  
57 Jacques G. A. Linssen, “Remedies For Wrongdoing – The Measure Of Recovery”, European 
Review of Private Law, Vol. 14, No. 3, 2006, s. 354. 
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başkasının fakirleşmesi sayesinde elde edilen şeylerin iadesini sağlama işlevi daha 

geniş bir illiyet bağı58 kavramını gerektireceği için, tazminat hukukundaki uygun 

illiyet bağı aranmayacaktır59. 

 

 Zenginleşme ve fakirleşme arasında olması gereken illiyet bağının diğer bir 

özelliği de dolaysız olması gereği olup, sebepsiz zenginleşmenin önce birinin 

malvarlığında gerçekleşmesi ve ardından başkasının malvarlığına aktarılması 

durumunda iade talebine izin verilmeyecektir60.  

 

 

B. Sebepsiz Zenginleşmenin Diğer Taleplerle İlişkisi 

 

 Sebepsiz zenginleşmeye dayalı iade taleplerinin başka bir hakkın varlığı 

karşısındaki durumu tartışmalıdır: Bir yanda sebepsiz zenginleşmenin başkaca hiçbir 

iade talebi imkânı olmadığı durumlarda ortaya çıkabileceğini ve bu nedenle ikincil 

nitelikte (tali/Subsidiarität) olduğunu savunan görüş61 yer almaktadır. Diğer yanda 

sebepsiz zenginleşmenin kanunda “bağımsız” bir borç kaynağı olarak 

düzenlenmesinin buna dayalı iade taleplerinin diğer taleplerle yarışabilmesine olanak 

sağladığını savunan görüş62 bulunmaktadır. Bu noktada sebepsiz zenginleşmeye 

dayalı iade talebinin bazı başka hak ve taleplerin karşısında, örneğin istihkak talebi 

karşısında, hiç oluşmadığına, bazı durumlarda ise özel hükmün varlığı karşısında -

                                                 
58 Daha geniş bir illiyet bağından anlaşılması gerekenin, yaşamın olağan akışı bakımından 
gerçekleşmesi normal karşılanacak zenginleşmelerin yanında en beklenmedik, rastlantısal ve istisnai 
şekilde fakirleşme sayesinde gerçekleşen tüm zenginleşmeler olduğu hakkında bkz. Öz, a.g.e., 46. 
59 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 736 dn. 79; Eren, a.g.e., s., 833; Öz, a.g.e., s. 46. 
60 Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 736 vd.; Öz, a.g.e., s. 48 vd. 
61 Bu görüşün savunucuları arasında Oser/Schönenberger, Guhl, Oertmann, Guhl/Mertz/Kummer yer 
almaktadır, bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 741 dn. 92. Mutlak ikincillik denen bu görüşe göre aynı 
olayda ayni haktan, zilyetlik hükümlerinden, sözleşmeden, sözleşme benzeri hukuki ilişkiden, haksız 
fiilden kaynaklanan bir talep ileri sürülmesi mümkünse sebepsiz zenginleşmeye gidilemeyecektir, bkz. 
Öz, a.g.e., s. 60. Becker bazı talep haklarının sebepsiz zenginleşmeyi önleyeceği, bunlar dışındakilerin 
sebepsiz zenginleşmeden kaynaklan iade talepleriyle yarışabileceğini nispi ikincillik görüşü ile 
savunmaktadır, bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 741 dn. 93. 
62 Bu görüşün savunucuları arasında Oğuzman/Öz,  Ennecurus/Lehmann, Fikentscher, Soergel/Mühl 
yer almaktadır, bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 740 dn. 91 ve s. 741. Aynı yönde Eren, a.g.e., s. 806-807; 
Serozan, a.g.e., 312-317. 
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örneğin MK m. 722-724’te düzenlenmiş olan haksız inşaat hükümleri- genel hüküm 

niteliğinde olduğu için sebepsiz zenginleşmeye gidilemeyeceğine dikkat edilmesi 

gerekir.  

 

Sebepsiz zenginleşme davasının asli ve bağımsız nitelikte olduğunu savunan 

bir görüşe göre bir davanın tali olması için aynı olayda davacıya başka dava 

haklarının tanınmış olması ve bu davaların sonuç vermemesi durumunda diğer 

davanın açılabiliyor olması gerekir. Bir dava hakkı varken başka bir dava hakkı söz 

konusu olamıyorsa, bu halde talilik değil o dava hakkının hiç mevcut olmaması söz 

konusu olur ve mevcut olmayan bir dava da tali olamaz63. Bu görüşün savunduğu 

diğer bir husus da sebepsiz zenginleşmenin haksız fiil gibi diğer dava hakları ile 

yarışabilmesinin “talilik” sonucunu doğurmayacağıdır. Aynı olayın iki ayrı dava 

açılmasına imkân vermesi halinde dava haklarının yarışması söz konusudur, davacı 

bir dava hakkını kullandığında diğer dava hakkı düşer. Davaların yarışması 

durumunda ise davaların eşitliği söz konusu olacaktır64. 

 

 Bizce de kanunun ayrı bir borç kaynağı olarak düzenlemiş olduğu sebepsiz 

zenginleşme “bağımsız” bir borç kaynağıdır. Kanunda belirlenen şartların 

gerçekleşmesi halinde davacı iade talebini sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre 

isteyebilecektir. 

 

 

1. Sebepsiz Zenginleşme ve İstihkak Davası 

 

 İstihkak davası (vindicatio) ile mülkiyeti geçmemiş olan bir malın iadesi talep 

edilirken, mülkiyet geçişi olması halinde sebepsiz zenginleşme (condictio) 

davasından bahsedilebilecektir65. İstihkak talebi davacının mal üzerindeki 

mülkiyetine dayanır, davacı malik olduğu sürece mal hukuken onun 

                                                 
63 Eren, a.g.e., s. 806. 
64 Eren, a.g.e., s. 807. 
65 Eren, a.g.e., s. 807-809; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 742; Öz, a.g.e., s. 62; Serozan a.g.e., s. 312. 
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malvarlığındadır. Oysa sebepsiz zenginleşme davasında malın zenginleşen tarafından 

kanunun deyimiyle “iktisap” edilmiş olması gerekir66. İllilik prensibini kabul eden ve 

reddeden görüşlere yukarıda yer verilmişti67. Buna göre taşınırların mülkiyetinin 

naklinde illilik (sebebe bağlılık) görüşü benimsenirse, borçlandırıcı işlemin geçersiz 

olması halinde mülkiyet geçmemiş olacak ve sebepsiz zenginleşme talebi söz konusu 

olmayacaktır. Sebepsiz zenginleşmenin uygulama alanını daraltan bu görüşün 

karşısındaki soyutluk görüşüne göre borçlandırıcı işlem geçersiz olsa bile tasarruf 

işlemi geçerliyse ve mülkiyet geçirilmişse sebepsiz zenginleşmeye dayalı iade talebi 

mümkün olacaktır. 

 

 

2. Sebepsiz Zenginleşme ve Zilyetlik Davaları 

  

 Sebepsiz zenginleşme istemiyle iade talebi zilyetliğin sebepsiz iktisabı68 

“condictio possesionis” durumunda söz konusu olabilecektir: Malın mülkiyeti başka 

bir kişideyken, malı elinde bulunduran zilyet üçüncü kişiye malı geçersiz sözleşmeye 

dayanarak devrettiğinde, mülkiyet sahibi olmadığı için istihkak davası açamaz, 

üçüncü kişi tarafından zilyetliğin gaspı söz konusu olmadığı için menkul davası da 

açamaz, aralarındaki sözleşme geçersiz olduğu için sözleşmeye dayalı bir taleple de 

isteyemez. Bu durumda sebepsiz zenginleşmeye dayalı bir taleple malın iadesinin 

talebi söz konusu olacaktır69. 

 

 Bunun yanında MK m. 989 ve 991 uyarınca taşınır malın zilyetliğini ele 

geçiren kimseye karşı açılabilecek olan menkul (taşınır) davası, sebepsiz 

zenginleşmeye dayalı iade taleplerini bertaraf eder. Davalının malın mülkiyetini 

iktisap etmediği bir dava olan menkul davasında70 haksız zilyet -sebepsiz 

                                                 
66 Reisoğlu, a.g.e, s. 40. 
67 Bkz. yuk. s. 10. 
68 “Zilyetliğin sebepsiz iktisabı, ancak zilyetliğin devren kazanıldığı durumlarda sözkonusu olur.” Öz, 
a.g.e., s. 67. 
69 Reisoğlu, a.g.e., s. 42 ve dn. 127; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 744. 
70 “Tapusuz gayrimenkullerin geçersiz satım sözleşmeleriyle devredilmesi halinde veya kiracının 
başkasına ait bir gayrimenkulü geçersiz bir alt kira sözleşmesi ile alt kiracıya devretmesi halinde, 
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zenginleşmeye göre özel hüküm niteliğinde olan71- MK m. 993-995 hükümlerine 

göre iade ile yükümlü olacaktır72. Buna göre haksız zilyedin sorumlu tutulmadığı 

kazançlar sebepsiz zenginleşme yoluyla istenemeyecektir73. 

 

 

3. Sebepsiz Zenginleşme ve Sözleşmesel Talepler 

  

Sözleşme devam ettiği sürece sebepsiz zenginleşme söz konusu 

olmayacaktır74. Sözleşmenin geçersiz veya iptal edilmiş olduğu durumlarda veya 

sözleşmeden geçmişe etkili olarak dönme üzerine sebepsiz zenginleşme söz konusu 

olacaktır75. Borçlu temerrüdü sebebiyle sözleşmeden dönme halinde iade taleplerinin 

hangi dava ile ileri sürüleceği hususu doktrinde tartışmalıdır76. Buna ilişkin dört 

görüş vardır: Bunların ilki, ifa edilen edimlerin sebebi dönme ile ortadan kalktığı için 

iade talebinin sebepsiz zenginleşme ile ileri sürülebileceği görüşüdür. İkinci görüşe 

göre dönme ile sözleşme hiç yapılmamış gibi olur ve sebebe bağlılık ilkesine 

gereğince mülkiyet nakli gerçekleşmemiştir, bu nedenle edimlerin iadesi istihkak 

davası ile talep edilir. Diğer bir görüşe göre BK’dan kaynaklanan dönme, edimlerin 

iadesini de kanunen sağlamaktadır, dolayısıyla burada kanuni bir borç ilişkisi söz 

konusu olur. Son olarak dönme ile sözleşme ilişkisi ortadan kaldırılmaz ama içeriği 

değiştirilir, tasfiye ilişkisi olarak varlığını devam ettirir. Bu nedenle iade talepleri de 

                                                                                                                                          
zilyedliğin sebepsiz iktisabına dayanan iade talebi daha büyük bir önem taşır. Zira, gayrimenkullerde 
menkul davası hiçbir şekilde söz konusu olmaz.” Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 745. 
71 Öz, a.g.e., s. 64. 
72 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 742-743. 
73 Öz, a.g.e., s. 64. “Haksız zilyedin sonradan malın mülkiyetini iktisap ettiği durumlarda ise, iktisap 
anına kadar geçen süre için elde edilen kazançlar ve verilen hasarlar hakkında MK 906-908 (4721 
Sayılı MK’da m. 993-995) hükümleri uygulanmalı, iktisaptan itibaren ise sebepsiz zenginleşme 
hükümlerine göre iade talep edilmelidir.” Öz, a.g.e. s. 66. 
74 “Bazen bir sözleşme ilişkisi dolayısıyla kurulan temaslar sırasında sebepsiz zenginleşme ortaya 
çıkabilir. … Örnek olarak, alıcı (A), beşyüz bin lira olan bedel borcunu satıcı (B)’ye ödemek isterken 
yanlışlıkla altıyüz bin lira vermişse, fazla olarak, ödediği yüzbin liranın iadesini sebepsiz zenginleşme 
hükümlerine göre isteyecektir. Kiracının oturduğu eve değer kazandıracak ilaveler yapması da benzer 
durum ortaya çıkarır. Bu kazandırma sebepsiz zenginleşmeye konu olur. Zira, yapılan kazandırma 
kira sözleşmesinin çerçevesi dışındadır ve bunların sözleşmeden doğan bir hak veya borçla ilgili 
yoktur.” Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 746-747; Öz, a.g.e., 70 vd. 
75 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 746. Karşı görüşte Serozan a.g.e., s. 233-243. 
76 Eren, a.g.e., s. 810. 
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sözleşmesel talepler olacaktır77. Kusursuz imkânsızlık yüzünden karşılıklı edimleri 

içeren bir sözleşmenin sona ermesi halinde uygulanacak olan BK m. 117 f. 2 c. 1 

uyarınca borçlu karşı edimi isteyemeyeceği gibi, daha önceden elde etmiş olduğu 

edimi de “iktisaplara müteallik hükümlere tevfikan almış olduğu şeyleri iadeye” 

mecburdur. Ancak burada bahsi geçen sebepsiz zenginleşme kuralına yapılan atfın 

bu iade talebinin sebepsiz zenginleşmeye dayalı bir talep olmadığı, sözleşmesel talep 

niteliğini koruduğu kabul edilmektedir78.  Kullandırma sözleşmelerinde, sözleşmenin 

(süresinin dolmasıyla) sona ermesi halinde doğan iade yükümlülüğü yine 

sözleşmeden kaynaklanan bir borçtur79.  

 

 

4. Sebepsiz Zenginleşme ve Haksız Fiil 

 

 Haksız fiil zarar görenin malvarlığında hukuka aykırı olarak yol açılan kaybı 

telafi etmeyi amaçlar. Öte yandan sebepsiz zenginleşme ile ulaşılmak istenen amaç 

meşru olmayan bir yoldan meydana gelen malvarlığı artışını yani hak edilmemiş 

kazancı tasfiye etmektir80.  

 

Haksız fiilden dolayı tazminat talebinin yanında sebepsiz zenginleşmeye 

dayalı talebin yarışıp yarışmayacağı konusu tartışmalıdır: Bir görüşe göre haksız fiil 

ile mağdura verilen zararın tazmini gerekeceği için, mağdurun parasını çalan kişi bu 

parayla zenginleşmemiş sayılmakta ve dolayısıyla sebepsiz zenginleşme hükümlerine 

gidilmesine gerek olmamaktadır81. Diğer bir görüşe göre ise haksız fiille sebepsiz 

zenginleşmenin birbiriyle ilgisi bulunmamaktadır, dolayısıyla haksız fiilden dolayı 

                                                 
77 Eren, a.g.e., s. 810-811. 
78 Serozan, a.g.e., s. 191. Yazara göre sözleşmeden dönme de aynı etkiyi yaratır: “Henüz yerine 
getirilmemiş olan edimlerin gerçekleştirilmesi istemini sürekli bir defi hakkıyla bloke eder; yerine 
getirilmiş edimlerinse, doğrudan doğruya sözleşme kökenli iade istemleriyle geri sağlanmasını 
olanaklı kılar.” Serozan, a.g.e., s. 233-243.  
79 “Sözleşmenin sona ermesi üzerine iade yükümlülüğü doğan veya sözleşmede belirtilen bir hükme 
göre iade yükümlülüğü bulunan durumlarda, bunu ihlal etmek suretiyle bir menfaat sağlayan borçlu, 
aynı menfaati alacaklının elde etmesine engel olmuşsa, bu zararı, borcu ihlal hükümlerine göre 
tazmin edecektir. Bu halde sebepsiz zenginleşme söz konusu olmaz.” Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 747.  
80 Serozan, a.g.e., s. 303. 
81 Eren, a.g.e., s. 812; Keller/Schaufelberger’den naklen Oğuzman/Öz a.g.e., s. 745; Öz, a.g.e, s. 68. 
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tazminat borcu bulunması sebepsiz zenginleşmenin bulunmadığı anlamına 

gelmeyecektir ve her iki talebin yarışması mümkündür82. Buna göre alacaklı iade 

talebini dilerse haksız fiil, dilerse sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre 

yöneltebilecektir, ancak başarıya ulaşan talep diğer talebin alanını daraltacaktır83. 

 

Anglo-Amerikan sisteminde sebepsiz zenginleşme ile haksız fiilden 

kaynaklanan taleplerin birbirinden ayrı olduğu ancak somut olayda yarışabilecekleri 

kabul edilmektedir: Örneğin borcun hileli olarak fazla yansıtılması nedeniyle 

borçlunun £1000 fazla para yollaması durumunda, hile nedeniyle haksız fiil 

nedeniyle bir dava açma imkânı vardır. Eğer alacaklı bu parayı yatırım aracı olarak 

kullanmış ve kazanç elde etmişse, borçlu bu fazla kazancı da isteyebilecektir. Aynı 

şekilde haksızlık unsuru olarak hataya dayanmak suretiyle sebepsiz zenginleşmeye 

göre de bu para talep edilebilecektir84.      

 

 

5. Sebepsiz Zenginleşme ve Vekâletsiz İş Görme 

 

 Gerçek vekâletsiz iş görmede (örneğin tatile çıkan komşunun elektrik 

faturasının ödenmesi) iş sahibinin yararına iş görme söz konusu olduğu için bunun 

karşısında sebepsiz zenginleşmeye dayalı talep ileri sürülemeyecektir. BK m. 413 

hükmüne göre işi görülen kişi iş gören kişiye yapmış olduğu harcamaları iade 

etmekle yükümlüdür. Gerçek olmayan vekâletsiz iş görmede ise (örneğin sebepsiz 

olarak elde edilen eşyanın, fakirleşenin elde edemeyeceği kadar yüksek bir fiyata 

satılması veya fakirleşene ait bir patentin onun izni olmaksızın kullanılarak 

                                                 
82 Tekinay’a göre “davacı davalının kusurunu ispat edebilirse haksız fiile, edemezse sebepsiz iktisaba 
dayanmış sayılmak gerekir.” Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 978 ve dn. 4e. Serozan da 
aynı görüştedir: “Sözleşmesel iade istemini ancak tamamlayabilen, ama onunla seçenekli yarışamayan 
haksız zenginleşme istemi, buna karşılık, haksız fiil kökenli bir telafi istemiyle pekala seçenekli olarak 
yarışabilir.” Bkz. Serozan, a.g.e., s. 315. 
83 Oğuzman/Öz s. 745; Serozan, a.g.e., s. 315-316; Öz, a.g.e., 68. 
84 İkinci durumda sebepsiz zenginleşmeye dayalı talep tamamen bağımsız bir taleptir. Stephen G. A. 
Pitel, “Characterisation of Unjust Enrichment in the Conflict of Laws”, Understanding Unjust 
Enrichment, Ed. Jason W. Neyers, Mitchell McInnes, Stephen G. A. Pitel, Oxford and Portland 
Oregon, Hart Publishing, 2004, (“Characterisation”),  s. 349-351.  
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zenginleşenin kâr elde etmesi)  iş sahibinin değil, işi görenin kendi yararına bir iş 

görmesi söz konusudur.  Gerçek olmayan vekâletsiz iş görmeden kaynaklanan talep 

ile sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan iade talebinin yarışacağı kabul 

edilmektedir85. 

 

 

C. Sebepsiz Zenginleşme Türleri 

 Borçlar Kanununun sebepsiz zenginleşmeye ilişkin düzenlemesi özellikle ifa 

sonucu zenginleşmeleri göz önünde tutarak kaleme alınmıştır. Tek tip zenginleşme 

değil, çok tip zenginleşmenin varlığı kabul gördüğü için Borçlar Kanununun farklı 

sebepsiz zenginleşme türlerini tek bir maddede toplayan sistemi doktrinde 

eleştirilmektedir86.  

 

 

1. İfa Sonucu Zenginleşme 

 

 Sebebin baştan eksikliğine (“condictio indebiti”) veya sonradan düşmesine 

(“Condictio ob causam finitam”) ya da gelecekteki sebebin gerçekleşmemesine 

(“Condictio ob causam futuram”) dayanan ifa sonucu zenginleşmelerde iradi olarak 

bir başkası zenginleştirilmektedir. Genel olarak BK m. 61’de hüküm bulan ifa 

sonucu zenginleşme türlerinin madde hükmünde yer alan “hususiyle” ifadesinden 

sınırlı olarak sayılmadığı anlamı çıkmaktadır87. İfa sonucu zenginleşme hukuki bir 

fiille gerçekleşebileceği gibi, mülkiyetin nakli, paranın ödenmesi, alacağın temliki 

gibi hukuki bir işlemle de gerçekleşebilir88.  

 

                                                 
85 Eren, a.g.e., s. 813-816; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 747-748. 
86 Eren, a.g.e., s. 835; Reisoğlu, a.g.e., s. 133-135; Serozan, a.g.e., s. 317; Öz, a.g.e., s. 80. 
87 Reisoğlu, a.g.e., s. 133-135. 
88 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 749. 
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Hukuki işlem sonucu gerçekleşen kazandırmalar, yani kazandırıcı işlemler, 

bir tasarruf işlemi oluştururlar. Bu tasarruf işlemine yol açan borç ilişkisinin geçersiz 

olması ve buna rağmen tasarruf işleminin hüküm ifade etmesiyle söz konusu 

kazandırma sebepsiz zenginleşme oluşturacaktır. Eğer borçlandırıcı işlemle tasarruf 

işlemi arasında illiyet bağı varsa, yani borçlandırıcı işlemin sakatlığı buna dayanan 

tasarruf işlemini de geçersiz kılıyorsa, diğer taraf bir hak iktisap etmeyeceği için, 

zenginleşme şartı gerçekleşmediğinden sebepsiz zenginleşmeye dayalı bir iade talebi 

ileri sürülemeyecektir89. 

 

 BK m. 61’de yer verilen ilk sebepsiz zenginleşme türü “muteber olmayan bir 

sebebe” dayanan sebepsiz zenginleşmedir. Muteber olmayan sebebe dayanan 

zenginleşmenin iki görünümü vardır: tarafların sebep konusunda anlaşmamış 

olmaları ve tarafların sebep konusunda anlaşmış olmalarına rağmen bu sebebin 

geçersiz olması (condictio indebiti)90. Tarafların sebep üzerinde anlaşmamış 

olmalarına örnek olarak bir tarafın ifa sebebiyle (causa solvendi) yaptığı edimi, karşı 

tarafın bağışlama sebebi (causa domandi) ile kabul etmesi hali gösterilebilir91. 

Burada fakirleşenin kendini borçlu sanarak yani hataya düşerek ifada bulunduğunu 

ispat etmesi zorunlu değildir. Oysa BK m. 62’de ifade edilen condictio indebiti’de, 

tarafların göz önünde tuttukları sebebin geçersizliği söz konusu olduğunda, 

fakirleşenin hataya92 düştüğünü ispat etmesi zorunludur93. BK m. 62 ilk cümlede 

“borçlu olmadığı şeyi ihtiyariyle veren kimse, hataen kendini borçlu zannederek 

                                                 
89 Ayrıca sebebe bağlılık görüşünün sebepsiz zenginleşmeye dayalı iade taleplerinin alanını 
daraltacağı hakkında bkz. Öz, a.g.e., s. 80. 
90 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 750. 
91 Öz, a.g.e., s. 81. “Tarafların üzerinde anlaşma sağlamamış oldukları husus kazandırıcı işlemi 
sakatlamışsa, karşı taraf zenginleşmemiş olacağından, sebepsiz zenginleşme talebine yer olmaz. İade 
istihkak talebi ile istenir. Örnek olarak A malını B’ye kira sözleşmesi uyarınca kullandırmak için 
verirken, B bu malı satım sözleşmesi uyarınca malik olmak için düşüncesiyle almışsa, geçerli bir 
mülkiyet devri bulunmadığı için, B malın mülkiyetiyle zenginleşmemiştir. A iade talebini istihkak 
davası ile ileri sürecektir. Sebepsiz zenginleşme söz konusu değildir.” Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 751; Öz, 
a.g.e., s. 82. 
92  “Borç olmayan şeyin ifasındaki hata genel hata hükümlerinden farklı olarak sadece tasarruf 
işlemini etkileyen bir hatadır. Ayrıca bu saik hatası ifası amaçlanan borç ilişkisini geçerli sanmakla 
sınırlıdır. Temel borç ilişkisini geçerli saymak dışındaki saik hataları BK m. 62 ile ilgisizdir.” 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 756. 
93 “BK m. 62’nin tasarruf işlemiyle gerçekleşen zenginleşmeler göz önüne alınarak düzenlenmiş 
olmasının, menkul mülkiyetinin devrinin sebepten soyut olduğuna delil oluşturduğu” hakkında bkz: 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 752. Menkul mülkiyetinin soyutluğuna ilişkin tartışmalar ve görüşler için bkz: 
Oğuzman/ Öz, a.g.e., s. 749-750; Serozan, a.g.e., § 25 N. 3-4, s. 323-324. 
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verdiğini ispat etmedikçe onu istirdat edemez” diyerek borç olmayan şeyin ifası 

(“condictio indebiti”) sonucu sebepsiz zenginleşmeyi94 düzenlemektedir. Buna göre 

BK m. 62 kapsamına yalnızca bir borcu ifa sebebiyle yapılan (“causa solvendi”) 

kazandırmalar girer ancak bu ifanın mutlaka sözleşmeden doğan bir borcun ifası 

olması gerekmez95. Borcun mevcut olmaması bir borç ilişkisinin geçersizliğinden96 

veya bir borç ilişkisi bulunmamasından kaynaklanabilir. Hiç doğmamış veya ifa 

anında sona ermiş bir borç da bu kapsamda değerlendirilmektedir97. İfanın dayandığı 

borç ilişkisinin kazandırma sırasında geçerli olmaması borç olmayan şeyin ifa 

edildiğini gösterirken, borç olmayan şeyin ifası ifanın dayandığı borç ilişkisinin 

yokluğundan da ileri gelebilir98. Geciktirici şarta bağlı borçlarda, şart 

gerçekleşmeden önce hataen yapılan ifalar da borç olmayan şeyin ifasıdır ve BK m. 

62 kapsamındadır99. 

 

 BK m. 61’de yer verilen ikinci tür sebepsiz zenginleşme “tahakkuk etmemiş 

bir sebebe” dayanan zenginleşmedir. Kazandırma yapılırken ileride gerçekleşecek 

bir sebep göz önüne alınmışsa, bu sebebin gerçekleşmemesi üzerine oluşan sebepsiz 

zenginleşmenin iadesi “condictio ob causam futuram” talep edilecektir. Geciktirici 

şarta bağlı borcun, şartın gerçekleşmesinden önce şartın gerçekleşmediğini bilerek ve 

ileride gerçekleşeceğini düşünerek ifa edilmesinde durum böyledir. Gelecekte 

yapılacak bir sözleşme sebebiyle gerçekleştirilen mülkiyet nakli, örneğin erken 

ödeme yapılması da örnek verilebilir. Verilebilecek diğer bir örnek de doğumu 

                                                 
94 “Bu madde ile kanunkoyucu BK m. 61’deki kuralı değiştirmemiş, aksine geçerli bir hukuki sebebe 
dayanmayan özel bir sebepsiz zenginleşme halini ayrıntılı olarak düzenlemeyi amaçlamıştır.” Eren, 
a.g.e., 839. 
95 “Kazandırmanın ifa sebebiyle yapılmaması veya sebep konusunda tarafların anlaşmaksızın iktisap 
gerçekleşmesi halinde BK m. 62 değil genel hüküm olan BK m. 61 uygulanacaktır.” Oğuzman/ Öz, 
a.g.e., s. 752.  
96 Sözleşmenin geçersizliği konusunun hukuka veya ahlaka aykırılığından ileri geliyorsa, BK m. 65 
uyarınca iade istemi reddedilecektir. 
97 Eren, a.g.e., s. 839. 
98 “Sona ermiş bir borcun ifası için yapılan kazandırmalar ve kendisini başkasının borcu ile yükümlü 
sanan kişinin bu amaçla yaptığı kazandırmanın iadesi BK m. 62’ye göre sebepsiz zenginleşmeye 
dayanılarak talep edilecektir.” bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 753. 
99 “Böyle borçlar BK m. 149’a göre ancak şartın gerçekleşmesiyle gerçekleşme anından itibaren 
hüküm ifade edeceklerdir. Öte yandan borcun geciktirici şarta bağlı olduğu ve şartın henüz 
gerçekleşemediği bilinerek fakat şartın gerçekleşeceği kanaatiyle yapılan ödemelerde bu şartın 
gerçekleşmemesi durumunda gerçekleşmeyen sebebe dayanan zenginleşmenin iadesi (“condictio ob 
causam futuram”) istenebilecektir,” bak. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 753. 
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vadeye bağlı borcun vadeden önce ödenmesi ancak bu arada taraflar arasındaki 

ilişkinin sona ermesi olacaktır. Kira sözleşmelerinde henüz gelmemiş kira 

dönemlerine ilişkin kira bedellerinin ödenmesinden sonra kira sözleşmesinin sona 

ermesi durumunda kalan dönemleri kira bedelleri sebepsiz zenginleşmeye konu 

olacaktır. Kendisini mirasçı atayacağını düşünerek bu beklentiyle kazandırmada 

bulunulup beklenti boşa çıktığında sebepsiz zenginleşmenin gerçekleşmeyen sebebe 

dayanılarak iadesi talep edilebilecektir100. Geçersiz bir sözleşmede karşı edimin her 

şeye rağmen yerine getirileceğini umarak kendi edimini yerine getiren taraf bu 

beklentisi boşa çıktığında iade talebini bu condictio101 ile yöneltecektir102.  

 

 Diğer sebepsiz zenginleşme türlerinden farklı olarak burada kazandırma 

gerçekleştiği sırada bir borç bulunmamakta ve sebepsiz zenginleşme sayılmamakta, 

ancak beklenti boşa çıktığında kazandırma baştan itibaren sebepsiz sayılmaktadır. 

Beklentinin boşa çıktığı an düşünülen hukuki sebebin gerçekleşmediği veya 

gerçekleşmesi gereken zamanın dolduğu veya gerçekleşmesinin imkânsızlaştığı 

tarihtir103. 

 

BK 61’de yer verilen son tür sebepsiz zenginleşme “vücudu nihayet bulmuş 

bir sebebe” dayanmaktadır. Buna göre kazandırmanın yapıldığı sırada var olan 

geçerli sebebin sonradan ortadan kalkması halinde sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine göre (condictio ob causam finitam) kazandırmanın iadesi talep 

edilebilir. Bunun en tipik örneği olan borçlu temerrüdünde alacaklının sözleşmeden 

dönme hakkını düzenleyen BK m. 106 vd. hükümlerine göre sözleşmeden dönme 

durumunda, sözleşmeden dönme bildirimi üzerine borç ilişkisi geçmişe etkili olarak 

ortadan kalkacağı104 için bu sözleşmeye göre yapılmış olan kazandırmalar sebepsiz 

                                                 
100 Söz konusu duruma ilişkin Alman Federal Mahkemesi kararı mevcuttur. Detaylı bilgi için bkz: 
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 760; Serozan, a.g.e., § 25 N. 8, s. 327. 
101 Gerçekleşmeyen sebebe dayalı zenginleşmenin iadesi talebi = condictio causa data causa non 
secuta; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 760. 
102 Serozan, a.g.e., § 25 N. 8, s. 327. 
103 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 760. 
104 “ … borç ilişkisi ortadan kaldırıldıktan sonra yapılan kazandırmalar, ortadan kalkan sebebe 
dayanan zenginleşme değil, borç olmayan şeyin ifası (BK. m. 62) şeklinde, gerçersiz bir sebebe 
dayanan bir zenginleşme oluşturur.” Bkz. Öz, a.g.e., s. 106. 
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hale gelmiş olacaktır105. Bu suretle elde edilmiş olan kazanımlar sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine göre istenebilecektir106.  

  

Geçerli olan sebebin sonradan düşmesine ile sebepsiz zenginleşme talepleri 

Borçlar Kanununda başka hükümlerde de düzenlenmiştir107: Bağışlama 

sözleşmesinde BK m. 235 f. 2, m. 236 f. 2, m. 244 ve m. 245 hükümlerine göre iptal 

ve geri alma hakkının kullanılması üzerine bağışlanan şeyin iadesi sebepsiz 

zenginleşme talebine konu olacaktır. BK m. 31 hükmüne göre hata, hile, ikrah 

sebebiyle sözleşmenin iptali durumda sözleşme uyarınca elde edilen zenginleşme 

sebepsiz zenginleşmeye konu olacaktır108. 

  

 

2. İfa Dışı Zenginleşme 

 

 Belirli bir kişiye veya belirli bir amaca yönelik bilinçli olarak 

gerçekleştirilmeyen ifa dışı zenginleşmenin üç görünümü vardır: müdahaleden ötürü 

zenginleşme, masraftan (harcamadan) kurtulmadan ötürü zenginleşme ve borçtan 

kurtulmadan ötürü zenginleşme. 

 

 Müdahaleden ötürü zenginleşme, zenginleşenin veya üçüncü bir kişinin 

müdahalesiyle gerçekleşebilir109. Bizzat zenginleşenin davranışıyla gerçekleşen 

                                                 
105 Eren, a.g.e., 838; Oğuzman/ Öz, a.g.e., s. 761-762. Kanunda m. 106 vd. hükümleri dışında da 
sözleşmeden dönme hakkı düzenlenmektedir: Borçlunun acze düşmesi üzerine BK m. 82; alacaklı 
temerrüdünde başka yollara başvurulamaması halinde BK m. 94-95; satım sözleşmesinde BK m. 193, 
202, 204, 206, 211, 222, 223; eser sözleşmelerinde BK m. 358, 360, 365, 367, Öz, a.g.e., s. 104.  
106 “ … öğretide savunulan bir görüş, sözleşmeden dönme hakkının kullanılması üzerine, borç 
ilişkisinin geçmişe etkili sona erdiğini kabul etmemekte, sadece gene aynı sözleşmeye dayanan iade 
talepleri doğacağını ileri sürmektedir. Benimsemediğim bu görüş kabul edilirse, burada sebepsiz 
zenginleşme talebine yer olmayacaktır.” Bkz. Öz, a.g.e.,101 vd.  
107 Oğuzman/Öz, a.g.e., 763 vd.; Öz, a.g.e., s. 104 vd. 
108 Burada söz konusu zenginleşmenin sebepsiz zenginleşmenin hangi türü altında inceleneceği 
konusunda görüş ayrılığı vardır: Bir görüşe göre “sözleşmenin iptali kazandırmayı ve dolayısıyla 
hukuki sebebi geçmişe etkili olarak ortadan kaldıracağı için, bu suretle başlangıçta mevcut olan 
sebep sonradan ortadan kalkmış olacaktır”, Eren, a.g.e., s. 838. Doktrinde baskın olan diğer görüşe 
göre “ … “düzelebilir geçersizlik” görüşü kabul edilirse, daha önce belirttiğimiz üzere, burada 
geçersiz sebebe dayanan zenginleşme söz konusu olacaktır.” Bkz. Öz, a.g.e., s. 104-106. 
109 Eren, a.g.e., s. 840; Oğuzman/Öz, a.g.e., 770; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 993. 
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zenginleşmeye başkasının arabasındaki lastiği alıp kendi arabasına takan kişi veya 

kaçak elektrik kullanımı örnek verilebilir110. Başkasına ait bir eşyanın, bu eşyanın 

değerinden daha yüksek değerde emek harcanarak işlenmesi ve başkalaştırılması 

veya başka bir eşya ile birleştirilmesi ya da karıştırılma111 suretiyle kanunda yer alan 

hükümler uyarınca mülkiyetin kazanılması da müdahale zenginleşmesinin örneğini 

oluşturur112. Üçüncü kişinin müdahalesi ile gerçekleşen zenginleşmeye örnek olarak 

“A’ya ait keresteleri Ü’nün inşaat alanına boşaltan ve Ü’nün malzemelerine 

karışmasına sebep olan taşıma şirketinin eylemi” gösterilebilir113. Eğer karışan 

malzemeler kereste yerine toplanan hasat olsaydı ve rüzgârın etkisiyle iki toplama 

alanındaki hasat karışsaydı, bu halde bir insan davranışı olmaksızın tamamen doğa 

olayı nedeniyle bir zenginleşme söz konusu olacaktı114. Fakirleşenin bilinçsiz 

davranışı ile gerçekleşen müdahale zenginleşmesine ise, uçağı iyi kullanamayan 

A’nın komşusu B’nin tarlasını da ilaçlaması örnek gösterilmektedir115. 

 

 Müdahaleden ötürü zenginleşmede, zenginleşme sebebi eksikliğinin 

(haksızlığının) saptamasında esas alınacak kriter olarak akla ilk gelen hukuka 

aykırılık olsa da, doğa olayı nedeniyle gerçekleşen zenginleşmelere bu kriterle bir 

anlam vermek mümkün olmayacaktır116. Bunun yerine tahsis içeriği117 kavramı ile 

müdahalenin haksızlığı saptanmaktadır: Sahibine tahsis edilmiş olan paraya 

çevrilebilir yararlanma ve değerlendirme olanaklarına, sahibinin izni olmaksızın 

müdahalede bulunma zenginleşme hukuku bağlamında haksız sayılmaktadır118. 

                                                 
110 Öz, a.g.e., s. 123. “Kendi davranışıyla sebepsiz olarak zenginleşenin iade borcunun doğması için 
kusurlu olması gerekmez. Kusur sadece haksız fiil hükümlerine göre sorumlu tutulması için 
aranacaktır.” Bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 771. 
111 MK m. 775’te işleme ve 776’da birleşme ve karışma yoluyla mülkiyet kazanımı düzenlenmiştir. 
Her iki maddenin son fıkrası sebepsiz zenginleşmeden doğan talep haklarını saklı tutmaktadır. 
112 Serozan,  s. 348. 
113 Eğer bu örnekteki taşıma şirketinin eylemi, Ü ile arasındaki bir sözleşme uyarınca bilinçli olarak 
yapıldıysa bu durumda Ü’nün zenginleşmesi taşıma şirketinin A’ya karşı müdahalesiyle ve aynı 
zamanda Ü’ye karşı edimi ile gerçekleşmektedir. “Bu gibi durumlarda, genellikle, edimden ötürü 
zenginleşmenin önceliği (birincilliği) ve müdahaleden ötürü zenginleşmenin ikincilliği (Subsidiarität) 
kabul edilir.” Bkz. Serozan,  s. 345-346 ve s. 349-350. 
114 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 993. 
115 Oğuzman/Öz, a.g.e., s.773. 
116 Detaylı açıklama için bkz: Serozan, a.g.e.,  s. 310-311 ve s. 350. 
117 Zuweisungsgehalt. 
118 Eren, a.g.e., s. 841; Serozan, a.g.e., s. 351-352. Yazarın bu noktada “sınırda” olduğunu açıkladığı 
şu örnekler önemlidir: “… izinsiz olarak reklam yapma, naklen maç yayınlama ve kiralanan malı 
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Tahsis içeriği kavramı müdahale zenginleşmesine yer ve gerek olup olmadığını 

belirlemenin yanında, hukuki pozisyonun tahsis edildiği kişiyi göstererek bu davada 

kimin davacı olacağını da belirler119. 

 

 İfa dışı zenginleşmelerin diğer bir türü olan masraftan kurtulmadan ötürü 

zenginleşmeler, diğer bir deyişle harcamadan doğan zenginleşmeler120, başkasına ait 

bir şeye değer ekleyerek veya başkasının işini görerek onu masraftan kurtarmak 

suretiyle gerçekleşen zenginleşmeden oluşmaktadır. Burada zenginleşme miktarı 

fakirleşenin yaptığı masraf tutarı değil zenginleşenin kendisinin yapmaktan 

kurtulduğu masraf tutarıdır121. Örnek olarak gece vakti çitini boyayan adamın 

farkında olmadan komşusunun da çitini boyaması, kendi hayvanları arasına karışan 

komşusunun hayvanlarını bilmeden beslemesi122, hayvanların komşusunun 

bahçesindeki otlarla beslenmesi, tamircinin kendisine ait bir parçayı araç sahibinin 

oluru olmaksızın araca eklemesi123 veya yazara telif hakkı ödemeksizin yayıncının 

kitabı yayımlaması124 verilebilir.  

 

 İfa dışı zenginleşmenin içinde yer alan ve rücu zenginleşmesi125 olarak da 

adlandırılan borçtan kurtulmadan ötürü zenginleşmede kişi bir başkasını masraftan 

kurtarmak yerine borçtan kurtarmaktadır ve bunu herhangi bir kişisel edim borcunu 

yerine getirme niyeti olmadan kendi inisiyatifiyle yapmaktadır. Vekâletsiz iş 

görmeye benzese de iki kurumun farkı borçtan kurtulmadan ötürü zenginleşmede kişi 

başkasına düşen borcu ödemeyi ya onun çıkarına yapmamaktadır; ya da 

zorunluluktan yahut kendi çıkarına yapmaktadır. Müdahaleden ötürü zenginleşmeden 

farkı ise burada bir kişi bir başkasının ödemesi sayesinde kendiliğinden 

                                                                                                                                          
başkasına alt kiraya verme olasılıklarında teamüle göre ‘vakit nakit sayılır’ ve yararlanılan süre 
müdahale zenginleşmesine konu olur.” Bkz. Serozan, a.g.e., s. 352. 
119 Serozan, a.g.e.,  s. 352. 
120 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 773. 
121 Oğuzman/Öz, a.g.e., s.773. 
122 “Başkası lehine masraf yapma olaylarının çoğunda vekâletsiz iş görme hükümleri (BK m. 411 vd.) 
uygulanacaktır. Bu durumlarda sebepsiz zenginleşme talebine yer yoktur.” Bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., 
s.774. 
123 Araç sahibi kendi aracına başkasına ait bir parçayı izin olmaksızın eklediğinde müdahale 
zenginleşmesi talebi ile karşılaşacaktır. 
124 Eren, a.g.e., s. 825. 
125 Öz, a.g.e., s. 132 vd.; Serozan a.g.e., s. 358 vd. 
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zenginleşmektedir, oysa müdahaleden ötürü zenginleşmede kişi kendisini haksız bir 

müdahale ile zenginleştirmektedir126.  

  

 Örnek olarak kiracı olarak oturduğu yerden çıkarılmamak için kiraya verenin 

icra takibindeki borcunu kapatan kiracı kiraya verene başvuracak ve bu 

zenginleşmenin iadesini talep edebilecektir127.  

 

 

D. Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcu ve Sınırları 

Sebepsiz zenginleşmede iade borcunun kapsamı zenginleşenin iyi niyetli olup 

olmamasına göre belirlenmektedir. İade borcunun kapsamı açısından iyi niyetin 

varlığı zenginleşme konusu malın malvarlığından çıkma anına göre, zenginleşenin 

yaptığı masraflar bakımındansa masrafın yapıldığı ana göre dikkate alınacaktır128. 

 

 İyi niyetli zenginleşen BK m. 63 f. 1 hükmüne göre elinde kalanı iade ile 

yükümlüdür129: “Haksız olarak bir şeyi istifa eden kimse, onun istirdadı zamanında 

elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği miktar nisbetinde red ve iade ile mükellef 

değildir”. İyi niyetli zenginleşenin iade yükümlülüğünün kapsamının madde metnine 

göre iadenin gerçekleştiği andaki mevcut duruma göre belirlenmesi gerekse de 

doktrinde bu sınırlamanın yerinde olmadığı, bunun yerine iadenin talep edildiği 

andaki zenginleşme miktarının iadeye esas alınması gerektiği belirtilmektedir130. 

Dolayısıyla zenginleşme doğal olaylarla bir artış göstermişse, artışla beraber veya 

aksine zaman içerisinde azalmışsa, elde kalan miktar iade edilecektir131. Örneğin 

zenginleşmeye konu para faiz getirmişse zenginleşen iyi niyetli dahi olsa bunun 

sonradan ortaya çıkan bir artış olduğunu söyleyerek iadeden kaçınamaz132 veya 

zenginleşme konusun çalınması ya da yok olması gibi durumlarda zenginleşme de 
                                                 
126 Serozan, a.g.e., s. 358. 
127 Borcun üçüncü kişi tarafından kapatılması durumlarının özeti için bkz: Serozan, a.g.e., s. 360-362. 
128 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 779. 
129 Madde metninin ifadesinin kötü olduğu hakkında bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 781. 
130 Eren, a.g.e., s. 851; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 781, Ulusan, a.g.e., s. 33. 
131 Ulusan, a.g.e., s. 33-34. 
132 Eren, a.g.e, s. 853; Oğuzman/Öz, a.g.e., 784. 
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ortadan kalkacaktır133. İyi niyetli zenginleşen kendi kusuru ile zenginleşme konusu 

malın ortadan kalkmasına neden olması halinde de iade borcundan kurtulacaktır134.  

 

 İade borçlusu kötü niyetli ise BK m. 63 f. 2’ye göre malı elden çıkardığı 

gerekçesi ile iade borcundan kurtulamayacaktır: “Şu kadar ki kabız, o şeyi suiniyet 

ile elden çıkarmış yahut onu elden çıkarır iken bilahare red ve iadeye mecbur 

olacağına vakif bulunmuş olursa red ve iadeye mecburdur”. Madde metninde yer 

alan “elden çıkarma” ifadesi yalnızca zenginleşenin malı başkasına devretmesini 

değil, malı tüketme, kullanma veya tahrip etme yoluyla tamamen ya da kısmen iade 

edilemez hale getirdiği durumları da ifade eder135. Zenginleşme sayesinde elde ettiği 

semere ve kazançların sonradan ortadan kalkmasına kötü niyetli zenginleşenin kendi 

kusuru ile sebep olması halinde kötü niyetli zenginleşen bunlardan da sorumlu 

tutulacaktır136. 

 

 Zenginleşme konusu mal için yapılan masrafların iadesinde, masrafın 

yapıldığı andaki iyi niyetin varlığı önem taşır. Bu masraflar sebepsiz zenginleşmeye 

konu malın bakımı, korunması için yapılan masraflardan oluşmaktadır137. BK m. 64 

hükmüne göre yapılmış olan “zorunlu masraflar” zenginleşen iyi niyetli olsun veya 

olmasın istenebilecekken, yapılmış olan “faydalı masraflar” konusunda bir ayrım 

yapılmıştır. Buna göre iyi niyeti zenginleşen iade anında etkisi kalmış olmasa da 

faydalı masrafları isteyebilirken, kötü niyetli zenginleşen sadece masraftan 

kaynaklanan ve iade anında mevcut olan değerlerin iadesini talep edebilecektir138.  

                                                 
133 Oğuzman/Öz, a.g.e., 782. 
134 “… sebepsiz iktisap edilen şey artık iadesi mümkün olmayacak şekilde ortadan kalkmış olsa bile, 
bu arada iade borçlusuna bir yarar sağlamışsa, artık bu yarar zenginleşme olarak gözönüne alınır ve 
iade borcunun konusunu oluşturur.” bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., 782. 
135 Eren, a.g.e., s. 846; Oğuzman/Öz, a.g.e., 786. 
136 Eren, a.g.e., s. 848; Oğuzman/Öz, a.g.e., 787. 
137 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 788. 
138 “BK m. 64 hükmüne göre, lüks (fuzuli) masrafları, gerek iyi niyetli gerekse kötü niyetli iade 
borçlusu iade alacaklısından isteyemez. … Ancak, eğer bu lüks masraf mala eklenen bir fazlalık 
şeklindeyse ve asıl şeye zarar vermeden çıkarılması mümkünse, iade anında masrafın ödenmesi 
önerilmedikçe fazlalık iade borçlusu tarafından alıkonulabilir.  BK m. 64’te düzenlenen bu kuruma 
“söküp alma hakkı” (ius tollendi) denilmektedir. Bu hakkın kullanılmasından söz edebilmek için, iade 
konusu şeye eklenen fazlalık, MK m. 684 uyarınca “bütünleyici parça” (mütemmim cüzü) olmalıdır.”  
Oğuzman/Öz, a.g.e., s.789-790. 
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 Sebepsiz zenginleşmenin tüm şartları gerçekleşmiş olsa dahi kanunda yazılı 

bazı durumlardan ötürü iade talep edilemeyecektir. İlk olarak BK m. 62 uyarınca 

borçlu olmadığı halde hataen ifada bulunan kişi bu hatasını ispat etmedikçe iade 

talep edemeyecektir139. İkinci olarak BK m. 65 hükmüne göre hukuka veya ahlaka 

aykırı bir amaca ulaşmak için yapılan kazandırmanın iadesi talep edilemeyecektir140. 

Üçüncü olarak BK m. 62 c. 2 uyarınca zamanaşımına uğramış bir borcun iadesi -bu 

borç mevcut ve geçerli bir borç olarak kaldığı için- sebepsiz zenginleşmenin 

konusunu oluşturmayacaktır141. Dördüncü olarak ahlaki bir görevin ifası nedeniyle 

yapılan kazandırmaların iade talebine konu edilemeyeceği BK m. 62 c. 2’de ifade 

edilmiştir142.  Ancak kazandırmanın bağışlama sebebi ile yapılması halinde bu durum 

ahlaki görevin ifasının dışında kalacak ve bu kazandırma hukuki sebebe dayandığı 

için sebepsiz zenginleşme söz konusu olmayacaktır143. Son olarak iade talep 

edilemeyecek haller içine eksik borçların ifası sebebiyle yapılan kazandırmalar 

girmektedir144. 

                                                 
139 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 764. 
140 Eren, ag.e., s. 859. “Kazandırmadan yararlananın da hukuka veya ahlaka aykırı amaç güttüğü 
durumlarda, BK m. 65 hükmü sayesinde aldığının yanına kâr kalması, isabetsiz bulunmakta ve 
hükmün düzenleniş tarzı eleştirilmektedir.” Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 765 ve dn. 202.  
141 Eren, a.g.e., 858-859. “… borç olmayan şeyin iadesini düzenleyen bu maddede iade talebin hataen 
ifada bulunma şartına bağlandığı için, zamanaşımına uğramış bir borcu hataen ifa edenin de iade 
isteyebileceği şeklinde bir yanlış anlamayı önlemek ve açıklık getirmek bakımından bu cümleye yer 
verilmiştir.” Bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 769.  
142 Eren, a.g.e., s. 859. “Burada kanunkoyucu ahlaki bir görevin ifası olarak yapılan kazandırmaların 
ortada bir borç bulunmamasına rağmen, bir kere yerine getirildikten sonra iadeye konu olmalarını 
uygun görmemiştir.” Bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 769. 
143 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 770. 
144 Kumar ve bahisten doğan borcun ifasında (MK m. 505 f. 2) ve evlenme tellallığından doğan 
borçlarda (BK m. 408) bu borçlardan ötürü yapılan kazandırmalar talep edilemeyecektir. Eren, a.g.e., 
s. 859; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 770. 
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II. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İLİŞKİLERDE SEBEPSİZ 

ZENGİNLEŞME 
 

 

A. Sebepsiz Zenginleşme ve Vasıflandırma 

 

Birden fazla hukuk düzeni ile bağlantılı olan bir ilişki veya hayat olayı bu 

bağlantısından ötürü “yabancılık unsuru” taşımakta olup1, kanunlar ihtilafı kuralları, 

yabancılık unsuru taşıyan bu ilişki veya hayat olayını bir bağlama kuralı vasıtasıyla 

belirli bir hukuk düzenine bağlar. Bir sözleşmeye uygulanacak hukuk olarak yabancı 

bir hukukun seçilmiş olması; bir haksız fiil olayının aktörlerinin farklı ülkelerin 

vatandaşı olması ve hatta bu olayın başka bir ülkede cereyan etmesi; iki farklı 

ülkenin vatandaşının evlenmesi ya da boşanması yabancılık unsurunun tipik 

örneklerini oluşturur.  

 

Yabancılık unsuru taşıyan bir hayat olayına uygulanacak hukukun tespitinden 

önce bu hayat olayının hangi hukuki kurum içinde yer aldığının tespit edilmesi 

gerekir. Bu sorun, bir vasıf ihtilafı oluşturmaktadır2. Bu vasıf ihtilafı hukuk 

düzenlerinin belirli hayat ilişkilerini farklı şekilde vasıflandırmalarından ileri 

gelmektedir; belirli bir hukuk kurumunun iç hukuktaki yeri farklı olabilmekte ve 

böylece belirli bir hayat ilişkisinin vasıflandırılmasına hukuk düzenlerinin verdikleri 

cevaplar da birbirinden farklı olabilmektedir.3 Zorunluluktan ötürü yapılan edimlerin 

tazmini talepleri -mesela bir kaza anında can kurtarma faaliyetinde bulunmak- dört 

ayrı kanunlar ihtilafı kuralına tabi olabilecektir: Bu talep, zımni bir talebin varlığı 

halinde bir sözleşme olarak; acil duruma sebebiyet veren davalının rolü göz önüne 

alındığında haksız fiil olarak; zorunluluk durumunu “haksızlık unsuru” (unjust 
                                                 
1 Aysel Çelikel, B. Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk, 10. Bası, İstanbul, Beta Basım 
Yayım, 2010, s. 8; Ergin Nomer, Cemal Şanlı, Devletler Hususi Hukuku, 17. Bası, İstanbul, Beta 
Basım Yayım, 2009, s. 4-5; Gülören Tekinalp, Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, 
2009, Vedat Kitapçılık, İstanbul, s. 19-20. 
2 Çelikel/ Erdem, a.g.e, s. 78. 
3 Nomer/Şanlı, a.g.e, s. 102; Tekinalp, a.g.e, s. 37 vd. 
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factor) kabul ederek sebepsiz zenginleşme olarak veya ilgili kanunlar ihtilafı 

kuralının kendi hukuki sınıflandırmasına göre ayrı bir hukuki kurum olarak 

vasıflandırılabilir4. 

 

Hâkim, önüne gelen olayda vasıflandırmayı hangi hukuka göre yapacaktır? 

Doktrinde bu soruyu cevaplayan üç temel görüş5 bulunmaktadır: Bunlardan ilki, 

hâkimin vasıflandırmayı kendi hukukuna göre yapması gerektiğini savunur. Böylece 

hâkim, önüne gelen olayı kendi hukuk sisteminde yer alan kavramlarla 

vasıflandıracaktır. Buna lex fori vasıflandırma adı verilir. İkinci görüşe göre hâkim, 

somut olaya uygulanacak hukuku kullanarak olayı vasıflandıracaktır. Bu görüş lex 

causae (hüküm statüsü) olarak adlandırılır6. Son olarak, kanunlar ihtilafı kurallarının 

kendine özgü kavramlarından yola çıkarak olayın vasıflandırılması gerektiğini 

savunan bağımsız görüş yer almaktadır.  

 

 Genel kabul gören görüşe göre hâkim, önüne gelen somut olaydaki hayat 

ilişkisinin vasıflandırmasını kendi hukukuna “lex fori” göre yapmakta ve somut 

olayı kendi hukukunda aynı nitelikte veya benzer olan kural veya kurum olarak 

vasıflandırmaktadır. Bunun ardından hâkim, kendi hukukuna göre vasıflandırmış 

olduğu olaya uygulanacak hukuku belirlemek için kanunlar ihtilafı kurallarına 

başvuracak ve bu kuralların göstermiş olduğu hukuku somut olaya uygulayacaktır. 

Aynı şekilde uygulanacak hukukun tespitinden önce hâkimin çözmek zorunda 

olduğu sorun, karşısındaki hayat olayının sebepsiz zenginleşme kurumu içine dâhil 

olup olmadığını tespit etmek, yani olayı vasıflandırmaktır. Hâkim bu vasıf ihtilafını 

kendi hukukuna yani “lex fori”ye göre çözecek ve somut olayın sebepsiz 

zenginleşme olup olmadığını belirleyecektir. 

                                                 
4 Pitel (“Characterisation”), a.g.e.,  s. 333. 
5 Çelikel/Erdem, a.g.e., s. 83; Nomer/Şanlı, a.g.e., 104 vd.; Tekinalp, a.g.e., s. 39 vd.  
6 Hukuk sistemimizde lex causae vasıflandırma örnekleri sayılıdır. Bunlardan biri de Yargıtay 2. 
HD’nin vermiş olduğu 24.05.1945 tarih ve 2798 sayılı bir karardır. Bu kararda Türkiye’de mirasçısız 
ölen Yunan vatandaşının terekesinin Hazineye kalıp kalmayacağı sorunu gündeme gelmiştir. 2. Daire 
hükmüne göre lex causae uygulandığında menkul mirasa Yunan Hukuku uygulanacak ve mirasçısız 
ölme sonucu Devletin mal iktisabı yine Yunan Hukukuna göre tespit edilecektir. Gayrimenkul mirasa 
ise lex causae uygulandığında gayrimenkulün bulunduğu yer hukuku uygulanacaktır. Bkz. Osman 
Fazıl Berki, Türk Hukukunda Kanun İhtilafları, 2. Bası, 1971, AÜHF Yayınları, Ankara, s. 41 vd. 
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Anglo-Amerikan sisteminde neyin vasıflandırılması gerektiği tartışılmaktadır: 

Davacının ileri sürdüğü dava sebebi, davacının talebi veya davcının talebi dikkate 

alınmaksızın taraflar arasındaki hukuki ihtilafın vasıflandırılması. “Macmillan Inc v. 

Bishopsgate Investment Trust Plc7” olayında, davacı talebinin istirdat 

(“restitutionary”) olarak vasıflandırılmasını savunmuş ve fakat temyiz mahkemesi 

uyuşmazlığın sebebine inerek söz konusu ihtilafı trust’a aykırılık olarak 

vasıflandırmış ve uygulanacak kanunlar ihtilafı kuralını da buna göre tespit etmiştir8. 

Burada mahkeme dava konusu talebin değil, taraflar arasındaki ihtilafın 

vasıflandırılması gerektiğini vurgulamıştır. 

 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde haksız fiilden farklı olan akit dışı borçların 

alt sınıflandırmalarında birlik bulunmadığı için vasıf ihtilafı ortaya çıkabilmektedir: 

(i) üçlü sistem (Fransa, Hollanda, Avusturya ve İtalya)  condictio indebiti ve sebepsiz 

zenginleşme ayrımı yapmakta ve bunun yanına negotiorum gestio’yu (vekâletsiz iş 

görme) eklemektedir; (ii) ikili sistem (Almanya, İsviçre, Yunanistan) sebepsiz 

zenginleşme ve negotiorum gestio’yu kabul etmektedir; (iii) tekli sistem (Birleşik 

Krallık) istirdat (“restitution”) fikrini kabul edip uygulamakta fakat negotiorum 

gestio’yu dışlamaktadır9. Dolayısıyla sebepsiz zenginleşmeye ilişkin bir olay bu 

sistemlerde farklı şekilde vasıflandırılabileceği için farklı hukukların uygulanması 

söz konusu olabilecektir. Ayrıca sözleşme, sözleşme benzeri ilişki “quasi contract” 

ve haksız fiil kurumlarının Kara Avrupası sistemi ve Anglo-Amerikan sistemindeki 

yerleri farklı olduğu için bu noktada da bir vasıf ihtilafı ortaya çıkması 

mümkündür10. Örneğin Kara Avrupası sisteminde sözleşmenin feshi veya yokluğu 

gibi durumlarda sözleşmesel ilişkinin sona ermesi ile sebepsiz zenginleşme gündeme 

gelmektedir. Böylece sözleşmede kararlaştırılmış olan bedelin/ivazın ödenmemesi 

                                                 
7 Olayın özeti için bkz: 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Macmillan_Inc_v_Bishopsgate_Investment_Trust_plc_%28No_3%29 
veya www.internationalprivatelaw.com/.../Macmillan_Inc_v_Bishopsgate_Investment_Trust_Plc.doc  
(çevrimiçi 30.08.2010). 
8 Pitel (Characterisation), a.g.e., s. 334; John Greenwood Collier, Conflict of Laws, Cambridge 
University Press, 2001, s. 19. 
9 Gabriella Carella, The Law Applicable To Non-Contractual Obligations Other Than Tort Or 
Delict, The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Than Non-Contractual 
Obligations in Europe:  The Rome II Proposal, 2006, CEDAM Casa Editrice Dott. Antonio Milani,  s. 
74-75. 
10 Carella, a.g.e., s. 75. 
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gibi bir durum söz konusu olduğunda bu bedelin ödenmesi Kara Avrupası sisteminde 

sözleşmesel bir talep olarak görülmekteyken, İngiliz Hukukunda sebepsiz 

zenginleşme veya istirdata ilişkin kabul edilmektedir11.  

 

AB’de yer alan ülkelerin hukuk sistemlerinin farklı özellikler taşıması, farklı 

uygulamalar ve yaklaşımlar ortaya koyması ve bu sistem farklılığının yanında 

kavram ve hukuki statü farklılıklarının da var olması nedeniyle birlik üyesi 

devletlerin hukuklarını uyumlaştırma çalışmaları yapılmış ve halen daha 

yapılmaktadır. Kanunlar ihtilafı kurallarının uyumlaştırılmasına12 yönelik yapılan 

çalışmalardan Akdi Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkında Tüzük (Roma I 

Tüzüğü)13 ve Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkında Tüzük 

(Roma II Tüzüğü)14 yürürlüğe girmiştir15. Roma II Tüzüğü’nde sebepsiz 

zenginleşmeye ilişkin düzenleme 10. maddede yer alırken, sebepsiz zenginleşmeden 

anlaşılması gerekenin ne olduğuna Tüzüğün önsözünün 11. paragrafı işaret 

etmektedir: Buna göre “Akit dışı borç kavramı üye ülkelere göre değişiklik 

göstermektedir ve akit dışı borç bu Tüzüğün amacına uygun olarak bağımsız bir 

kavram olarak anlaşılmalıdır”. 

 

 

B. Sebepsiz Zenginleşme ve Diğer Talepler 

 
                                                 
11 Carella, a.g.e., s. 75. 
12 Uyumlaştırmada yapılması gerekenin hukuk sistemleri arasındaki farklılıkları gidermek ve bu 
konuda yeknesak bir düzenleme getirmek olduğu ve bu nedenle getirilen bağlama kuralının açık, net 
ve fazla yoruma ihtiyaç duymayacak nitelikte ve öngörülebilir olması gerektiği hakkında bkz: Günseli 
Öztekin Gelgel, Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Avrupa Birliği 
Düzenlemesi, 2006, Beta, İstanbul, a.g.e., 25 vd. 
13 Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on 
The Law Applicable To Contractual Obligations. Roma I Tüzüğü İngilizce metni için bkz. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:EN:PDF 
(çevrimiçi 30.08.2010). 
14 Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on 
The Law Applicable To Non-Contractual Obligations. Roma II Tüzüğü İngilizce metni için bkz. 
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0040:EN:PDF 
(çevrimiçi 30.08.2010). 
15 Roma I Tüzüğü 17.12.2009 tarihinden, Roma II Tüzüğü ise 11.01.2009 tarihinden bu yana 
yürürlüktedir. Detaylı bilgi için bkz. aşa. Bölüm 3.  
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Yabancılık unsuru taşıyan olayın sebepsiz zenginleşme teşkil ettiğine dair 

yapılan vasıflandırmada, hâkimin hukukunda yer alan sebepsiz zenginleşmeye ilişkin 

unsurların varlığı aranacaktır. Çeşitli hukuk sistemlerinde sebepsiz zenginleşmenin 

düzenlenme yeri değişiklik göstermektedir.  

 

Kara Avrupası hukukunda sebepsiz zenginleşme, sözleşme ve haksız fiilin 

yanında ayrı bir borç kaynağı olarak düzenlenirken, Anglo-Amerikan sistemde ise 

sebepsiz zenginleşme kavramının ayrı bir borç kaynağı olduğu ve sözleşme ile haksız 

fiilin yanında yer aldığı yeni yeni kabul edilmektedir16. Ancak bir kurum olarak 

kabul edilmesinin sebepsiz zenginleşmenin aynı şekilde bir dava sebebi (“cause of 

action”) olarak kabul edildiği anlamına gelmediği de ifade edilmektedir17. Anglo-

Amerikan sistemde sebepsiz zenginleşmeye dayalı dava açabilmek için (i) davalının 

zenginleştiği, (ii) zenginleşmenin davalı lehine gerçekleşmiş olması ve (iii) davalının 

bu zenginleşmeyi korumasının haksız olması şartları (unjust factors) aranmaktadır18.  

 

Sözleşmenin varlığı halinde, Kara Avrupası sisteminde olduğu gibi Anglo- 

Amerikan sisteminde de, sebepsiz zenginleşmeye dayalı taleplere yer 

verilmemektedir. Sözleşmeye aykırılık halinde ileri sürülecek talepler yine 

sözleşmesel olurken, sözleşmenin baştan itibaren geçersiz sayıldığı hallerde, sebepsiz 

zenginleşme ile sözleşmesel taleplerin hangisinin uygulanacağına ilişkin Anglo- 

Amerikan sisteminde tartışmalar mevcuttur. Kleinwort Benson v. Glasgow City 

Council kararında taraflar arasındaki sözleşme baştan itibaren geçersiz sayıldığı için, 

davacının taleplerinin sözleşmesel değil, sözleşmenin baştan itibaren geçersiz olması 

nedeniyle sebepsiz zenginleşmeye dayalı olduğu kabul edilmiştir19. Sözleşme veya 

sebepsiz zenginleşmeden hangisi tercih edilirse edilsin, uygulanacak hukuku tespit 

ederken baştan itibaren geçersiz bir sözleşmeye uygulanacak hukukun sebepsiz 

zenginleşmeye de uygulanacağı konusunda bir kesinlik bulunmamaktadır20. 

Sözleşmenin geçersizliğinden kaynaklanan sebepsiz zenginleşme davalarında dava 
                                                 
16 Pitel (Characterisation), a.g.e., s. 338-340. Buna ilişkin açıklamalara Bölüm 1’de yer verilmişti. 
17 Dava sebebi olabilmesi için davacıya dava açma hakkı veren gerçekleşmiş bir olayın var olması 
gerekecektir, Pitel (Characterisation), a.g.e., s. 341. 
18 Pitel (Characterisation), a.g.e., s. 341. 
19 Detaylı bilgi için bkz. Pitel (Characterisation), a.g.e., s. 352. 
20 Pitel (Characterisation), a.g.e., s. 351. 
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sebebi iki tane olacaktır: İlk olarak sözleşmenin geçersiz olduğu ileri sürülecektir, 

ikinci olarak sebepsiz zenginleşmenin oluşmasıyla iade talep edilecektir21. 

 

Kara Avrupası sisteminde, taraflar arasında bir sözleşme varsa ve iade talebi 

sözleşmeden kaynaklanan bir borca ilişkinse aynı anda sebepsiz zenginleşmeye 

dayalı bir talep kabul edilmeyecektir. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) 17 

Mart 2005 tarihli C-294/02 numaralı kararına22 konu Avrupa Toplulukları 

Komisyonu’nun AMI Semiconductor vd.’ne karşı açtığı iade davasında, Komisyon 

bir projeyi gerçekleştirmek üzere sözleşme imzaladığı davalılara performansları 

nedeniyle ödemesi gereken miktarın, gerçekte ödemiş olduğu miktardan daha az 

olması gerekçesiyle aradaki farkı davalı şirketlerden sebepsiz zenginleşmeye 

dayanarak talep etmektedir. Ancak ATAD verdiği kararda “sözleşmede yer alan iade 

hükmüne göre sözleşmenin sona erdirilmesinden sonra iade edilmesi gereken 

miktarın” sebepsiz zenginleşmeye göre değil, taraflar arasında bir sözleşme 

imzalandığı ve bu sözleşmede söz konusu talebin iadesine ilişkin hüküm bulunduğu 

gerekçesiyle “sözleşme hükümleri uyarınca iade edilmesi gerekeceğine” ancak 

tarafların sözleşme hükümleri uyarınca böyle bir iade zorunluluğunun sabit 

olmadığına hükmetmiştir. 

 

Sebepsiz zenginleşme ve ayni hakka dayalı talepler Kara Avrupası sisteminde 

tamamen ayrılmışken, Anglo-Amerikan sistemde iki kurum arasındaki ayrım net 

olarak ortaya konmamıştır. Bu iki kurumun ayrılmaması gerektiğini savunanlar 

sebepsiz zenginleşmeye dayalı taleplerin aslında var olan ayni hakka dayalı bir talep 

olmadığı bunun yerine sebepsiz zenginleşmeye dayalı iadeyi gerçekleştirmek için 

oluşmuş olan “yeni bir ayni hak olduğu” görüşündedirler23. Bunun karşısında iki 

kurumun ayrı olduğu savunan görüşe göre, her iki kurum da önceden var olan ayni 

                                                 
21 Pitel (Characterisation), a.g.e., s. 352. 
22http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtp
i&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docppoag=docppoag
&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docno
or=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo
&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&y
datefe=&nomusuel=AMI+Semiconductor+&domaine=&mots=&resmax=100 (çevrimiçi 28.02.2011). 
23 Pitel (Characterisation), a.g.e., s. 355. 
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haklarla ilgilenmektedir ve fakat yeni oluşan ayni haklar sebepsiz zenginleşmenin 

değil, yine önceki ayni hakkın kapsamında değerlendirilmelidir. Sebepsiz 

zenginleşmeye dayalı bir talebin iadeyi sağlama işlevi yine ayni hakkın geçişine 

bağlı olduğu için, sebepsiz zenginleşmenin oluşup oluşmadığını ayni hakka ilişkin 

hukuk belirleyecektir24.  

 

 

C. Sebepsiz Zenginleşme ve Menfaat Dengesi 

 

Her bir devletin hukuku diğerinden farklıdır ve yabancılık unsuru taşıyan bir 

olayda veya hayat ilişkisinde haklı sonuca varmak ve devletler özel hukuku 

hakkaniyetine ulaşmak ancak o olayın veya hayat ilişkisinin en sıkı şekilde bağlı 

bulunduğu hukuk düzenine tabi tutulmasıyla25  veya başka bir deyişle “ilgili taraflar 

ve söz konusu hukuki ilişki ve işlem açısından en çok düşünülen, hesaba katılan 

yahut ihmal edilmemesi gereken hukukun hesaba katılmasıyla26” gerçekleşebilir. Bu 

şekilde uygun olan, yani olayla en yakın ilişki içerisinde bulunan hukuk düzeninin 

uygulanmasıyla devletler özel hukuku hakkaniyeti gerçekleşmiş olur27.    

 

Bizce sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuku tespit eden bağlama 

kurallarının da devletler özel hukuku hakkaniyetini sağlayacak nitelikte olması 

esastır. Bunun için söz konusu bağlama kurallarının, olay ile en sıkı bağlantıdaki 

hukuku araştırması ve bu hukuka bağlanması gerekmektedir.  

 

D. Sebepsiz Zenginleşmeye İlişkin Bağlama Kuralı 

 

                                                 
24 Bu ayrımın sonucunda sebepsiz zenginleşmeye dayalı talebin şahsi olacağına ilişkin Virgo’dan 
aktaran, Pitel (Characterisation), a.g.e., s. 355-356. 
25 Nomer/ Şanlı, a.g.e. s. 14. 
26 Tekinalp, a.g.e. s. 28. 
27 Nomer/ Şanlı, a.g.e. s.15. 
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Sebepsiz zenginleşme davalarında uygulanacak hukuku belirleyecek kanunlar 

ihtilafı kuralının saptanmasında üç eğilim olduğu ifade edilmektedir28: (i) tek bir 

bağlama noktasıyla sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukukun tespit edilmesi; 

(ii) sebepsiz zenginleşmenin meydana geliş sebebine göre çeşitli kuralların 

önerilmesi; (iii) esnek yaklaşımla her bir olay için en yakın irtibatlı hukukun tespitine 

imkân veren bağlama noktaları. Tek bir bağlama noktası ile uygulanacak hukuku 

tespit eden yaklaşıma göre bu bağlama noktası lex fori, tarafların şahsi hukuku veya 

sebepsiz zenginleşmenin meydana geldiği yer olacaktır. Sebepsiz zenginleşmenin 

meydana geliş sebebine göre belirlenecek bağlama noktaları, taraflar arasında var 

olan hukuki ilişki ve sebepsiz zenginleşmenin meydana geldiği yer olarak 

sıralanmaktadır. Esnek yaklaşıma göreyse sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak 

hukuk bir bağlama kuralı ile önceden tespit edilmez, bunun yerine her bir ilişki bir 

bütün olarak ele alınır ve en yakın bağlantıda olduğu hukuk sistemi tespit edilir29.    

 

Bizce devletler özel hukuku hakkaniyetini sağlamak için sebepsiz 

zenginleşmeye uygulanacak hukuk belirlenirken tek bir bağlama kuralı değil, 

sebepsiz zenginleşmenin içinde barındırdığı birden fazla türü kapsayacak şekilde 

esnek bir yaklaşım tercih edilmelidir. Ancak bu yapılırken, söz konusu bağlama 

kuralının tamamen tesadüfî olan hukuklara bağlanmasını önlemek için hâkime en 

sıkı irtibatlı hukuku araştırma olanağı verilmelidir. Objektif bağlama kuralında yer 

alan bağlama noktalarının hâkime sunduğu seçenekler arasında somut olaydaki en 

sıkı irtibatlı hukuk tespit edilmişse, hâkimin ayrıca bir kez daha sıkı irtibatlı hukuk 

araştırması yapmasına gerek olmadığı gözden kaçırılmamalıdır. 

E. Tercih Edilen Bağlama Noktaları 

 

                                                 
28 Sibel Özel, “Sebepsiz Zenginleşme Davalarında Kanunlar İhtilafı Meselesi”, Milletlerarası Özel 
Hukuk Bülteni, Yıl 19-20, 1999-2000, s. 750. 
29 Amerikan hukukunda görülen bu eğilimde “sebepsiz zenginleşme davalarında esas alınabilecek 
bağlama noktaları sıralanmış ve önem derecelerine göre değerlendirilmeleri mahkemeye 
bırakılmıştır.” Mahkeme her bir bağlama noktasını değerlendirecek ve olayla yakın bağlantılı hukuku 
araştırarak bir sonuca varacaktır. Kuralın sebepsiz zenginleşme ilişkisini tek bir bağlama noktasına 
tabi tutmaması yazar tarafından olumlu karşılansa da kurala getirilen her bir mahkemenin aynı olaya 
farklı sonuca varabileceği eleştirisi önem taşımaktadır. Özel, a.g.e., s. 759-760. 
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Kanunlar ihtilafı kurallarında sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuku 

belirlemek için çeşitli bağlama noktaları tercih edilmektedir: zenginleşmenin 

meydana geldiği yer; taraflar arasında önceden var olan ilişki; tarafların ortak mutat 

meskeni; daha sıkı irtibatlı hukuk; tarafların seçimi. Bu bağlama noktaları kanunlar 

ihtilafı kuralı içinde kademeli olarak düzenlenebildiği gibi, seçmeli olarak da 

düzenlenebilmektedir. 

 

 

1.  Zenginleşmenin Meydana Geldiği Yer  

 

Sebepsiz zenginleşme kurumunun amacının zenginleşmenin fakirleşene 

iadesi olduğu gözetildiğinde zenginleşme yeri kavramının önemi artmaktadır. 

Genelde ifa dışı zenginleşmelere uygulanacak hukuku bulmak için bağlama noktası 

olarak tercih edilen “lex loci condictionis” yani zenginleşmenin meydana geldiği 

yeri30 belirlemek için göz önüne alınması gereken ilk unsur “zenginleşme” olacaktır. 

Aslında taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet ve diğer ayni haklara 

uygulanacak hukuk olarak tercih edilen ve eşyanın bulunduğu yer hukukunu gösteren 

lex rei sitae kuralı, aynı zamanda ifa dışı sebepsiz zenginleşmeye dayalı karışma, 

birleşme gibi olaylarda zenginleşmenin yani birleşme ve karışmanın gerçekleştiği 

yeri gösterdiği için zenginleşme yeri olarak uygulama alanı bulabilecektir31.  

 

Sebepsiz zenginleşme ile haksız fiil arasında kurulan bağlantı nedeniyle lex 

loci condictionis kuralının lex loci delicti kuralının bir yansıması olduğu kabul 

edilmektedir, ancak bu durum her iki kuralın örtüşeceği anlamına gelmemektedir. 

                                                 
30 Tarihsel olarak belirli bir olayın yerini bağlama noktası olarak kullanmayı savunan esas tezlerden 
birinin kazanılmış haklar teorisi olduğu ve fakat bu tezin gözden düşmüş olduğu hakkında bkz. 
Stephen G. A. Pitel, “Rome II and Choice of Law for Unjust Enrichment”, The Rome II Regulation 
on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (Ed. J. Ahern, W. Binchy), Leiden, Boston, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2009, (“Rome II”), s. 247. 
31 Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 356, Özel, a.g.e., s. 764. Sebepsiz zenginleşmeye dayalı olarak bir iddiada 
bulunulabilmesi için zenginleşenin malvarlığında ayni hak iktisabı olup olmadığının araştırılması 
gerekir; malvarlığında ayni hak iktisabı olup olmadığı ise lex rei sitae’ye tabidir. Dolayısıyla lex rei 
sitae’ye göre ayni hak iktisabı geçerli ise sebepsiz zenginleşme söz konusu olacak, aksi halde 
mülkiyet geçişi olmadığı için sebepsiz zenginleşme yerine ayni hak iddiası gündeme gelecektir, Özel, 
a.g.e., s. 745-746. 



 

38 

Aksine haksız fiilde başvurulan zarar yeri, sebepsiz zenginleşmede başvurulan 

zenginleşme yerini değil fakirleşme yerini göstermektedir32. Ayrıca fiili bir 

zenginleşme olmayıp da davalının fakirleşmesinin önlenmesi veya yalnızca 

davacının fakirleşmesi durumunda bağlama kuralı olarak zenginleşme yerinin neresi 

olduğu konusunda tereddütler oluşacaktır.  

 

Zenginleşmenin para transferi ile gerçekleşmesi veya zenginleşmenin banka 

hesapları arasında yönlendirilmesi durumlarında zenginleşme kavramı oldukça soyut 

olacaktır. Böyle bir durumda zenginleşme yeri tesadüfî olacak ve sebepsiz 

zenginleşme ile yakın irtibatta bulunmayabilecektir33. Bu durumun taraf menfaatini 

gözetmediği açıktır34.  Örneğin A ülkesindeki bankada hesabı bulunan B ülkesi 

vatandaşının bu hesaptaki parası C ülkesi vatandaşı olan ve bu bankada görevli bir 

kişi tarafından D ülkesindeki hesaba gönderildiğinde, sebepsiz zenginleşen C ülkesi 

vatandaşı bu zenginleşmeye sebep olan fiilini A ülkesinde gerçekleştirmiş fakat 

zenginleşme D ülkesindeki hesapta gerçekleşmiştir. Söz konusu durumda 

zenginleşme yeri tamamen tesadüfîdir. Hatta bu örneği biraz daha geliştirirsek, (i) D 

ülkesindeki hesabın paravan olduğunu ve bu paranın E ülkesindeki hesaba aktarılıp 

oradan çekildiğini veya (ii) D ülkesindeki hesapta bulunan paranın F ülkesindeki bir 

şubeden çekildiğini düşündüğümüzde zenginleşme yerinin neresi olduğu tartışması 

gündeme gelecek ve zenginleşmenin bu paranın hesaba geçtiği anda mı yoksa 

paranın hesaptan çekilmesiyle mi gerçekleştiği sorusu akla gelecektir. Bu örnekten 

de anlaşılacağı gibi zenginleşme yerine getirilen diğer bir eleştiri de zenginleşme 

yerinin belirlenmesinin zor olduğu yönündedir35. Zenginleşme yeri olarak anında 

                                                 
32 Özel, a.g.e. s. 753. 
33 Söz konusu durumda zenginleşme kuralının, sorumluluklarını kaynaklarını yönlendirme ile 
düzenlemek isteyen dolandırıcılar için bir lütuf olacağı ve bunların istedikleri yargı çevrelerinde 
“zenginleşecekleri” hakkında Carella, a.g.e., s. 83. Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesi 
Raportörü Wallis de Roma II Tüzüğü ile ilgili tartışmalar sırasında, zenginleşme yerinin tamamen 
rastlantısal olabileceğinden bahisle söz konusu görüşü desteklemiş ve sebepsiz zenginleşmenin 
gerçekleşmesine neden olan olayın esas ölçüde gerçekleştiği (substantially occurred) yer hukukunun 
uygulanması gerektiğini savunmuştur, aktaran Adeline Chong, Choice Of Law For Unjust 
Enrichment/Restitution And The Rome II Regulation, International and Comparative Law 
Quarterly, vol. 57, 2008, s. 883. 
34 Her şahsın sıkıca bağlı bulunduğu bir hukuka tabi olmasında menfaati vardır, bu hukuk ya şahsın 
vatandaşı olduğu ya da ülkesinde oturmakta olduğu devletin hukukudur. Buna taraf menfaati adı 
verilir. Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 16.  
35 Chong, a.g.e., s. 885.  
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gerçekleşen zenginleşmenin (immediate enrichment) oluştuğu yerin kabul edilmesi 

görüşünün gerekçesi olarak (i) son zenginleşme yerine (ultimate enrichment) kıyasla 

daha kolay belirlenebilir olması, (ii) haksız fiile uygulanacak hukuk için tespit edilen 

zarar yeri kavramı ile benzerliği, (iii) fiilin hukuki sebebini oluşturması bakımından 

yeterli görülmesi36, (iv) çoğu olayda son zenginleşme yerine kıyasla manipülasyona 

daha az yatkın olması sayılmaktadır37. 

 

İnternet ortamında sadece para transferi değil, müzik, film, kitap, fotoğraf, 

video vb. dijital ürünlerin gönderilmesi de söz konusu olmaktadır. Servis 

sağlayıcısının dijital ürünleri yanlış kişiye göndermesi durumunda alıcının ürünü 

indirdiği ülkenin zenginleşme yeri olacağı görüşü doktrinde yer almaktadır38. 

 

Ayrıca lex loci condictionis kuralı, zenginleşmeyle yakın irtibatlı bir hukuk 

olarak gösterilmesine rağmen temelinde bir ilişkinin varlığı halinde bunu dikkate 

almadığı ve bu nedenle taraf menfaatine aykırı olduğu için de eleştirilmektedir39.  

 

Bizce zenginleşme yeri, her ne kadar akla ilk gelen bağlama noktalarından 

biri olsa ve doğru bir tercih olarak kabul edilse de, tesadüfî olma ihtimali nedeniyle 

devletler özel hukuku hakkaniyetinden uzaklaşacaktır ve bu sebeple son çare olarak 

kullanılması gerekir, meğerki daha sıkı irtibatlı hukuk veya tarafların seçimi de 

zenginleşme yeri hukukunu işaret etsin. 

 

 

2. Taraflar Arasında Önceden Var Olan İlişki 

  

                                                 
36 Yazar üçüncü sırada saydığı “fiilin hukuki sebebini oluşturması” gerekçesinin en azından İngiliz 
hukukunda gündeme gelebileceğini belirtmektedir, Chong, a.g.e., s. 886. 
37 Chong, a.g.e., s. 886-887. 
38 James J. Fawcett, Jonathan M. Harris, Michael Bridge, International Sale Of Goods In The 
Conflict Of Laws, 2005, Oxford University Press, s. 1313-1314. Aynı görüşü Chong da aktarmıştır, 
Chong, a.g.e., s. 887. 
39 Özel, a.g.e., s. 753. 
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Taraflar arasında önceden var olan ilişki ile sebepsiz zenginleşme arasında bir 

bağlantı olması halinde bu ilişkiye uygulanacak hukukun sebepsiz zenginleşmeye de 

uygulanmasını işaret eden bağlama kuralları mevcuttur. Sebepsiz zenginleşme 

tesadüfen de oluşması mümkün olan bir hayat olayıdır ve bu tesadüf sonucu yakın 

irtibatlı olmayan bir hukuka bağlanılması söz konusu olabilir. Eğer taraflar arasında 

önceden bir ilişki varsa, bu tesadüfün sonuçları söz konusu bağlama kuralı ile 

bertaraf edilebilecektir ve bunun yanında ilişkiye farklı, sebepsiz zenginleşmeye 

farklı hukukun uygulanması ile ortaya çıkabilecek tutarsızlığı da önleyecektir40.  

 

Sebepsiz zenginleşme ilişkisi çoğunlukla sözleşmenin geçersizliğinden 

kaynaklandığı için çoğu yorumlarda sebepsiz zenginleşmenin geçersiz sözleşmenin 

hukukuna tabi olması gerektiği belirtilmektedir41. Bunun sebebi olarak sözleşmeden 

kaynaklanan tüm ihtilaflara aynı hukukun uygulanmasının daha pratik olması 

gösterilmektedir. Ayrıca bir sözleşmenin geçerli olup olmadığını belirleyen 

hükümlerin yer aldığı ve sözleşmenin tabi olduğu hukuk ile sözleşmenin 

geçersizliğinin sonuçlarını gösteren kuralların yer aldığı sebepsiz zenginleşme 

hukukunun aynı milli hukukta yer alması, bunların birbirine bağlı (interdependent) 

olmaları ve birbirini takip eden şekilde çalışıyor olmaları bu görüşü destekleyen 

diğer bir sebebi oluşturur42. Sözleşmeye uygulanacak hukuk ile sebepsiz 

zenginleşmeye uygulanacak hukuku ayırmak, bunların birbirine olan bağımlılığını 

göz ardı etmek anlamına gelebilecektir43. 

 

Hukuki ilişkiye – özellikle sözleşmeye – uygulanacak olan hukukun sebepsiz 

zenginleşmeye uygulanmasını savunan görüşün karşısında, iç dengeyi korumak 

isteyen bu görüşün riskli niteliğinin bir sorun oluşturduğu, bu dengenin nasıl 

                                                 
40 Carella, a.g.e., s. 78. 
41 Pitel (Rome II), a.g.e., s. 240; Pitel bu konuda ilk sırada Dicey, Morris and Collins’i işaret 
etmektedir: Kural 230, madde 2/a bkz. Lawrence Collins, Dicey, Morris and Collins on the Conflict 
of Laws, 2006, Sweet & Maxwell, London, s. 1872 vd.  
42 Pitel (Rome II), a.g.e., s. 240-241. 
43 “Bu görüşlerin Anglo-Amerikan hukukunda ifade edilmesi ve tartışılıyor olmasının nedeni, uzun 
yıllar sebepsiz zenginleşme kurumunun sözleşmenin uzantısı olarak görülmesi ve daha yeni yeni ayrı 
bir hukuki kurum olarak değerlendirilmeye başlanmasıdır. Milli hukuk içinde birbirine bağlı olma 
görüşünün fazla ileri götürülmesi, zor kazanılmış olan sebepsiz zenginleşmenin ayrı bir kurum olarak 
değerlendirilmesi durumu arasında gerilim yaratmaktadır.” Bkz. Pitel (Rome II), a.g.e., s. 241. 
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belirlendiği ve analiz edildiğinin net olmadığı ve bu noktayı somut olaylarla 

örneklendirmenin eksikliği tezleri yer almaktadır. Bunların yanında birlik anlayışına 

göre getirilen çözümün hukukun diğer alanlarında, örneğin haksız fiil veya ayni 

hakla sözleşmesel ihtilaf arasında bağlantı olması durumda uygulanmaması durumu 

da karşı tez olarak ileri sürülmektedir44. 

 

Sözleşmeye uygulanacak hukukun sebepsiz zenginleşmeye de uygulanmasını 

savunan görüşün diğer bir savunması bunun mükerrer ödemenin (double recovery) 

olasılığını azaltıyor olmasıdır45. Bu yoruma karşı, gerek sözleşme ile sebepsiz 

zenginleşmenin yarışması halinde, gerekse sebepsiz zenginleşmeye dayalı taleplerin 

yarışabildiği diğer durumlarda mükerrer ödemenin kanunlar ihtilafında nasıl 

engelleneceğinin açık olmadığı savunulmakta ve her türlü talebin aynı hukuka tabi 

kılınması gerekmeksizin mükerrer ödemenin engellenebileceği ifade edilmektedir46.  

 

Sözleşmeye uygulanacak hukukun sebepsiz zenginleşmeye uygulanmasını 

savunan tezler arasında en kuvvetli olanı tarafların beklentileri tezidir47. Buna göre 

taraflar bir sözleşmeye uygulanacak hukuku açıkça belirlemiş veya bu konuda 

herhangi bir tercih yapmamış olabilirler. İlk durumda taraflar sözleşmeden 

kaynaklanan tüm ihtilafların seçtikleri hukuk tarafında çözüleceği beklentisi içinde 

olacaklardır. İkinci durumda taraflar sözleşmede hukuk seçimi fikrinden tamamen 

bihaber olup, seçim yapmadıkları için ihtilafa mahkemenin hukukunun uygulanması 

beklentisi içinde olabilirler. Her iki durumda da taraflar sebepsiz zenginleşme ve 

sözleşmesel talep arasındaki ayrımın farkında olmayıp sözleşmenin geçersizliği dâhil 
                                                 
44 Pitel (Rome II), a.g.e., s. 241. 
45 Buna en sık verilen örnek davacının hem sözleşmenin ihlal edilerek sona ermesine dayalı hem de 
sebepsiz zenginleşmeye dayalı yarışan iki talebinin aynı anda var olması fakat bunlardan birinin başka 
diğerinin başka bir hukuka tabi olması durumudur. Ancak buna cevaben karşı görüş hem sözleşmeye 
hem de haksız fiile dayalı yarışan taleplerin de iki ayrı hukuka tabi olabileceğini örnek vermektedir, 
bkz. Pitel (Rome II), a.g.e., s. 242. 
46 Pitel (Rome II), a.g.e., s. 242. Pitel’in bu soruna getirdiği ilk öneri yarışan talepler hakkında dava 
açmak için gerekli olan unsurları ve uygun tazminatlar arasında yapılacak seçime ilişkin kuralları 
maddi hukukta değil lex foriye tabi olan usul hukuku içinde değerlendirmektir. Diğer öneri 
uygulanabilen her bir hukuktaki mükerrer ödemeye ilişkin kuralların göz önünde bulundurulması 
gerektiğidir. Böylece her iki hukukun da bir seçim yapılmasını isteme durumu varsa veya her ikisi de 
mükerrer ödemeye izin veriyorsa çözüm bellidir. Ama aralarında çatışma olduğunda davacının -daha 
sınırlayıcı sistemle uyumlu olacak şekilde- her iki sistemin mümkün kıldığı ölçüde tazminat talep 
edebilmesine ilişkin bir kural kullanılabilir. Pitel (Rome II), a.g.e., s. 242. 
47 Pitel (Rome II), a.g.e., s. 242. 
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tüm ihtilafların sözleşmeden kaynaklandığını düşünebilir ve bu yönde bir beklenti 

içinde olabilirler48. Bu görüşe karşısında tarafların sözleşmesel talep ile sebepsiz 

zenginleşmeden kaynaklanan talebin ayrımına varacak kadar bilgili olmaları 

durumda hukuk seçimi ile sebepsiz zenginleşmeyi içine alacak şekilde bir beklenti 

içine girmiş olmalarını düşünmenin doğru olmayacağı savunulmaktadır49. Tarafların 

böyle bir durumda ilgili kanunlar ihtilafı kuralıyla başvurulan hukukun bunu 

çözmesini bekliyor olmaları da muhtemeldir. Bilgi sahibi de olsalar tarafların hukuk 

seçimi yapmamış olmaları halinde sözleşme ile sebepsiz zenginleşme arasındaki 

bağlantı da iyice zayıflayacaktır. Açık hukuk seçiminin olmaması halinde taraflar 

bilgili olsunlar veya olmasınlar sözleşme ve sebepsiz zenginleşme ayrımının farkında 

olmayabilirler ve bu nedenle her iki kanunlar ihtilafı kuralı arasında önemli bir 

bağlantı olduğunu düşünmeyebilirler50.  

 

Eğer sözleşmedeki kurallar esnek ve sağlamsa, bu kuralların sözleşmesel bir 

ilişki içinde sebepsiz zenginleşme taleplerine doğru genişletilebilmesi daha güçlü 

olacaktır. Bu, aynı hukuk sistemleri içinde yer almaları tezi ile karşılaştırıldığında, 

sözleşmeye uygulanan hukukun sebepsiz zenginleşmeye de uygulanması görüşünün 

en güçlü tezi olmaktadır51. 

 

Öte yandan taraflar arasında önceden var olan ilişkinin, örneğin bir 

sözleşmenin, hile veya cebir nedeniyle iptal edildiği durumlarda, söz konusu 

sözleşmede yapılmış olan açık hukuk seçiminin veya bu sözleşmeye uygulanacak 

olan hukukun devletler özel hukuku hakkaniyeti ile bağdaşıp bağdaşmayacağı hususu 

da irdelenmelidir52. Kanımızca hukuk seçimi asıl sözleşmeden bağımsız olsa bile, 

hata veya hileden dolayı asıl sözleşmenin iptal edilmesi ile hukuk seçimi de iptal 

edilmiş sayılmalıdır. Çünkü bu durumda, asıl sözleşmeyi sakatlayan ve iptaline 

neden olan hallerin hukuk seçimini de etkilemiş olacağı tartışmasızdır. Dolayısıyla 

                                                 
48 Pitel (Rome II), a.g.e., s. 242-243. 
49 Pitel (Rome II), a.g.e., s. 243. 
50 Başka bir deyişle hukuki işlemler sırasında, yani korunacak bir beklenti menfaatleri olmadığı anda 
ihtilafla karşılaşmaktalar, bkz. Pitel (Rome II), a.g.e., s. 243. 
51 Pitel (Rome II), a.g.e., s. 244. 
52 Carella bu durumda sözleşmede açıkça saptanmış olan hukukun, sözleşmenin geçersizliği nedeniyle 
geçersiz sayılması ve dikkate alınmaması gerektiğini belirtmektedir, a.g.e. s. 79 dn. 9. 
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böyle bir durumda bizce taraf menfaati ve devletler özel hukuku hakkaniyetine aykırı 

sonuçlar doğurması ihtimaline karşı -iptali kabul edilmese bile- hukuk seçiminin 

tamamen göz ardı edilmesi fikrinin dikkate alınması gerekir. 

 

 

3. Ortak Mutat Mesken 

 

Mutat mesken kavramı genelde şahsi statülere53 uygulanacak hukuku işaret 

eden bir bağlama noktası olarak tercih edilse de, sadece kişinin hukuku veya aile 

hukuku konularında değil, borçlar hukukunda da önemi giderek artmaktadır54: Örnek 

olarak Roma II Tüzüğünde, ortak mutat mesken kavramı “common habitual 

residence” akit dışı borç ilişkilerine uygulanacak hukukun tespitinde kullanılmakta, 

MÖHUK’ta ise sözleşmeye uygulanacak hukukun tespitinde karakteristik edim 

borçlusunun mutat mesken hukuku bağlama kuralı olarak düzenlenmektedir55.  

 

Mutat mesken kavramının gerekçesinin Amerikan hükümet çıkarlarına ilişkin 

doktrin ve lex loci delicti kuralının aşılmaya çalışıldığı haksız fiil davalarından 

kaynaklandığı tahmin edilmekte olup56, milletlerarası alanda henüz kabul edilmiş bir 

tarifi bulunmamakta ve yabancı doktrin ve mahkeme uygulamalarında hukuki bir 

kavram olmadığı, sadece bir vakıadan ibaret olduğu yönünde görüşler yer 

almaktadır57. İkametgâh kavramının aksine mutat mesken kavramının hukuki bir 

kavram sayılmaması, ikametgâh kavramına ilişkin vasıflandırma problemleri en aza 

                                                 
53 “… taraflardan birisi için şahsı itibariyle önem taşıyan konuların, devletler hususi hukukunun 
şahsın tabiiyetine veya ikametgâhına (veya ikametgâh yerine mutad oturma veya ikamet yerine) 
bağlanması halinde, bu konuları düzenleyen maddi hukuku kaidelerinden şahsi statü (ahkâmı şahsiye) 
olarak söz edilir.” Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 113. 
54 Tekinalp, a.g.e., s. 64. 
55 Mutat mesken kavramının bağlama noktası olarak kullanıldığı yere bağlı olarak tespit anı da 
değişmektedir. Roma II Tüzüğünde sebepsiz zenginleşmeye neden olan olayın gerçekleştiği andaki 
tarafların ortak mutat meskeni hukuku bağlama kuralı olarak düzenlenmişken, sözleşmeye 
uygulanacak hukuku düzenleyen MÖHUK m. 24 f. 4 uyarınca en sıkı ilişkili hukuku tespit ederken 
karakteristik edim borçlusunun sözleşmenin kuruluşu sırasındaki mutat mesken hukuku bağlama 
kuralı olarak tespit edilmiştir. 
56 Chong, a.g.e., s. 881. 
57 Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 125. 
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indiği için mutat mesken kavramının tercih edilme sebebini oluşturmaktadır58.  Bir 

kişinin bir yerde uzun bir süre oturmak kastıyla hareket etmesinde veya böyle bir 

kastı olmasa dahi belirli bir yerde uzun süre devam eden oturma halinde orayı mutat 

mesken olarak kullandığı kabul edilebilir59. Geçici bir bulunma yeri olmayan ve 

devamlılık gösteren mutat mesken, gerçek ve fiili duruma uygunluk ve devamlılık 

arandığı için kural olarak ancak bir tane olabilir ve bu nedenle farklı yorumlanmaya 

elverişli değildir60. Bunların yanında ortak mutat mesken hukukunun kanunlar ihtilafı 

kuralı olarak kabul edilmesinin daha basit gerekçeleri olması gerektiği de ifade 

edilmiştir: Bunlardan ilki tarafların ortak mutat meskeninin varlığı sayesinde davanın 

da burada görülecek olması, ikincisi ise taraflar aynı çevrede oldukları için aynı veya 

benzer beklenti içinde olmaları ve dolayısıyla bu durumun aralarındaki ihtilafın ortak 

hukuka tabi olmasının mantıklı kılmasıdır61. 

  

 Sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukukun belirlenmesinde başvurulan 

bağlama noktalarından biri de tarafların ortak mutat meskenidir. Burada eğer 

tarafların ortak mutat meskeni varsa, sebepsiz zenginleşmeye bu ülke hukukunun 

uygulanması öngörülebilmektedir. Bu noktada taraflardan anlaşılması gereken “tüm” 

taraflar olmalı ve ortak mutat mesken davacı ve/veya davalıların hepsinin ortak mutat 

meskeni olmalıdır. Örneğin ikiden fazla davacının veya davalının olduğu durumlarda 

taraflardan yalnızca ikisinin ortak mutat meskeninin bulunması bu kuralın 

uygulanmasına elverişli bir zemin hazırlamamalıdır.  

 

4. Daha Sıkı İrtibatlı Hukuk 

 

 Kanunlar ihtilafı kurallarının hedefi somut olaya uygulanacak uygun hukuku 

belirlemektir. Somut olaya en yakın veya daha yakın olan hukuk, “en sıkı irtibat” 
                                                 
58 “Öyle ki, milli bir kavram olarak değil, milletlerarası bir müşterek anlayışa varmayı mümkün kılan 
milletlerarası bir kavram muamelesi görebilmektedir. Ayrıca “mutad” bir mesken olması, sadece 
“mesken” kavramına nisbetle onu daha da subjektif unsurlardan temizlemekte ve maddi ilişki 
unsurları ağırlık kazanan, daha az kolaylıkla değiştirilebilen bir kavram temin edebilmektedir”. Bkz. 
Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 125-126. 
59 Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 126. 
60 Tekinalp, a.g.e., s. 63-64. 
61 Chong, a.g.e., s. 881. 
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prensibine göre uygun hukuktur. Devletler özel hukuku hakkaniyetine ulaşmak da 

olayla en yakın ilişki içinde bulunan hukuk düzeninin uygulanmasıyla 

gerçekleştirilecektir62. Bu nedenle sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuku 

işaret eden kanunlar ihtilafı kuralı da içerdiği diğer objektif bağlama kurallarının 

yanında, hâkime daha sıkı irtibatlı hukuku tespit etmesi için bir seçenek sunabilir63 

ve diğer bağlama noktalarına göre daha sıkı irtibatlı olduğu anlaşılan hukukun varlığı 

halinde bu hukukun uygulanması öngörülebilir. Her bir kanunlar ihtilafı kuralı içinde 

sıkı irtibatlı hukuka yer verilebileceği gibi, kanun metni içinde ayrı bir hükümle tüm 

durumlara etki edebilecek şekilde düzenlemeye de gidilebilir. MÖHUK’ta yer alan 

sisteme göre sıkı irtibatlı hukuka yapılan atıf ilgili madde metni içerisinde 

düzenlenmektedir. İkinci duruma örnek olarak Alman EGBGB64 m. 41 “wesentlich 

engere Verbindung” hükmü verilebilir. Madde 41 hükmüne göre “madde 38’den65 

madde 40 fıkra 2 cümle 2’ye kadarki hükümlere göre tespit edilen hukuktan farklı 

olarak daha sıkı bağlantıda olan hukukun varlığı halinde bu hukuk uygulama alanı 

bulacaktır. Benzer şekildeki Roma II Tüzüğünde yer alan sebepsiz zenginleşmeye 

uygulanacak hukuku düzenleyen m. 10 hükmünün son fıkrasına göre, ilk üç fıkra 

uyarınca tespit edilen hukuka göre sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan akit dışı 

borç ilişkisine açıkça daha yakın ilişkide bulunan66 bir ülke hukukunun olayın tüm 

şartlarından açıkça anlaşılması halinde bu ülke hukuku uygulanacaktır. 

 

 Somut olaya önceden belirlenmiş olan kanunlar ihtilafı kuralının uygulanması 

ile adil olmayan sonuçların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla olan istisna kuralı 

niteliğindeki sıkı irtibatlı hukukun uygulanması öngörülmüş olabilir67. Ancak esnek 

kanunlar ihtilafı kuralı olarak sıkı irtibatlı hukuk, belirli durumlarda genel hükümlere 

                                                 
62 Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 15. 
63 Sıkı irtibatlı hukukun sebepsiz zenginleşme talepleri için, en azından ifa dışı sebepsiz 
zenginleşmeler için, tek kanunlar ihtilafı kuralı olması gerektiği de doktrinde ifade edilmiştir, Adrian 
Briggs’den aktaran Chong, a.g.e., s. 888 dn. 181. 
64 Almanca metin için bkz. (çevrimiçi 30.08.2010) 
 http://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html#BJNR006049896BJNG034900377 . 
65 Alman EGBGB m. 38’de sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuka ilişkin kanunlar ihtilafı 
kuralı düzenlenmektedir. 
66 Fıkra metninde “manifestly more closely connected” ifadesi yer almaktadır.  
67 Tekinalp, a.g.e., 26-27. 
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göre belirlenen uygulanacak hukukun ihmal edilmesi ve sıkı irtibatlı hukukun 

uygulama alanı bulunmasının belirsizlik yaratacağı nedeniyle eleştirilmektedir68.  

 

 Bizce kanunlar ihtilafı kuralları ile sağlanmak istenen belli bazı durumlarda 

hangi hukukun uygulanması gerektiği konusunda “öngörülebilir” bir takım kurallar 

getirmektir. Her ne kadar sıkı irtibatlı hukuk, bu öngörülebilirliğin sınırlarını 

belirsizliğe doğru çekse de, sebepsiz zenginleşmeyi konu edinen olaylarda devletler 

özel hukuku hakkaniyetini sağlamak için sıkı irtibatlı hukukun da dikkate alınması 

gerekmektedir. 

 

 

5. Taraf Seçimi / İrade Muhtariyeti 

 

  Modern kanunlar ihtilafı kuralları arasında lider ilkelerden biri olan taraf 

seçimi veya irade muhtariyeti, uygulanacak hukukun tarafların anlaşmasıyla 

değiştirilemeyeceği, bireylerin kendi istekleriyle uygulanacak hukuku 

belirleyemeyecekleri görüşü nedeniyle kabul edilmemekteydi69. Taraf seçimi hukuki 

kesinlik ve öngörülebilirlik ihtiyacı, “proper law” kavramının70  sübjektif teorisi ve 

daha iyi bir çözüm oluşturması savlarıyla gerekçelendirilmiş71 ve 20. yüzyılın 

ortalarına kadar hemen hemen sadece borçlar hukuku alanında kullanılırken 

sonrasında miras hukuku, aile hukuku, haksız fiil ve hatta eşya hukukunda 

                                                 
68 Chong, a.g.e., 889. 
69 Th. M. De Boer, “Party Autonomy And Its Limitations In Rome II Regulation”, Yearbook Of 
Private International Law, Vol. 9, 2009, s. 19-20. 
70 Yakın irtibata ulaşma arayışı bazen proper law kavramı ile ifade edilir. Pitel (“Rome II”), a.g.e., s. 
235. 
71 De Boer’e göre bu gerekçeler öngörülebilir çözümlere olan ihtiyacın yeknesak kanunlar ihtilafı 
kuralları karşılandığı alanların varlığı yanında, bazı alanlarda taraf seçiminin neden sınırlandığı veya 
neden hiç var olmadığını açıklamamaktadır. Yazara göre taraf seçiminin sınırlandırılması maddi 
hukuktaki taraf seçimine imkân verilmesiyle paralellik taşımaktadır; taraf seçiminin mümkün olduğu 
maddi hukuk alanlarının kanunlar ihtilafı kuralındaki yansıması da benzer olmaktadır; maddi hukukta 
üçüncü şahıslar veya kamu çıkarlarının korunması için taraf seçimine imkân tanınmadığı hallerde 
(örneğin evlilik, velayet, evlat edinme, ayni haklar) uygulanacak hukuk taraflarca seçilememektedir. 
De Boer, a.g.e. s. 20. 
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kullanılmaya başlanmıştır72. Diğer yandan taraf seçimi ile ihtilafa uygulanacak olan 

hukukun belli bir devlete ait hukuk düzenini ifade ettiği ve hukuk seçiminin 

geçerliliğinin bir devlete ait olan hukukun seçilmiş olması şartına bağlı olduğu 

doktrinde ifade edilmektedir73.  

 

Taraf seçimi objektif bağlama kuralları ve bunların işaret edeceği hukuk ile 

sıkı irtibatlı hukuku bertaraf edecektir, dolayısıyla tarafların seçtikleri hukuk olayla 

daha sıkı irtibatlı bir hukuk bulunsa dahi uygulama alanı bulacaktır74. Tarafların 

hukuk seçiminin meydana gelmesi ve geçerliliğinin tespiti konularının tarafların 

seçtiği hukuka tabi olacağı kabul edilmektedir75. 

 

Taraflar arasındaki önceden var olan hukuki ilişkinin bir hukuk seçimini 

içeriyor olması mümkündür. Her ne kadar sözleşmelerde belirlenen uygulanacak 

hukuk yalnızca sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin olacaksa da, 

taraflar sözleşmeye koyacakları esnek bir hükümle sözleşmeden kaynaklanacak olan 

sebepsiz zenginleşme hallerine uygulanacak hukuku da belirleyebilirler. Bu durumda 

“önceden var olan hukuki ilişki” ile “taraf seçimi” aynı hukuku işaret edecektir76. 

 

Taraf seçiminin bağlama noktası olarak kullanılması durumunda açık olması 

şartının da arandığı görülmektedir. Taraf seçimine yer veren bağlama kurallarının, 

ihtilafın sonrasında yapılan seçimi kabul edebileceği gibi, ihtilaf ortaya çıkmadan 

                                                 
72 Nomer/ Şanlı, a.g.e. s. 110. Çoğu hukuk sistemindeki kanunlar ihtilafı metodunun görüşü olan ‘taraf 
seçiminin bir anomali olduğu’ ve ‘hiç olmazsa söz konusu hukuki ilişkinin daha yakın irtibatlı olduğu 
devlet hukukunu işaret etmesi gereken bir metodun bu yeterlikte olmayan bir hukuku tarafların 
seçmeleri için boşluk bırakmaması gerektiği’ görüşü için bkz. De Boer, a.g.e., 20-21. 
73 Nomer/ Şanlı, a.g.e. s. 311; Tekinalp objektif olarak emredici ve tamamlayıcı hükümleri bulunan bir 
hukuk düzeni dışında yapılan hukuk seçiminin, hukuk güvenliği açısından ancak iç hukuktaki 
sözleşme serbestisi anlamı taşıdığının kabul edilmesinin doğru olduğu görüşündedir, Tekinalp, a.g.e., 
s. 339; Çelikel/Erdem, “… taraflar anlaşarak belirli bir devlet hukukunun yetkisini kabul etmişlerse, 
bu hukuk emredici ve tamamlayıcı hükümleri ile birlikte sözleşmeye hâkim olur” diyerek tarafların 
hukuk seçiminin bir devlet hukukuna yönelik olması gerektiğini zımnen belirtmektedir, 
Çelikel/Erdem, a.g.e., s. 318. 
74 Zeynep Derya Tarman, “5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul hukuku Hakkında Kanun 
MÖHUK Uyarınca Yabancılık Unsuru Taşıyan Akit Dışı Borç İlişkilerinde Hukuk Seçimi”, 
BATİDER, C. XXVI, S. 2, Ankara, (“BATİDER”) 2010, s. 9 
75 Tarman (“BATİDER”), a.g.e, s. 11. 
76 Bu noktada, sözleşmenin hata, hile veya cebir nedeniyle iptali halinde taraf seçiminin de iptal 
edilmiş sayılması gerekeceği hakkında bkz. yuk. 43-44. 
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önce yapılan seçimin uygulanmasına imkân verecek şekilde düzenlediği 

görülmektedir: Örneğin MÖHUK m. 24’te sözleşmeden doğan borç ilişkilerinde 

uygulanacak hukuku belirlerken ilk fıkrada taraf seçimini düzenlemiş, m. 34’te ise 

haksız fiilde ve m. 39’da sebepsiz zenginleşmede tarafların seçiminin ihtilafın 

meydana gelmesinden sonra açıkça yapılmış olması şartıyla imkân tanımıştır.  

 

 Tarafların serbestçe ihtilafa uygulanacak hukuku belirlemelerine izin veren 

bağlama kurallarının yanında taraflara mahkemenin hukukunu seçme imkânı tanıyan 

bağlama kuralları da bulunmaktadır: Örneğin MÖHUK m. 23 f. 2’de taraflara fikri 

mülkiyet hakkının ihlalinden doğan talepler hakkında ihlalden sonra mahkemenin 

hukukunun uygulanmasını kararlaştırma imkânı tanınmıştır. 
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III. ROMA II TÜZÜĞÜ VE MÖHUK’TA SEBEPSİZ 

ZENGİNLEŞME 

 

 

A. Roma II Tüzüğünde Sebepsiz Zenginleşme 

 

 Avrupa Birliği’nin birlik ülkelerinin hukuklarını uyumlaştırma çaba ve 

isteğinin vücut bulduğu Amsterdam Anlaşması1  m. 61 ve 652 uyarınca kanunlar 

ihtilafı alanında yapılan çalışmalar meyvelerini vermiş ve Akdi Borç İlişkilerine 

Uygulanacak Hukuk Hakkında Tüzük (Roma I Tüzüğü) ve Akit Dışı Borç 

İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkında Tüzük (Roma II Tüzüğü) yürürlüğe 

girmiştir3. Her iki tüzüğün amacı da kanunlar ihtilafı alanında akdi ve akit dışı borç 

ilişkilerine uygulanacak olan kuralları birleştirmek ve Avrupa Birliği içerisinde 

yeknesak bir düzenleme getirmektir4. Çünkü Avrupa Birliği bünyesindeki devletlerin 

                                                 
1 Anlaşma metni için bkz: (çevrimiçi 30.08.2010) 
http://www.ikv.org.tr/icerik.asp?konu=temelbelgeler&baslik=TEMEL%20BELGELER veya basılı 
format için bkz. Yrd. Uzman Cenk Bolayır (yayına hazırlayan), Amsterdam Antlaşması, 
Bütünleştirilmiş Haliyle Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmaları, 2000, İktisadi Kalkınma Vakfı 
Yayınları, İstanbul, No: 162. 
2 Madde 61 ve 65 Avrupa Birliği bünyesinde kanunlar ihtilafına ilişkin kuralların birleştirilmesi ve bu 
anlamda ortak yeknesak düzenlemelerin oluşturulmasını öngörmektedir, Günseli Öztekin Gelgel, Akit 
Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Avrupa Birliği Düzenlemesi, 2006, Beta, 
İstanbul, s. 3-4. 
3 Roma I Tüzüğü 17.12.2009 tarihinden, Roma II Tüzüğü ise 11.01.2009 tarihinden bu yana 
yürürlüktedir. Tüzük metinleri için bkz. yuk. Bölüm 2 dn. 13 ve 14. Tüzükler Avrupa Birliği’nin 
ikincil hukuk kaynakları içinde yer almakla birlikte doğrudan uygulanır ve Birlik ülkelerinde 
doğrudan etkiye sahip olur. Doğrudan uygulanmakla anlaşılması gereken, üye ülkenin herhangi bir 
işlemine, onayına veya iç hukukun içine alınmasına gerek olmaksızın, hem üye ülkeler için hem de 
üye ülkelerde yerleşik kişiler veya üye ülke vatandaşları için ve Birlikteki her organ, kurum ve yetkili 
için geçerli olmasıdır, Öztekin Gelgel, a.g.e., s. 12.  Her iki düzenleme sonrasında kanunlar ihtilafı 
kurallarında değişiklik meydana geldiği için duruma açıklık getiren Alman Adalet Bakanlığının 
yayınlamış olduğu broşür için bkz: http://www.bmj.bund.de/files/-/4423/IPR-
Broschuere_Januar_2010.pdf (çevrimiçi 30.08.2010). Roma II Tüzüğü sonrası İngiltere’deki durumu 
açıklayan İngiliz Adalet Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu broşür için bkz: 
http://www.justice.gov.uk/publications/docs/guidance-rome-ii-non-contractual.pdf (çevrimiçi 
30.08.2010). 
4 Öztekin Gelgel, a.g.e., s. 3; Uyumlaştırmada yapılması gerekenin hukuk sistemleri arasındaki 
farklılıkları gidermek ve bu konuda yeknesak bir düzenleme getirmek olduğu ve bu nedenle getirilen 
bağlama kuralının açık, net ve fazla yoruma ihtiyaç duymayacak nitelikte ve öngörülebilir olması 
gerektiği hakkında bkz: Öztekin Gelgel, a.g.e., 25 vd. 
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hukuk sistemleri farklı özellikler taşımakta, farklı uygulamalar ve yaklaşımlar ortaya 

koymaktadır. Sistem farklılığının yanında kavram ve hukuki statü farklılıkları da 

mevcuttur: Kara Avrupası hukukunda mevcut olmayan birçok hukuki kavram İngiliz 

hukukunda bulunmaktadır. Hukuki statü olarak akit dışı borç ilişkisi içinde yer 

almayan birçok konu bazı hukuklarda bu statü altındayken bazı hukuklarda sözleşme 

benzeri hukuki statü içinde yer almaktadır5. Tüzük önsözü paragraf 11’e göre akit 

dışı borç kavramı üye ülkelere göre değişiklik gösterdiği için, akit dışı borç kavramı 

Tüzüğün amacına uygun olarak bağımsız bir kavram olarak anlaşılması gerekir.  

 

 Roma II Tüzüğü ile düzenlenen akit dışı borç ilişkileri arasında haksız fiil, 

sebepsiz zenginleşme, vekâletsiz iş görme ve sözleşme müzakereleri sırasındaki 

kusur (culpa in contrahendo) yer almaktadır6. Tüzüğün amacı yukarıda saydığımız 

akit dışı borç ilişkilerinden doğan taleplere uygulanacak hukukun Birlik üyesi ülkeler 

içinde uyumlaştırılmasını sağlamaktır7. Her ne kadar Avrupa Birliği’ne üye olsa da 

Roma II Tüzüğü Danimarka’yı kapsamamaktadır8. Roma II Tüzüğü m. 3, Tüzük 

uyarınca uygulanacak hukukun mutlaka Birlik üyesi bir ülke hukuku olması 

gerekmediğini, yeri geldiğinde üçüncü bir ülkenin hukukunun da uygulama alanı 

bulabileceğini belirtmiştir9. Akit dışı borç ilişkilerine uygulanacak kanunlar ihtilafı 

kurallarını Roma II Tüzüğü düzenlediği için, Birlik üyesi ülkelerin akit dışı borç 

                                                 
5 Öztekin Gelgel, a.g.e., s. 2. 
6 Gerhard Wagner, “Die neue Rom II-Verordnung”, IPRax, 2008, Heft 1, s. 1. 
7 Roma II Tüzüğü, haksız fiile uygulanacak hukuk konusunda genel bir bağlama kuralı; imalatçının 
sorumluluğu, haksız rekabet ve çevre zararları gibi akit dışı borç ilişkileri bakımından ise özel 
bağlama kuralları kabul etmektedir, Zeynep Derya Tarman, “Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak 
Hukuk Hakkındaki Avrupa Topluluğu Tüzüğü (Roma II)”, AÜHFD, C. 57, S. 2, 2008, ( “AÜHFD”), 
a.g.e., s. 195, aynı makale internette de bulunmaktadır: (çevrimiçi 30.08.2010) 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/262/2351.pdf; Öztekin Gelgel, a.g.e., s. 14 vd. 
8 Tarman (AÜHFD), a.g.e., s. 195. Tüzük teklifinde Birleşik Krallık da Tüzük kapsamı dışında yer 
almaktaydı. Detaylı bilgi için bkz. Öztekin Gelgel, a.g.e., s. 19 vd. “Tüzükteki diğer hükümler gibi 
haksız fiillere ilişkin m. 4 de Danimarka’da uygulama alanı bulmayacaktır, ancak zarar yeri 
Danimarka’da olsa da diğer tüm Birlik üyesi devletlerde Tüzük uygulanacaktır. Böyle durumlarda bir 
Alman mahkemesi EGBGB m. 40 f. 1’i değil Tüzük m. 4’ü uygulayacaktır. Madde 4 de 3. maddeye 
göre evrensel uygulanabilirliğe sahiptir, bu da üçüncü bir ülke olan İsviçre’nin karşısında Tüzüğün 
başlıca pratik önemini ortaya çıkarmaktadır.” Bkz. Gerhard Hohloch, “Place Of Injury, Habitual 
Residence, Closer Connection And Substantive Scope: The Basic Principles”, Yearbook Of Private 
International Law, Vol. 9, 2007, s. 18. 
9 “Örneğin, bir Amerikalı imalatçıya karşı Almanya’da açılan bir sorumluluk davasında Alman 
mahkemesi, Roma II Tüzüğü m. 5 uyarınca olaya Amerikan haksız fiil hukukunun uygulanmasına 
karar verebilir.” Tarman (AÜHFD),  a.g.e., s. 198.  
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ilişkilerine ilişkin milli kanunlar ihtilafı kuralları artık uygulanmayacaktır10. Alman 

EGBGB m. 3 düzenlemesi ile “Roma II ve Roma I düzenlemeleri uygulaması dışında 

kalan konulara bu bölümdeki kurallara göre uygulanacak olan hukuk 

belirlenecektir”11. Avusturya düzenlemesi bir adım daha ileri giderek akit dışı 

borçlara ilişkin kanunlar ihtilafı kurallarını yürürlükten kaldırmıştır12. 

 

 Roma II Tüzüğü geleneksel bağlama kuralı yaklaşımı13 ile düzenlemiş olduğu 

akit dışı borç ilişkilerini düzenlemekle beraber yalnızca özel hukuk ve ticaret 

hukukuna ilişkin akit dışı borç ilişkilerini kapsamakta ve bunların haricindeki 

borçları kapsamına dâhil etmemektedir. Bunlar m. 1’de açıkça belirtilmiştir:  Vergi, 

gümrük, idari meseleler ve devletin sorumluluğu veya kamu otoritesinin kullanılması 

ile ilgili akit dışı fiillerden (acta iure imperii) doğan sorumluluğa Tüzük 

uygulanmayacaktır. Bunların yanında özel hukuk olan bazı borç ilişkileri yine 

Tüzüğün uygulama alanından çıkarılmıştır. Tüzük m. 1 f. 2’de 7 bent olarak 

belirtilen bu akit dışı borçlar şöyledir: nafaka yükümlülüğü dâhil olmak üzere aile 

hukukuna ilişkin konulardan kaynaklanan akit dışı borçlar; evlilik mal rejimine ve 

mirasa ilişkin konulardan kaynaklanan akit dışı borçlar; kıymetli evrak hukukundan 

kaynaklanan akit dışı borçlar; şirketler, dernekler ve tüzel kişiler hukukundan 

                                                 
10 Cecilia Fresnedo de Aguirre, Diego Fernandez Arroyo, “A Quick Latin American Look at the Rome 
II Regulation”, Yearbook Of Private International Law, Vol. 9, 2009, s. 195; Hamburg Group For 
Private International Law, “Comments On The European Commission’s Draft Proposal For A Council 
Regulation On The Law Applicable To Non-Contractual Obligation”, RabelsZ, 67, 2003, s. 3-4 ve 
http://www.mpipriv.de/de/data/pdf/commentshamburggroup.pdf (çevrimiçi 30.08.2010); Pitel, 
Tüzüğün uygulanma tarihi olan 11.01.2009’dan itibaren sebepsiz zenginleşmeye ilişkin İngiliz 
kanunlar ihtilafı kuralının Roma II hükümleri ile değiştirilmiş olduğunu ifade etmektedir. Bkz. Pitel 
(“Rome II”), a.g.e., s. 233. 
11 EGBGB m. 3 metni için bkz.: http://dejure.org/gesetze/EGBGB/3.html (çevrimiçi 30.08.2010). 
12 Bkz. http://www.jusline.at/46_weggefallen_IPRG.html (çevrimiçi 30.08.2010) ve bu hükmü 
kaldıran Avusturya Resmi Gazetesi için bkz. 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2009_I_109/BGBLA_2009_I_109.pdf 
(çevrimiçi 30.08.2010). 
13 “Bağlama kuralı yaklaşımı, önceden tespit edilmiş olan bağlama kuralları yardımıyla somut 
olaydaki ihtilafın bağlama kuralının işaret ettiği hukuk düzenine bağlanması esasına göre hareket 
eder. Bu yaklaşımın yanında kanunlar ihtilafı kurallarının oluşturulmasında kural seçimi ve menfaat 
analizi metotları da kullanılmaktadır. Kural seçimi metodunda uygulanması olası hukuk sistemleri 
arasındaki maddi farklılıkları belirler ve yarışan hukuki kuralların arasından uygulanacak olanın 
seçimini yapar. Menfaat analizinde de uygulanacak hukuk sistemini belirlemek yerine yarışan 
kurallar arasından seçim yapılır, ancak burada mahkemenin yarışan kurallarda ifade edilen devlet 
menfaatini veya politikasını belirlemesi gerekir. Bu yaklaşımda, mahkemenin bulunduğu ülkenin 
çıkarı söz konusu olduğu sürece lex forinin uygulanması esastır”. Bkz. Pitel (“Rome II”), a.g.e., s. 
233-235. 
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kaynaklanan akit dışı borçlar; trust, kayyum veya bunun gibi hukuki statü 

neticesinde oluşan akit dışı borçlar; nükleer bir zarar neticesinde oluşan akit dışı 

borçlar; kişilik haklarının ihlali ile oluşan akit dışı borçlar. 

  

 Tüzüğün üçüncü bölümü “Sebepsiz Zenginleşme, Vekâletsiz İş Görme ve 

Sözleşme Öncesi Sorumluluk” başlığını14 taşımakta ve sebepsiz zenginleşmeye 

ilişkin düzenleme Tüzükte 10. maddede yer almaktadır. Roma II Tüzüğü’nün teklif 

metninden15 farklı olarak sebepsiz zenginleşmeye ilişkin kanunlar ihtilafı kuralı 

Tüzükte ayrı bir maddede16 düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme sebepsiz 

zenginleşmeden kaynaklanan talepleri tek bir bağlama noktasına tabi kılma fikrini 

reddederek17, ilk üç fıkrasında üç adet kademeli bağlama kuralı getirmiş olup son 

fıkrada sıkı irtibatlı hukukun uygulanması öngören istisna hükmünü 

düzenlemektedir. Tüzük m. 14’te yer alan tarafların seçimine imkân sağlayan 

düzenleme sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan ihtilaflara da uygulanabilecektir.   

 

 

1. Var Olan İlişki 

 

 Tüzük m. 10 f. 1 düzenlemesine18 göre “hataen ödenmiş olan ödemeler dâhil 

sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan akit dışı bir borç, sebepsiz zenginleşme ile 

yakın irtibatta olan taraflar arasında var olan bir ilişkiyi, örneğin bir sözleşme veya 

haksız fiil, ilgilendiriyorsa, ilişkinin tabi olduğu hukuka tabi olacaktır”. 

 

                                                 
14 Bölüm başlığında sebepsiz zenginleşme hariç diğer iki hukuki kurumun Latince isimlerine yer 
verilmiştir: “Unjust Enrichment, Negotiorum Gestio And Culpa In Contrahendo”. 
15 Roma II Tüzük teklifi metninde sebepsiz zenginleşmeye ilişkin kanunlar ihtilafı kuralı vekâletsiz iş 
görme ile aynı maddede yer almaktaydı. Tüzük teklifi metnindeki sebepsiz zenginleşmeye ilişkin 
kanunlar ihtilafı kuralı hakkında detaylı bilgi için bkz: Öztekin Gelgel, a.g.e., s. 73 vd. 
16 Pitel’e göre bu hüküm geleneksel metodun modern bir örneğini oluşturmaktadır. Bkz. Pitel (“Rome 
II), a.g.e., s. 235. 
17 Pitel (“Rome II”), a.g.e., s. 235. 
18 Tüzük m. 10. f. 1 metni: “If a non-contractual obligation arising out of unjust enrichment, 
including payment of amounts wrongly received, concerns a relationship existing between the parties, 
such as one arising out of a contract or a tort/delict, that is closely connected with that unjust 
enrichment, it shall be governed by the law that governs that relationship”. 
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 Hataen yapılmış olan ödemeler de dâhil olmak üzere ifadan kaynaklanan 

zenginleşmelere uygulanacak hukuku düzenleyen bu hükme göre zenginleşme ile 

taraflar arasındaki ilişki yakın bağlantıda (closely connected) ise bu ilişkiye 

uygulanacak hukuk sebepsiz zenginleşmeye de uygulanacaktır. Düzenlemede taraflar 

arasındaki bu ilişkinin bir sözleşme veya haksız fiil olabileceği vurgusu da 

yapılmıştır. 

 

 

2. Ortak Mutat Mesken 

 

 Tüzüğün sebepsiz zenginleşmeye ilişkin 10. maddesinin ikinci fıkrasına göre, 

birinci fıkraya göre uygulanacak hukuk tespit edilemezse ve sebepsiz 

zenginleşemeye sebep olan olayın gerçekleştiği anda tarafların mutat meskenleri aynı 

yerde ise bu ülke hukuku uygulanacaktır19. Tarafların ortak mutat mesken 

hukukunun uygulanması için iki şartın aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir: İlk 

fıkraya göre uygulanacak hukuk tespit edilmemiş olmalı ve sebepsiz zenginleşmeye 

sebep olan olayın gerçekleşme anında tarafların mutat meskenleri aynı ülkede 

olmalıdır.  

 

 Mutat meskenin Tüzük içerisindeki anlamı madde 23’te ayrıca ifade 

edilmiştir. Buna göre şirketlerin ve diğer tüzel kişilerin mutat meskeni yönetim 

merkezinin bulunduğu yerdir (f. 1 b. 1); şubenin, acentenin veya diğer bir işletmenin 

faaliyeti sırasında zarar meydana gelir veya zarara yol açan olay gerçekleşirse, 

şubenin, acentenin veya işletmenin bulunduğu yer mutat mesken olarak kabul edilir 

(f. 1. b. 2.); kendi iş faaliyetini gerçekleştiren bir gerçek kişinin mutat meskeni iş 

yerinin merkezidir. 

 

                                                 
19 Bu bağlama kuralı örf adet hukukunda (common law) tipik bir bağlama kuralı olarak 
görülmemektedir, bkz. Pitel (Rome II), a.g.e., s. 245. 
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 Mutat mesken hukukunun bağlama kuralı olarak tercih edilmesinin en önemli 

nedeni, başka bir ülke ile gerçekçi bir bağlantısı olmayan yerel olaylarda yerel 

hukukun uygulanmasını sağlamaktır20.  

 

 

3. Zenginleşme Yeri 

 

 Sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuk Tüzüğün 10. maddesinin ilk iki 

fıkrasına göre tespit edilememişse, uygulanacak hukukun tespiti için zenginleşme 

yeri bağlama noktası olarak kabul edilmiştir. Roma II Tüzüğü çalışmalarının 

başından beri bu kurala bağlama noktası olarak tasarı metinlerinde yer verilmiştir21. 

Ancak zenginleşme yeri tesadüfî olabileceği için eleştirilmektedir. Bunun yanında 

sebepsiz zenginleşmede yalnızca zenginleşme yeri değil, zenginleşmeye sebep olan 

olayın gerçekleştiği yerin de önem taşıyabileceği iddia edilmekte ve zenginleşmenin 

havada veya açık denizde gerçekleşme ihtimalinde belirlenmesi zor bir bağlama 

noktası olduğu ifade edilmektedir22.  

 

 

4. Daha Sıkı İrtibatlı Hukuk 

 

 Tüzüğün 10. maddesi son paragrafta bir istisna kuralı da içermektedir23. Buna 

göre olayın tüm şartlarından sebepsiz zenginleşmenin birinci, ikinci ve üçüncü 

paragrafta belirtilen ülkelerden başka bir ülkeyle açıkça (manifestly) daha yakın 

irtibatlı olduğunun açıkça anlaşılması halinde bu ülke hukuku uygulanabilecektir24. 

                                                 
20 Pitel (Rome II), a.g.e., s. 245. 
21 1972 tarihli tasarıda da bu kurala yer verildiğine ilişkin bkz. Pitel (Rome II), a.g.e., s. 246. 
22 Pitel (Rome II), a.g.e., s. 248. 
23 Tüzük m. 10. f. 4 metni: “Where it is clear from all the circumstances of the case that the non-
contractual obligation arising out of unjust enrichment is manifestly more closely connected with a 
country other than that indicated in paragraphs 1, 2 and 3, the law of that other country shall apply.” 
24 Pitel, son fıkrada yer alan “closely connected” ifadesinin kural seçimi ve menfaat analizi 
metotlarını geleneksel metotla bütünleştirdiğini belirtmektedir. Tüzük içerisinde closely connected” 
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Bu husus Tüzük önsözü 14. paragrafta bu kurallar düzeninin kanunlar ihtilafı 

kurallarının esnek bir çerçevesini oluşturduğu ve aynı şekilde mahkemenin özgün 

olayları uygun bir usulde ele almasını sağlaması olarak ifade edilmiştir. 

 

 Bu hükmün uygulama alanı bulabilmesi için kanımızca ilk üç fıkranın tümüne 

göre bir hukuk tespitinin yapılmış olması gerekli değildir, yalnızca birine göre bir 

tespit yapılmış olsa ve fakat olayın şartlarından daha sıkı irtibatlı bir ülkenin varlığı 

anlaşılıyor olsa bile sıkı irtibatlı hukuk uygulama alanı bulabilmelidir25.  

 

 

5. Tarafların Seçimi 

 

 Tüzükte sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukukun tespitinde dikkate 

alınması gereken diğer bir hüküm de m. 14’te düzenlenen taraf seçimine imkân 

sağlayan hükümdür. Ancak sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuku belirleyen 

bağlama kuralı m. 10’a ilişkin açıklamalar sunan bilimsel kaynaklarda taraf seçimi 

bağlama kuralına değinilmediği görülmektedir26. Kanımızca sebepsiz zenginleşmeye 

uygulanacak hukuka ilişkin Tüzükte yer alan bağlama kuralı hakkında yazılan 

eserlerde Tüzük bir bütün olarak ele alınmalı ve taraf seçimine ilişkin hükme de yer 

verilmelidir.  

 

Tüzük m. 14 hükmünde “zarar” kavramı üzerinden bağlama kuralı 

düzenlenmiş olsa da, Tüzük m. 2 f. 1 hükmüne27 göre Tüzükte geçen “zarar” 

(“damage”) haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, vekâletsiz iş görme veya sözleşme 

öncesi müzakerelerden kaynaklanan herhangi bir sonucu kapsayacaktır. Ayrıca 

                                                                                                                                          
ifadesinin kullanımı common law mahkemelerince bu alternatif metotları dışlayıcı olarak 
anlaşılmalıdır. Pitel (“Rome II”), a.g.e., s. 235-236. 
25 Tüzükte yer alan sisteme benzer bir yöntem Arab Monetary Fund v. Hashim kararında 
uygulanmıştır. Mahkeme sözleşmenin varlığına rağmen sözleşmeye uygulanacak hukuku değil, sıkı 
irtibatlı hukuku uygulamıştır, aktaran Pitel (“Rome II”), a.g.e., s. 253. 
26 Pitel (Rome II), a.g.e., s. 231 vd.; Chong, a.g.e., s. 863 vd. 
27 Tüzük m. 2. f. 1 metni: For the purposes of this Regulation, damage shall cover any consequence 
arising out of tort/delict, unjust enrichment, negotiorum gestio or culpa in contrahendo. 



 

56 

Tüzük önsözünde 31. paragrafta28 akit dışı borç ilişkisine uygulanacak hukukun 

seçiminden bahsettiği için sebepsiz zenginleşmeye de bu hükmün uygulanacağı 

kabul edilmelidir. Böylece madde hükmünde geçen “zarara sebep olan olay” kavramı 

sebepsiz zenginleşme söz konusu olduğunda “zenginleşmeye sebep olan olay” 

şeklinde anlaşılmalıdır29. Kaldı ki, Tüzük m. 14 hükmüne göre hukuk seçimi 

yapılamayacak haller, ilgili Tüzük maddelerinde açıkça düzenlenmektedir30.   

 

 Taraf seçimine Tüzüğün verdiği önem Tüzüğün önsözünde 31. paragrafta 

“irade muhtariyeti ilkesine saygı göstermek ve hukuki kesinliği artırmak için 

tarafların akit dışı borç ilişkisine uygulanacak hukuku seçmelerine izin verilmelidir” 

denilerek ifade edilmiştir. Tüzükte taraf seçimine yer verilmesinin gerekçesi, irade 

muhtariyetine neden saygı gösterilmesi gerektiğini veya tarafların seçiminin neden 

Tüzüğün yeknesak kanunlar ihtilafı kuralları ile ulaşılmış olan kesinlikten daha fazla 

kesinliğe sebep olduğunu ve bunların yanında tarafların söz konusu akit dışı borçla 

herhangi bir irtibatta olmayan bir devletin hukukunu seçmelerine neden izin 

verilmesi gerektiğini açıklamadığı için eleştirilmektedir31. Tüzüğün önsözü paragraf 

31’in üçüncü cümlesine göre tarafların hukuk seçimine ilişkin anlaşmanın geçerli 

olduğunun tespiti için taraflarca seçilen hukukun değil tarafların niyetlerinin dikkate 

alınması gerekmektedir32. 

 

 Taraf seçiminin kabul edilebilmesi için Tüzük ikili bir ayrıma gitmiştir. 

Hukuk seçimi Tüzük m. 14 f. 1 b. 1/a’ya göre zarara sebebiyet veren olayın 

gerçekleşmesinden sonra yapılan bir anlaşma ile gerçekleştirilebilir veya Tüzük m. 

14 f. 1 b. 1/b’ye göre tarafların hepsi ticari bir faaliyette bulunuyorlarsa zarara sebep 

olan olayın gerçekleşmesinden önce özgürce müzakere edilmiş bir anlaşma ile hukuk 

                                                 
28 Tüzük önsözü 31. paragraf metni: “To respect the principle of party autonomy and to enhance legal 
certainty, the parties should be allowed to make a choice as to the law applicable to a non-
contractual obligation. This choice should be expressed or demonstrated with reasonable certainty by 
the circumstances of the case. Where establishing the existence of the agreement, the court has to 
respect the intentions of the parties. Protection should be given to weaker parties by imposing certain 
conditions on the choice.” 
29 Wagner, a.g.e., s. 14. 
30 Tüzük m. 6 f. 4’e göre haksız rekabet ve serbest rekabeti sınırlayan eylemler ile m. 8 f. 4’e göre 
fikri mülkiyet haklarının ihlalinde taraf seçimine ilişkin 14. madde uygulama alanı bulmayacaktır. 
31 De Boer, a.g.e., s. 22. 
32 De Boer, a.g.e., s. 23 dn. 19. 
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seçimi yapılabilir33. Akit dışı borç ilişkisine sebep olan olayın gerçekleşme yeri, 

sonuç olarak oluşan kaybın oluştuğu yer, tarafların ortak mutat meskeni gibi olayla 

ilgili tüm unsurların aynı ülkede olması halinde de taraflar başka bir ülkenin 

hukukunu seçebileceklerdir. Tarafların bu seçimi nedeniyle ortaya çıkacak olan 

yabancılık unsuruyla kanunlar ihtilafı kuralları dolayısıyla Roma II Tüzüğü 

uygulama alanı bulacaktır34. Söz konusu durum Tüzük m. 14 f. 2’de düzenlenmiştir, 

buna göre tarafların seçtiği hukuk diğer hukukta yer alan emredici hükümleri 

kaldırmayacaktır. Olayla ilgili tüm unsurların aynı ülkede değil ve fakat Birlik üyesi 

ülkelerde olması halinde tarafların Birlik üyesi olmayan bir ülke hukukunu 

seçmelerine imkân veren düzenleme ise Tüzük m. 14 f. 3’te yer almaktadır, ikinci 

fıkra ile paralel olarak seçilen hukuk Birlik hukukundaki emredici kuralları 

kaldıramayacaktır35. 

 

 Tüzükte taraf seçimine getirilen sınırlamalar şu şekilde sıralanabilir: (i) hukuk 

seçimine ilişkin anlaşma zarara sebep olan olayın gerçekleşmesinden sonra yapılmış 

olmalıdır (m. 14 f. 1 b. 1/a)36; (ii) seçim, olayın şartlarından makul bir kesinlikle 

açıklanmalı veya anlaşılmalıdır (m. 14 f. 2); (iii) üçüncü şahısların haklarını 

etkilememelidir (m. 14 f. 1 b. 2); (iv) yerel olaylarda yabancı bir hukukun seçimi 

seçim olmasaydı olaya uygulanacak olan hukukun emredici (sözleşme ile 

kaldırılamayan) hükümlerini kaldıramaz (m. 14 f. 2); (v) Birlik içi olaylarda üye 

olmayan bir devletin seçimi Birlik hukukunun emredici hükümlerini kaldıramaz (m. 

14. f. 3); (vi) hukuk seçimi mahkemenin ağır basan emredici hükümlerini kaldıramaz 

(m. 16)37. 

 

 

                                                 
33 Tüzük m. 14 f. 1 b. 1 metni: “The parties may agree to submit non-contractual obligations to the 
law of their choice: (a) by an agreement entered into after the event giving rise to the damage 
occurred; or (b) where all the parties are pursuing a commercial activity, also by an agreement freely 
negotiated before the event giving rise to the damage occurred.” 
34 De Boer, a.g.e., s. 23 dn. 15.  
35 Her iki düzenlemeye Akitten Kaynaklanan Borçlara İlişkin Roma I Tüzüğü’nde de yer verilmiştir. 
De Boer, a.g.e., s. 23. 
36 Eğer tarafların hepsi ticari bir faaliyette bulunuyorlarsa Tüzük m. 14 f. 1 b. 1/b zarara sebep olan 
olayın gerçekleşmesinden önce özgürce müzakere edilmiş bir anlaşma ile taraflara hukuk seçimi 
imkânı tanımaktadır.  
37 De Boer, a.g.e., s. 22.  
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B. Sebepsiz Zenginleşmeye İlişkin MÖHUK Düzenlemesi 

 

 2007 yılında yürürlüğe giren 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanunun (MÖHUK) ilga ettiği 2675 sayılı Kanun38 döneminden 

önce Türk Hukuk sisteminde devletler özel hukukunun tek kaynağı beş maddeden 

oluşan 1330 tarihli “Türkiye’de (Memalik-i Osmaniyede) Mukim Teb’ayı 

Ecenbiyenin Hukuk ve Vezaifi Hakkında Kanunu Muvakkat39” (EHVK) idi. Geçici 

olmasına rağmen EHVK 57 yıl boyunca uygulanmıştır. Kanunun 4. maddesi genel 

anlamda bir kanunlar ihtilafı kuralı niteliğindedir. Bu niteliği nedeniyle sebepsiz 

zenginleşmeye ilişkin özel bir hüküm içermeyen bu maddeyi yorumlarken doktrinde 

de görüşler yer almıştır: Bir görüş sebepsiz zenginleşmeyi sözleşme benzeri (şibih 

akit) sayarak taraflar aynı tâbiyette iseler müşterek milli hukuku uygulamayı, ayrı 

tâbiyette iseler şibih akdin meydana geldiği yer hukukunun uygulanmasını 

önermiştir40. Başka bir görüş ise sebepsiz zenginleşme bir hukuki ilişkiden 

kaynaklanıyorsa buna uygulanacak hukukun uygulanması gerektiğini, böyle bir 

hukuk yoksa zenginleşme yerinin uygulanacağını ifade etmiştir41. 2675 sayılı Kanun 

EHVK’nın dolduramadığı boşluğu doldurmuş ve ilk “milletlerarası özel hukuk 

kanunu” olarak42 Türk Hukuk sistemindeki yerini almıştır. 

 

 2675 sayılı MÖHUK’ta m. 26’da “sebepsiz iktisap” başlığı ile düzenlenmiş 

olan sebepsiz zenginleşme, 5718 tarihli yeni MÖHUK’ta “sebepsiz zenginleşme” 

başlığını almış43 ve m. 39’da düzenlenmiştir. Madde gerekçesinde bu değişikliğin 

nedeni olarak “zenginleşme” kavramının hukuki durumu daha iyi ifade etmesi 

gösterilmektedir. 

 

                                                 
38 20.05.1982 tarihli 2675 sayılı kanun (RG 22.06.1982 – 17701). 
39 Kanunun tam metni için bkz.: Berki, a.g.e., s. 239-240.  
40 Berki, a.g.e., s. 187-188. 
41 Nihal Uluocak, Kanunlar İhtilâfı (Yasama Yetkisi Kuralları), İstanbul, İÜHF Yayınları, 1971, s. 
187-189. 
42 Tekinalp, a.g.e., s. 4. 
43 Tekinalp’e göre her sebepsiz zenginleşme olayı iktisap niteliği taşımadığı için bu başlığın 
değiştirilmesi isabetli olmuştur, bkz. Tekinalp, a.g.e., s. 458; Çelikel/Erdem, a.g.e., s. 415. 
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Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin maddenin ilk fıkrasında sebepsiz 

zenginleşmeye uygulanacak hukuk belirlenirken öncesinde taraflar arasında bir 

ilişkinin var olup olmamasına göre ikili bir ayrım tercih edilmiş, ikinci fıkrasında 

taraflara hukuk seçimi imkânı tanınmıştır:  

 
Madde 39 - (1) Sebepsiz zenginleşmeden doğan talepler, zenginleşmeye sebep olan mevcut 

veya mevcut olduğu iddia edilen hukukî ilişkiye uygulanan hukuka tâbidir. Diğer hâllerde 

sebepsiz zenginleşmeye, zenginleşmenin gerçekleştiği ülke hukuku uygulanır. 

(2) Taraflar, sebepsiz zenginleşmenin meydana gelmesinden sonra, uygulanacak hukuku açık 

olarak seçebilirler. 
 

  

1. Mevcut veya Mevcut Olduğu İddia Edilen Hukuki İlişki 

 

Maddenin ilk fıkrasında sebepsiz zenginleşmeden doğan talepler bir hukuki 

ilişkinin varlığına göre ikiye ayrılmıştır. Buna göre “zenginleşmeye sebep olan 

hukuki ilişkinin” var olduğu veya var olduğunun iddia edilmesi halinde zenginleşme 

bu ilişkiye uygulanacak hukuka tabidir. Madde düzenlemesine göre var olan veya var 

olduğu iddia edilen bu hukuki ilişki, zenginleşmeye sebep olmalıdır. Buna göre 

hâkim, taraflar arasında var olan bir hukuki ilişkinin sebepsiz zenginleşmeye neden 

olmadığı kanaatine varırsa, bu ilişkiye uygulanacak hukuku uygulamaktan 

kaçınabilecektir. Örneğin taraflar arasında bir iş sözleşmesi varsa ve fakat işçinin 

(veya işverenin) malvarlığında meydana gelen artış ile bu iş sözleşmesi arasında 

hiçbir bağlantı yoksa başka bir deyişle meydana gelen zenginleşmeye bu iş 

sözleşmesi neden olmamışsa, bu durumda sebepsiz zenginleşmeden doğan taleplere 

iş sözleşmesine uygulanacak hukukun uygulanması madde hükmüne göre mümkün 

olmayacaktır.  

 

İlk fıkrada yer verilen hukuki ilişki sıklıkla bir sözleşmedir. Taraflar 

arasındaki sözleşme mevcut sebebin sona ermesi nedeniyle sona ermiş olabilir. Buna 

verilen en tipik örnek borçlu temerrüdü nedeniyle sözleşmenin feshedilmesidir. 

Sözleşme süresinin sona ermesiyle sözleşmenin sona ermesi halinde iade talebi 
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sözleşmesel bir talep olacaktır, ancak taraflardan birinin edimini yerine getirmemesi 

nedeniyle diğer tarafın sözleşmeden dönme hakkını kullanması durumunda yapılmış 

olan kazandırmalar sebepsiz zenginleşmeye göre istenecektir44. Taraflardan birinin 

mülkiyet hakkını kendinde tutarak diğer tarafa kira veya ödünç sözleşmesi ile malını 

vermesi ve fakat karşı tarafın bu malı satım sözleşmesi yapıldığını sanarak alması 

halinde mülkiyet geçişi olmadığı için, mülkiyet hala kendisinde kaldığı için davacı 

istihkak/ayni hak talepli bir dava ile malın iadesini talep edecek, sebepsiz 

zenginleşmeye dayalı bir talep ileri süremeyecektir45.  

 

Taraflar arasındaki sözleşmenin geçersiz olması durumunda da uygulanacak 

hukuk, madde hükmüne göre bu sözleşmeye uygulanacak hukuk olmaktadır. Örneğin 

taraflar arasında yapılan sözleşme şekil şartına uyulmadan yapılmışsa bu sözleşme 

geçersiz olacaktır. Örneğin bir Alman’a Antalya’daki evini satmak isteyen bir Türk 

bunu adi yazılı şekilde Almanya’da yapıp parayı tahsil ederse, Alman’ın geçersiz bir 

sözleşmeye dayalı olarak ödemiş olduğu para artık bir sebepsiz zenginleşme teşkil 

edeceği için, bu paranın iadesi için açılan bir davada sözleşmeye uygulanacak hukuk 

sebepsiz zenginleşmeye de uygulanacaktır. 

 

İlk fıkrada yer alan “mevcut olduğu iddia edilen” ifadesi ile taraflardan 

birisinin kendisini borçlu sanarak diğer tarafa yapmış olduğu kazandırmalar da kanun 

kapsamına alınmıştır. Hatta kazandırmada bulunan başka bir hukuki sebebi 

zenginleşen başka bir hukuki sebebi amaçlamışsa, “sebepte” birlik olmadığı için 

buradaki zenginleşme sebepsiz olacaktır. Örneğin taraflardan birisi kendisini borçlu 

sanarak diğer tarafa ödemede bulunurken, diğer taraf bunu bağışlama olarak alırsa, 

bu kazandırma sebepsiz zenginleşme oluşturacak ve buna uygulanacak hukuk 

“mevcut olduğu iddia edilen hukuki ilişkiye uygulanacak hukuk” olacaktır. 

 

                                                 
44 “Sözleşmeyle kararlaştırılmış dönme hakkının kullanılması üzerine de iade borcu yine bu 
anlaşmadan kaynaklanacağından, sebepsiz zenginleşmeye yer yoktur.” Bkz. Öz, a.g.e., s. 107. 
45 Açıklama için bkz. yuk. s. 15 dn. 65. 
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 Mülga 2675 sayılı MÖHUK’ta “mevcut olduğu iddia edilen” hukuki ilişkiye 

yer verilmemişken buna 5718 sayılı kanunda ilk fıkrada yer verilmesi isabetli 

olmuştur46.  

 

 Maddenin ilk fıkrası kapsamına amaçlanan sonucun gerçekleşmemesi 

nedeniyle oluşan zenginleşme de girmelidir. Örneğin, ileride geçerli ve bağlayıcı 

hukuki ilişkinin kurulması umuduyla kaparo verilmesi veya nişanın bozulması ile 

nişanlılıktan kaynaklanan kazanımların iadesi sebepsiz zenginleşme hükümlerine 

göre yapılabilmektedir. Bizce bu gibi ilişkilerde yabancılık unsuru olması halinde 

hukuki ilişkiye uygulanacak hukuk, örneğin nişana uygulanacak hukuk, sebepsiz 

zenginleşmeye de uygulanabilmelidir.  

 

 

2. Diğer Zenginleşmeler 

  

İlk fıkranın ilk cümlesi genel anlamda ifa zenginleşmelerini kapsarken, ikinci 

cümlesi ile ilk cümle kapsamı dışında kalan diğer tüm zenginleşmeler zenginleşme 

yeri hukukuna bağlanmıştır. Bunların arasına ifa dışı zenginleşmelerin girdiği 

söylenebilir47. Burada zenginleşme yerinden anlaşılması gereken husus eğer fiili bir 

zenginleşme varsa bunun gerçekleştiği yer, eğer birden fazla yerde zenginleşme 

varsa bunlardan ilkinin gerçekleştiği yer olmalıdır48. Karışma ve birleşme yoluyla 

oluşan zenginleşmelerde zenginleşme yerinin malın bulunduğu yer (“lex rei situs”) 

olacağına dikkat edilmelidir49. Teknolojinin ilerlemesi ile yalnızca ifadan ötürü 

zenginleşmeler (örneğin internet üzerinden hataen başka şahsa yapılan ödemeler) 

gündeme gelmeyecektir. Örneğin, Türkiye ile Bulgaristan arasında çalışan bir 

trendeki başka bir ülke vatandaşı yolcu (A) farkında olmadan kendi telefonu sanarak 

                                                 
46 Tekinalp, a.g.e., s. 462; Çelikel, ag.e., s. 415. 
47 Öztekin Gelgel, a.g.e., 70. 
48 Özellikle fikri hakların ihlali ile gündeme gelen zarar yeri ve zenginleşme yeri aynı olmakta, elde 
edilen zenginleşme daha sonra başka ülkeye gönderilse bile ilk zenginleşme yerinin tercih edilmesi 
savunulmaktadır, bkz. Özel, a.g.e., s. 765. 
49 Öztekin Gelgel, a.g.e., 70. 
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Türk yolcu (T)’nin telefonu ile görüşme yaptığında, (T) (A)’dan sebepsiz 

zenginleşmeye dayalı bir talep ile telefon faturasında meydana gelen artışı -(A)’nın 

masraftan kurtulduğu gerekçesiyle- talep ettiğinde hangi hukukun uygulanacağının 

tespiti, zenginleşme yerinin tespitine bağlı olacaktır. Burada zenginleşme yerinin 

neresi olduğunu bulmak için akla şu sorular gelebilecektir: Telefon görüşmesi 

yapıldığı sırada içinde bulunulan ülke hukuku mu veya fakirleşmenin meydana 

geldiği ülke hukuku mu yoksa zenginleşen kişinin malvarlığındaki bir azalma 

engellendiği için bu kişinin vatandaşı olduğu ülke hukuku veya malvarlığının 

bulunduğu ülke hukuku mu? Bizce A, kendi malvarlığında meydana gelen bir 

eksilmeyi önlediği gerekçesiyle böyle bir taleple karşılaşıyorsa, bu halde 

malvarlığının bulunduğu yer zenginleşme yeri olarak kabul edilmelidir. Ancak bu 

noktada zenginleşme yerinin tesadüfî olduğu ve bu nedenle devletler özel hukuku 

hakkaniyetinin sağlanmayacağı gözden kaçırılmamalıdır. Bizce daha sıkı irtibatlı 

hukukun varlığı halinde, hâkimin bu hukuku uygulamasına izin veren bir bağlama 

kuralının MÖHUK’ta yer alması doğru olacaktır.  

 

 

3. Taraf Seçimi 

 

 Mülga düzenlemede yer almayan “tarafların hukuk seçimi”, yeni 

düzenlemenin ikinci fıkrasında sebepsiz zenginleşmenin meydana gelmesinden sonra 

açıkça yapılmak kaydıyla mümkün kılınmıştır. Burada zaman bakımından 

sınırlamanın yanı sıra irade beyanının açık olması yönünden de hukuk seçimine 

sınırlama getirilmiştir. Sözleşmeye uygulanacak hukukta olduğunun aksine, tarafların 

zımnen hukuk seçmeleri veya olayın şartlarından tarafların seçtiği hukukun anlaşılır 

olması vasıtasıyla uygulanacak hukukun tespiti imkânları sebepsiz zenginleşmeye 

uygulanacak hukukta söz konusu olmayacaktır. Tarafların hukuk seçimi imkânlarını 

kullanmaları halinde, m. 39 f. 1’e göre uygulanacak hukuk belirlense dahi hâkim 

tarafların seçtiği hukuku uygulayacaktır.  

 Tarafların seçimi sebepsiz zenginleşmeye sebep veren olayın ortaya 

çıkmasından önce yapılmış olsa, örneğin taraflar arasındaki sözleşmeye uygulanacak 
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hukuk sebepsiz zenginleşmeyi de kapsayacak esneklikte bir hükümle getirilmiş olsa, 

bu durumda taraf seçiminin fıkra 2’deki şartları taşımadığı için kabul görmeyeceği 

düşünülse bile, taraflar arasında önceden var olan ilişkiye yani sözleşmeye 

uygulanacak hukuk sebepsiz zenginleşmeye de uygulanacağından taraf seçimi de -

her ne kadar fıkra 2’deki şartları taşımasa da- dolayısıyla uygulanacaktır. 

 

Hâkimin yabancı hukuku uygulamaması kamu düzenine (ordre public) 

aykırılık bulunması durumunda söz konusu olabilecektir50. MÖHUK m. 5 hükmünde 

kamu düzeninin yabancı hukuka müdahale etmesi istisnai durumlarda 

düzenlenmiştir: “Yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk 

kamu düzenine açıkça aykırı olması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz; gerekli görülen 

hâllerde, Türk hukuku uygulanır.” Taraflara hukuk seçimi imkânı tanıyan m. 39 f. 2 

hükmü de madde 5’in getirdiği bu sınırlamaya tabi olacaktır. Dolayısıyla 

uygulanacak yabancı hukukun Türk kamu düzenine “açıkça51” aykırılık taşıdığı 

kabul edilirse, hâkim tarafların seçtiği hukuku uygulamaktan kaçınabilecektir52 ve 

gerekli gördüğü hallerde53 Türk hukukunu uygulayabilecektir54. 

 

 

C. Karar İncelemesi 

 

 Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin önceki bağlama kuralının eleştirilmesinde ve 

yeni bağlama kuralının oluşturulmasında Yargıtay içtihatları doktrin ve yabancı 

uygulamalar kadar etkili olmamıştır. Hali hazırda bu konuya ilişkin ulaşabildiğimiz 

yalnızca iki adet Yargıtay kararı bulunmaktadır. 

                                                 
50 Çelikel/Erdem, a.g.e., 148; Tekinalp, a.g.e., 49. 
51 “MÖHUK m. 5 bu takdirin kullanılmasını “açıkça” terimi ile sınırlandırmıştır.” Bkz. Çelikel/ 
Erdem, a.g.e., s. 158. 
52 Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 164; Tarman, (AÜHFD) a.g.e, s. 25-26.  
53 “MÖHUK m. 5’teki “gerekli görülen hallerde” ifadesi ile kamu düzeninin olumlu ve olumsuz etkisi 
kastedilmiştir.” Bkz. Çelikel/Erdem, a.g.e., s. 158.  
54 “Kamu düzeni uygulamasında, MÖH’ta, hâkimin hukuku ile bir ilişki de aranır. Daha açık bir ifade 
ile hâkim, yabancı hukuk kuralını, kendi ülkesi ile ilgili bir olayda ve kendi temel hukuk düzenine 
aykırı olması halinde, kamu düzeni müessesesine müracaatla bertaraf eder.” Bkz. Tekinalp, a.g.e., 
49-50. 
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 Bu kararlardan ilki 13. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu 22.04.1999 tarihli bir 

karar55 olup, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak Hollanda’daki bir belediyeden alınan 

geçim yardımının iadesine ilişkindir. Hollanda’da yaşayan davalılar bulundukları 

belediyeye Hollanda Genel Geçim Yasası’na göre geçim yardımı almak için 

başvurmuşlar ve 1986 yılından itibaren dava tarihine kadar geçim yardımı 

almışlardır. Davalıların, doldurdukları beyannamelerde Türkiye’de bulunan mal 

varlıkları ve gelirlerini belediyeye bildirmeyerek gerçeğe aykırı beyanda 

bulundukları ve bildirimde bulunmuş olsalardı geçim yardımı almamaları gerekeceği 

iddiasıyla davacı Belediye o tarihten itibaren kendilerine ödenmiş olan tüm geçim 

yardımının iadesini talep etmiştir.  

 

13. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu bu kararda “Taraflar arasındaki ihtilaf 

sebepsiz zenginleşmeye dayanmakta ve 2675 sayılı MÖHUK’un 26. maddesine göre 

ihtilafın sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği yer olan Hollanda kanunlarına göre 

çözümü gerekir” denmektedir. Görüldüğü üzere 13. Daire, uygulanacak hukukun 

tespitinden önce taraflar arasındaki ihtilafı sebepsiz zenginleşme olarak 

vasıflandırmış ve ardından uygulanacak hukuku gösteren kanunlar ihtilafı kuralına 

başvurmuştur. Ne yazık ki Dairenin ihtilafı vasıflandırırken hangi verilere göre 

vasıflandırdığına veya sebepsiz zenginleşmenin unsurlarının varlığını araştırıp 

araştırmadığına dair bir bilgi söz konusu kararda yer almamaktadır.  

 

Kararın verildiği tarihte yürürlükte olan 2675 sayılı MÖHUK m. 26’ya göre 

“Sebepsiz iktisap hukuki bir ilişkiye dayanıyorsa bu ilişkinin tabi olduğu hukuk, 

diğer hallerde sebepsiz iktisabın gerçekleştiği yer hukuku” uygulanacaktır. Daire 

olayı sebepsiz zenginleşme olarak vasıflandırdıktan sonra uygulanacak hukuku 

sebepsiz ‘zenginleşmenin gerçekleştiği yer’ olan Hollanda hukukuna bağlamıştır. 

Dairenin kararında sebepsiz iktisabın dayandığı bir hukuki ilişkinin varlığının 

araştırılıp araştırılmadığı konusunda da bir bilgi bulunmamaktadır. Somut olay 

                                                 
55 22.04.1999 tarihli Yargıtay 13. HD 1998/9529 E., 1999/3213 K. sayılı karar metni için bkz. Nuray 
Ekşi, Kanunlar İhtilafı Kurallarına, Milletlerarası Usul Hukukuna, Vatandaşlık ve Yabancılar 
Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları, 2006, Beta, İstanbul, s. 37. 
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zenginleşmenin gerçekleştiği yere bağlandığı için maddenin ilk kısmında yer verilen 

“hukuki ilişkiye” dair bağlama noktasının somut olaya uygulanmadığı 

gözlemlenmektedir. Diğer bir deyişle mahkeme sebepsiz zenginleşmenin dayandığı 

bir hukuki ilişkinin bulunmadığını kabul ederek somut olayı “diğer haller” içinde 

değerlendirmiş ve zenginleşmenin gerçekleştiği yere bağlamıştır. Ancak somut olay 

incelendiğinde davalıların iade etmesi istenen geçim yardımının Hollanda Genel 

Geçim Yasası’nın ilgili hükmünden yani yasadan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Anılan yasa Hollanda’da yaşayan Hollandalı ve oturma izni olan kişilere verilecek 

geçim yardımına ilişkin düzenlemeyi içermektedir. Bu düzenleme içerisinde madde 

69’un gerekli bilgilerin bildirilmemesi halinde yardımın durdurulacağına ve madde 

81’in geçim yardımının geri alınma koşulları ve zamanaşımı süresine ilişkin olduğu 

Dairenin kararında yer almaktadır. Somut olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde 

esasen davalılar ile Belediye arasında hukuki bir ilişkinin var olduğu görülecektir: 

Belediyenin yapmış olduğu sosyal yardım ve bu yardımı kabul eden davalılar 

arasında anılan kanundan kaynaklanan şartlı bir bağış ilişkisi niteliğinde bir hukuki 

ilişki bulunmaktadır ve bu hukuki ilişkiye uygulanacak hukukun Hollanda hukuku 

olduğu açıktır.  

 

Sonuç olarak 13. Dairenin somut olayı sebepsiz zenginleşme olarak 

vasıflandırırken hangi unsurları göz önüne aldığına ve hangi sebepsiz zenginleşme 

türü içinde değerlendirdiğine ilişkin yeterli bilgi bulunmadığı için Dairenin karar 

verirken bir hukuki ilişkinin varlığını göz ardı edip etmediği açık değildir. Ancak 

somut olayı incelediğimizde, davalının davacıdan geçim yardımı alıyor olmasının 

taraflar arasında bir hukuki ilişki, bir bağışlama ilişkisi bulunduğuna işaret etmesi 

karşısında bu hukuki ilişkiye uygulanacak hukuk, yani Hollanda hukuku, sebepsiz 

zenginleşmeye de uygulanacaktır. 

 

 Sebepsiz zenginleşmenin kanunlar ihtilafı düzenlemesine ilişkin ikinci karar 

da yine 13. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu 7.7.2003 tarihli bir karardır56. Bu 

                                                 
56 7.7.2003 tarihli Yargıtay 13. HD 2003/4809 E., 2003/9303 K. sayılı karar metni için bkz. 
http://www.kazanci.com/cgi-bin/highlt/ibb/highlight.cgi?file=ibb/hamfiles/13hd-2003-4809.htm 
(çevrimiçi 30.08.2010). 
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kararda ise eşi Hollanda’da çalıştığı için vefatı sonrasında davalıya Hollanda Devleti 

tarafından bağlanmış olan dul aylığı ve çocuk yardımını davalı aradan geçen süre 

içerisinde evlenmesine rağmen bunu beyan etmediği için almaya devam ettiğini ve 

bu nedenle söz konusu yardımın iadesi gerektiği dava konusu edilmiştir. Dairenin 

vermiş olduğu kararda “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya 

uygun gerektirici nedenlere ve özellikle taraflar arasındaki uyuşmazlığın sebepsiz 

zenginleşmeden kaynaklanmış bulunmasına, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk 

ve Usul Hukuku hakkındaki yasanın 26. maddesine göre olayda Hollanda 

Yasalarının uygulanmasının gerektiğine ve Hollanda yasalarına göre de zaman 

aşımı itirazının yerinde olmadığı anlaşıldığından davalının tüm temyiz itirazlarının 

reddi gerekir” denilerek somut olayı sebepsiz zenginleşme olarak vasıflandırdığı 

görülmektedir. 1999 tarihli kararla benzer şekilde Dairenin somut olayı nasıl 

vasıflandırdığını açıklamamasının yanında, MÖHUK md. 26’da yer alan hangi 

bağlama noktasını kullanarak Hollanda hukukunun uygulanmasını işaret ettiği de 

belli değildir. Daire yalnızca 26. maddeye göre Hollanda yasalarının uygulanması 

gerektiğini ifade etmiştir.  

 

 Bizce burada da diğer karara konu olayda olduğu gibi davalı ile davacı 

arasında bir bağışlama ilişkisi olduğu kabul edilirse, sebepsiz zenginleşmeye bu 

hukuki ilişkiye uygulanacak olan hukuk, yani Hollanda Hukuku uygulanacaktır. 

Taraflar arasında bir hukuki ilişki olmadığı ileri sürülse dahi, bu durumda 

zenginleşme yeri hukuku uygulanacak olup, somut olayda zenginleşme yeri Hollanda 

olduğu için, yine Hollanda hukuku uygulanacaktır. 

 

13. Dairenin incelenen bu iki kararının ortak noktası kararların gerekçelerinin 

yetersiz olmaları ve yerel mahkemelere yol gösterme niteliğinden uzak olmalarıdır. 

Oysaki Yargıtay, bulunduğu konum itibariyle yerel mahkemelerin vereceği kararlar 

arasında yeknesaklık sağlama işlevi de görmektedir. Ancak incelenen bu iki kararda 

görüleceği üzere, konuların Daire tarafından yeterince derin incelenmediği, 

dolayısıyla da verilen kararların yetersiz olduğu, bu durumun yeknesaklık sağlama 

işlevini yerine getirmediği açıktır. 
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SONUÇ 

 
1. Sebepsiz zenginleşme kurumu ile geçerli bir sebebe dayanmaksızın bir 

başkası aleyhine oluşan “malvarlığı kaymalarını” düzeltme amaçlanır. 

Denkleştirici adalet esasına dayanan sebepsiz zenginleşme ifa ve ifa dışı 

olmak üzere iki ana ayrımda incelenir: İfa zenginleşmeleri var olmayan veya 

geçerli olmayan bir sebebe dayanan zenginleşmeler, mevcut sebebin sonradan 

düşmesi ile gerçekleşen zenginleşmeler ve beklenen sebebin 

gerçekleşmemesi ile oluşan zenginleşmeler olarak üç başlıkta incelenirken, 

ifa dışı zenginleşmeler müdahale zenginleşmeleri, harcamadan doğan 

zenginleşmeler ve rücu zenginleşmeleri olarak ayrılır. 

 

2. Kanunlar ihtilafı kurallarında sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak objektif 

bağlama kuralı genelde kademeli olarak düzenlenmiştir. Buna göre ilk olarak 

sebepsiz zenginleşmenin bir hukuki ilişki ile bağlantılı olup olmadığı 

araştırılmaktadır. Eğer taraflar arasında sebepsiz zenginleşme ile bağlantılı 

olan bir hukuki ilişki varsa sebepsiz zenginleşme bu ilişkiye uygulanacak 

hukuka tabi kılınmaktadır. 

 

3. Sebepsiz zenginleşme ile bağlantılı bir hukuki ilişki yoksa bu durumda 

sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuk belirlenirken bağlama noktası 

olarak sıklıkla zenginleşme yerine başvurulmaktadır.  

 

4. Sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukukun tespiti sırasında, diğer akit dışı 

borç ilişkilerindeki eğilime paralel olarak, taraf seçimi (irade muhtariyeti) de 

kabul görmeye başlamıştır. Diğer bağlama noktaları ile başka bir hukuk 

düzeni tespit edilse dahi tarafların seçtiği hukuk bunu aşarak uygulama alanı 

bulabilecektir. 

 

5. Sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukukun tespitinde başvurulan diğer bir 

bağlama noktası ise “sıkı irtibatlı hukuk” olmaktadır. Uygulanacak hukuk 
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tespit edilse dahi, halin şartlarından daha sıkı irtibatlı hukukun varlığı halinde 

hâkimin bu hukuku uygulamasına imkân tanıyan bu bağlama kuralı esnek 

kural veya kaçış kuralı olarak adlandırılmaktadır. Bu kuralla varılmak istenen 

amaç, devletler özel hukuku hakkaniyetine bir adım daha yaklaşmaktır. 

 

6. Sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuku tespit eden bağlama 

kurallarının devletler özel hukuku hakkaniyetini sağlayacak nitelikte olması 

esastır. Bu nedenle söz konusu bağlama kurallarının, olay ile en sıkı 

bağlantıdaki hukuku araştırması ve bu hukuka bağlanması gerekmektedir. 

Bunun için sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuk belirlenirken tek bir 

bağlama kuralı değil, sebepsiz zenginleşmenin içinde barındırdığı birden 

fazla türü kapsayacak şekilde esnek bir yaklaşım tercih edilmelidir. Ancak bu 

yapılırken, söz konusu bağlama kuralının tamamen tesadüfî olan hukuklara 

bağlanmasını önlemek için hâkime en sıkı irtibatlı hukuku araştırma olanağı 

verilmelidir. Objektif bağlama kuralında yer alan bağlama noktalarının 

hâkime sunduğu seçenekler arasında somut olaydaki en sıkı irtibatlı hukuk 

tespit edilmişse, hâkimin ayrıca bir kez daha sıkı irtibatlı hukuk araştırması 

yapmasına gerek olmadığı gözden kaçırılmamalıdır. 

 

7. MÖHUK m. 39’da yer alan sebepsiz zenginleşmeye ilişkin bağlama kuralı 

hukuki bir ilişkinin varlığına göre kademeli olarak düzenlenmiştir: Sebepsiz 

zenginleşmeye neden olan bir hukuki ilişkinin varlığı halinde sebepsiz 

zenginleşmeye de bu hukuk uygulanacaktır. Hukuki ilişkiye uygulanacak 

hukukun sebepsiz zenginleşmeye de uygulanmasını savunan görüşlere göre 

böylece bir hukuk düzeninin ayrıştırılması önlenecek, hukuki ilişki içinde 

olan tarafların sebepsiz zenginleşme kurumunun bağımsızlığı dikkate 

alınmaksızın beklentileri karşılanabilecek ve mükerrer ödemelerin önü 

kesilebilecektir. Ancak bu hukuki ilişkinin hile veya cebir kullanılması 

nedeniyle sakatlanması durumunda ilişkiye uygulanacak hukukun 

“mağdurun” çıkarına olmayacağı açıktır. Bu nedenle böyle bir durumda dahi 

ilişkiye uygulanacak hukukun sebepsiz zenginleşmeye uygulanmasını 

savunmak devletler özel hukuku hakkaniyeti ile bağdaşmayacaktır.  
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8. Mülga MÖHUK’ta yer almayan “mevcut olduğu iddia edilen ilişki” de yeni 

madde metnine dâhil edilmiş ve böylece söz konusu düzenlemeye getirilen 

haklı eleştiriler amacına ulaşmıştır. 

 

9. Hukuki ilişki ile bir bağlantı tespit edilemeyen geri kalan tüm durumlara ise 

m. 39 uyarınca zenginleşme yeri hukuku uygulanacaktır. Zenginleşme yeri 

sıklıkla kullanılan bir bağlama noktası olduğu için buradaki kullanımı da 

doğru bir tercih olsa da, zenginleşme yerinin tamamen tesadüfi olabileceği ve 

bu nedenle devletler özel hukuku hakkaniyetini sağlamaktan uzaklaşacağı da 

unutulmamalıdır. 

 

10. Taraflar arasındaki hukuki ilişki ve zenginleşme yerinin bağlama noktası 

olarak kabul edilmesinin yanında somut olayla sıkı irtibatta olan hukukun 

araştırılması imkânı ne yazık ki MÖHUK’ta hâkime tanınmamıştır. Oysa 

taraflar arasında önceden var olan bir ilişki yoksa, zenginleşme yeri 

uygulanacaktır. Zenginleşme yerinin tamamen tesadüfi olması halinde ve 

tarafların bir hukuk seçimi yapmadıkları ihtimalinde veya yapmışlar fakat bu 

hukuk seçiminin zımni olması yani kanunda öngörüldüğü şekilde yapılmamış 

olması halinde hâkim, zenginleşme yerinin işaret ettiği ve somut olayla bir 

ilgisi olmayan tesadüfi bir hukuku uygulamak zorunda kalabilecektir. Bu gibi 

sıkıntıların önüne geçmek için Roma II Tüzüğünde m. 10 f. 4’te yer verilen 

ve MÖHUK m. 34’te haksız fiile uygulanacak hukukun belirlenmesinde 

kullanılan daha sıkı irtibatlı hukukun varlığı halinde hâkime bunu uygulama 

imkânı verilmesi devletler özel hukuku hakkaniyetinin gerçekleşmesine de 

yardımcı olacaktır. 

 

11. Bizce kanunlar ihtilafı kuralları ile sağlanmak istenen belli bazı durumlarda 

hangi hukukun uygulanması gerektiği konusunda “öngörülebilir” bir takım 

kurallar getirmektir. Her ne kadar sıkı irtibatlı hukuk, bu öngörülebilirliğin 

sınırlarını belirsizliğe doğru çekse de, sebepsiz zenginleşmeyi konu edinen 

olaylarda devletler özel hukuku hakkaniyetini sağlamak için sıkı irtibatlı 
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hukukun da dikkate alınması gerekmektedir. Böyle bir düzenlemenin 

MÖHUK’ta yer alması gerektiği kanaatindeyiz. Yukarıda verilen trendeki 

telefon görüşmesi örneğinde olduğu gibi, örneğin o olaydaki tarafların ortak 

mutat meskeni varsa, mevcut MÖHUK düzenlemesi ile bu hukukun 

uygulanması mümkün olmayacakken, daha sıkı irtibatlı hukukun 

uygulanmasına izin veren bir hüküm var olsaydı bu halde ortak mutat mesken 

hukuku uygulanabilecektir.  

 

12. Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin Yargıtay kararlarında somut olayın nasıl 

vasıflandırıldığının açık olmaması da bir eksiklik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu eksiklik sonucu hangi bağlama kuralının tercih edildiği 

anlaşılamamıştır. Yasa koyucu ve bilimsel çalışmaların yanında Yargıtay 

içtihatlarının da hukuk yapımı ve uygulanmasındaki önemi göz önüne 

alındığında, çalışmamızda incelenen kararlardaki eksikliklerin ne derece 

vahim olduğu daha net ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Yargıtay’ın önüne 

gelen olaylardaki hukuki değerlendirmelerinin daha net ortaya konması 

gerekmektedir. 
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