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Giriş 

İnsaniann yaratılış ve sahip olduklan imkanlar bakımından 
birbirlerine denk ve eşit olmadıkları bugün bilinen bir gerçektir. Her insanın 
duyuş, düşünüş ve yaşayışı farklıdır. Bu farklılık, toplum hayatında zaman 
zaman çeşitli problemierin çıkmasına neden olur. Bundan dolayı ilk insan 
topluluklanndan itibaren toplum düzenini tesis edecek bir takım kurallar 
gerekli görülmüştür. Bu kurallar ise toplumları oluşturan bireylerin dünya 
görüşlerine göre, ya insanlar tarafından veya dinler tarafından belirlenmiştir. 
Bununla birlikte her ikisinde de insanların uymak zorunda olduğu bir takım 
kanuni yükümlülükler yer almıştır. 

Diğer yandan insanların yaşamları için gerekli olan birçok ihtiyaçları 
vardır. Bireyler, bunları tek başlarına temin edemezler ve birbirleriyle 
yardımlaşmak zorunda kalırlar. Buna bağlı olarak insanlar arasında bir 
takım ilişkiler kurulur ve tek yönlü veya karşılıklı yükümlülükler getiren 
sözleşmeler tesis edilir. Her akitleşme, çeşidine göre taraflarına ifa etmekle 
yükümlü olacakları borçlar yükler. Bireylerin, kendi iradeleri ile ortaya 
çıkardıklan bu yükümlülüklere sözleŞmeden doğan yükümlülükler denir ve 
bunların kaynağı da onlara varlık kazandıran akitlerdir. 

İnsanlar, kanunların yüklediği yükümlülükleri yerine getirmek 
zorunda olduklan gibi, kendi iradeleri ile üstlendikleri yükümlülükleri de 
yerine getirmek zorundadırlar. "Ey inananlar akitleri yerine getirin !"1

, 

"Sözünüzü tutunuz! Çünkü verilen sözden dolayı sorumluluk vardır"2, 
"Sözleştiğiniz zaman Allah'a verdiğiniz sözlerinizi yerine getirin! Allah'ı 

kendinize kefil göstererek sağlama bağladığınız yeminterinizi bozmayın!"3 

ayetleri ile Hz. Peygamber (sav)'in "Müsli.imanlar kendi aralarında 

belirledikleri şartlara uymak zorundadırlar. Ancak helali haram veya haramı 

Yrd. Doç. Dr.; U. O. ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

cl-Maide. 5/l. 

cl-isra, 17/34. 

cıı-Nahl, 16/91. 
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helal yapan şart müstesna"4
, "emanete riayet etmcyene aman yoktur"5 

hadisleri bu zorunluluğu aınirdir. Bu nasslardan hareketle islam hukukçuları, 
satım, kira, şirket veya nikalı gibi herhangi bir akde taraf olan her bireyin, 
kendi iradesiyle kurup tesis ettiği akit ile yüklendiği borcu ifa etmek zorunda 
olduğuna, bir başka deyişle akdin hükümlerine muhalefet etmemekle 
yükümlü bulunduğuna hükınetmişlerdir6 . Aksi davranış, failini sorumlu 
kılar ve sözleşme gereği alacaklı konumunda olan tarafa da bir takım haklar 
kazandırır. Bunlar akdi bozma (fesih), tazminat talep etme ve sözleşme 

mevzuunu hapsetme gibi bir takım hak ve tasarruflardır. 7 Aşağıda bunlara 
değineceğiz. 

1- Akdi İfa Etmemenhı Sonuçları 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi kendi iradesiyle herhangi bir akde 
taraf olan, bu akit gereği yüklendiği borcu ifa etmekle yükümlüdür. Çünkü, 
ister hibe gibi tek taraflı, isterse satım, icare, şirket vb. gibi iki taratlı olsun, 
borcun kaynaklarından biri olan bütün sözleşmelerin umumi ve tabii hükmü, 
borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu edimi ifa etmesi gerektiğidir8 • 
Borçlunun ylikümlülüğünU yerine getirmemesi halinde alacaklı konumunda 
olan diğer taraf da bir takım hak ve yetkilere sahip olur. Akdin ifa 
edilmemesinin sonuçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 

a) !fa Dava.w: 

Alacak mevcut olup ifası mümkün ve muaccel ise alacaklı, borcun 
aynen ifasını talep edebilir. Borç konusu bir malın teslimi, bir şeyin 

yapılması veya yapılmaması kapsamında olması hükmü değiştirınez. 9 İslam 
Hukukunda da, borçların taahhütlere uygun bir şekilde aynen yerine 
getirilmesi umumi kaidedir. 10 Borca konu olan şeyin, mevcut ve teslimine 
gliç yetirilebilir durumda olması ve de belirlenmiş veya tayini kabil olması 
halinde aynen ifası icabeder11

• Hatta, borcu kaldıran bir sebep bulunmaması 
şartıyla aynen ifa mlimklin değilse bedelin ifası gerekir12

. 

lluhar1. kare, 14; Ebü Davud, küre, 12: Tirmizi, Ahlduıı_ 17. 

Alımed b. Hanbel. Müsned. !/135. 
6 e!-Ccssas~ Ahkfiınu'1~Kur'fin, HI/286. 

9 

cs-ScrahsL Mebsut. Xlll/23; Suyu tl, Eşbah,362; Karafl, Fürük, 1!/206: İbn Recep, Kavaid, 21 S. 

Birscıı. Kemal, Borçlar Hukuku DerslerL 502. 

Tunçpınağ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku, 1/779. 
10 McvsıiL ci-İiıtiy<k 11/4. 
11 Kasaııi, ci-Bedayi', V/138. 
12 İbn Nüccyın. Eşbalı, 105: Mecelle md. 53. 
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b) Cebri ifa: 

Borcun aynen ifasmın istenmesi veya hakimin 
vermiş olması, alacağın elde edilmesini temin 
durumda da alacaklı, borçlunun borcunu ödcnıcsi iıı:~in 

tarafından zorla ita ettirilmesini talep edebilir ve akdin hükıntı bu 
edilmiş olur. İşte bu tarz ifaya cebri ifa denir. İslam hukukçuları, 
sıkıntı içinde ise bolluk zamanına kadar gerekir" 13 

olarak, ödeme güç!Uğü içinde bulunan bon;luya süre tanınmasını 
olarak kabul etmişlerdir. Fakat, Hz. ödeme imkanma 
olduğu halde borcunu ödemeyerı kişinin bu hareketinin zulüm 
ifade eden hadisine 1

·
1 dayanarak da, imkanı olduğu halde 

borcumı ödemeyen bon;lunun, borcunu ifa 
ve hacr gibi müeyyidc ve ccbir unsurlarına 

benimsemişlerdir. Zahiriler, Ömer b. 
hariç tutulacak olursa bütün İslam hukukçuları, ödeme imkanı bulunan 
boçlumm., borcunu ifaya sevk ve icbar caiz 
olduğ;una hükrnetmişlerdir. 15 

c) Davası: 

Alacaklı, akdindiğer tarafı olan borçlunun edimini Ha etrnemcsinden 
dolayı tazminat talebinde de bulunabilir. İslam hukukunda alacaklıya, 
kusurlu irnkansızhğı 1 (ı,, hanefi hukukçulanna göre kötü halimk semen 
fark mı 17 ve temerrUd halinde de zararlarm tazmin edilmesini talep 
hakkı tanmmıştır 1 R. Türk Borçlar Kanunun 96.. maddesine 
borçlunun kusunı ile imkansıziaşmış olması veya 102. '""''-''J''"'"' 
borçlunun temerrüdü hallerinde alacaklının tazmiııat 
imkan 

d) Fesi/ı 

Alacaklı, hal ve durnma göre., borcun 
feshini isteyebilir. Türk Borçlar Hukımda akdin hükümlerine 
birinin muhalefet etmesi halinde, diğer taraf, akdi makabiine 
üzere fesih veya geleceğe şamil olmak üzere de feshi 

13 
Bakanı, 2/280. 

14 
Hadisin metni içiıı Bkz.Buhar1, istikraz, !3: Ebu Davud, Akdıye, 29; Nesaı, Büyu'. 100; ibn Mıkc. 
Sadak:it, !8: A.lırıı<:d lı. Hanbel, Müsned, lV/388. 

15 
Scrahsl, Mebsüt, XXIV/ !57; Şalll, Onun, lll/212; Salınüıı, Müdevvcne, V/205:. ibtı Rti?d, !iidityc, 
ll/239: Kariill, Fünlk, lV/80; ibıı Kudame, Muğnl, !V/452. 

16 
Scrahsi, cl-Mcbsfıt, Xll/126. 

17 ihıı 1\bidln .. Rcddü'l-Muhtar, JV/575. 
18 

Ali cı .. IJatlf, Damiiıi, 8. 
19 Tuııçonıağ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku, l/781. 
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taraflı bozma hakJo islam 
smır!andırılmış ve son derece dar 
cevaz verilmiştir. bulunduğu21 

fesih hakkınııı söz konusu olduğu akitlerde, akdin 
edilmesi alacaklı olan taraf 

e) Hakla 

Akdin ifa edilmemesinin bir diğer sonucu 
ederek yükümlü!üğünü ifa etmeyenin borçunu 

alacaklı konumunda olan tarafın kendi borcunu 
Borcun ifa edilmemesinden doğan defi hakkı Roma 

da, 

halinde düzenlenınemiş yalnız, alacaklıya hile ve kötü bağlı 

bir hak Alman ve hukuklannda 
halinde düzenlenmiştir. Borçlar Hukukunun 81. 

olmak üzere maddelerde yer 

kurulmasını müteakip 
arasında meydana gelen bağın koparılmaması temel kabul 
edilmiştir. Bu nedenle mümkün olduğu sürece akdin ifa ve 
gidilmeınesi esastır. Bundan dolayı taraflardan birinin borcunu ödenıcınesi 
halinde diğer tarafın akdi feshetme hakkı oldukça dar tutulmuş ve 
sınırlandırılmıştır. Buna ımıkabil akdi ortadan kaldırmadan hükiimlerin ifa 
edilmesine hizmet eden "ödemezlik def'i" ve bundan daha kapsamlı olan 

durulmuştur. Mesela malı mal veya paranın para 
satımlarda karşılıklı aynı 

para ile değiştirilmesini satımlarda ise 
önce ödenmesi, araya girmeden 

gerekir. Her da satıcı, 
malı 

Bu hüküm ve 
açıkça ifade edil Hanbeli olarak 

uygtın görü!mUştür23 . Yim: ücrctin peşin olması şartıyla 
konusu kira bedeli ödenmedikçe 

önceden 

olarak 

20 Tunçomağ, Kenan, Türk Borçlar Hı.ılwlnı. !/78 J 

21 İbn Nüccym, Eşbah, 33ll: ,SuyutL Eşbilh, 287; Karall ci-Fürfık, !V/13. 
22 

ibııü'J..l Himam, Fethu'l-Kadir, Vll/330; Şirazl, Mülıezzcb, l/323,327; ibn, Rüşd, Bidaye, ll/?39, 
241-243: İbn Kudflıııe, Mugnı, !V/456-460. 

23 
Scrahsl, Mdısilt, Xl!!/192; Kasi\ııi, Hcdayi', V/249; İbn Abidin, Reddü'I-Mulıtfır, !V/56!:, Kan111, 
Fliruk, lV/80; Ebu Yahya Ensari, Fetlıu'l-Vdüıab, !1!76. 

24 
K<1san1, Bcdayi', IV/201, Zeylal, Tebyin, V/109: İbn Rüşd, Bidayc, l!/190. 
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sürülmüştür25 . yandan 
terzi ve olan çalışanların kendilerine 
sipariş edilen ve sabit olan durumlarda 

karşılığını hakları 

bulunmaktadır26 . Başkası adına bir malı kendi parasıyla satın almak üzere 
vekil tayin edilen kişi, müvekkilden satış bedelini alıncaya malı teslim 
etmeme hakkına sahip kısım İslam hukukçulan tarafindan kabul 
edilmiştir27 . Aslında buradaki ihtilafln kaynağı vekilin parayı hangi sıfatla 
müvekkiic tahsis ettiği noktasında odaklaşmaktadır. Bunun karz olacağını 
ileri sürenler, rnalm bedeli olma vasfında görmedikleri için def'i hakkını 
uygun görmemektedirler28

• Örneklerden de anlaşılacağı üzere İslam hukuku 
defi hakkına yer vermiş ve bu konuda düzenlemelerde 
bulunmuştur. Ancak kaynaklarında def'i kelimesi kullanılmamaktadır. 

Bununla beraber, içerik olarak ondan umumi bir arzeden hapis 
hakkından söz edilmiş ve def'i hakkı da onun yalnızca bir şeklini içerdiği 
için bu başlık altmda işlenmiştir. 

2- T:aırmm ''e 

Arapça bir kelime olan "def i'' sözlükle ulaşmak, geri vermek, 
ayrılmak, reddetmek, mecbur kılmak ve savmak gibi 
anlamlara gelmektedir. Hukuk terimi olarak bir taraf borcunu yerine 
getirmediği ıçın, diğer tarafın borcunu ifadan kaçınması demektir. 
Ödemezlik i, acizlik def'i, zamanaşıını defi ve peşin dava def'i gibi 
kısırnlara ayrılmaktadır29 . Def'i hakkı karşılıklı iki tarafa borç yükleyen 
sözleşmelerde sözkonusu olmaktadır. Bu nedenle sözleşmenin satım, kira, 
rehin, kısmet, sulh iki olması icabeder. karşılıklı borcun 
bulunması bu tür söz konusu olur. Buna defi 

ı 

edimi karşılıksız 

temerrüde 

25 İbn Rüşd, Bıdilye,l 92; SenlıurL Mesüdir, Vli238. 
26 K<1silnl, Bedi\yi' IV/204; Kuiifl FürOk, iV/80. 
27 

Mecelle md. 1491. 
28 

Sahnün, rvlüdcvvcnc, !V/25:1. 
29 Özcan. llliscyin, Aıdklopcdik J lukuk Süzlüğü, 157. 
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örnek olaylar incelendiğinde 
defi olduğu görülmektedir. Batı hukukunda ise def'i 

bir kısım hukukçulara göre "dava nedeninin inkan", bir kısmına göre 
ise anlamda i" olmak üzere iki ayrı mah görülmektedir. 
Türk Borçlar Hukukunun 81. maddesinde ise gerçek bir defin düzenlenmiş 
olduğu kabul edilmektedir.30 

3 ... Od"n Hakkmm 

Karşı tarafın edimini getirinceye alacaklının kendi 
edimiııin hakkına sahip olması, iki edimarasında bir bağın 

kılmaktadır. Çünkü karşılıklı yükümlülükleri içeren 
taraflardan herbiri, hem karşı yandan edimini yerine getirmesini 

1 hem de edimini eda etmekle yükümlüdür. Bu nitelikli 
her iki yana da, karşı tarafsözleşme ik~ üstlendiği edimini yerine 

edimini ifadan kaçınımı yetkisi vermektedir. Buna göre 
üstlendikleri borçlan arasmda bir bulunmaktadır. 

hukuki temelierinelen biri lıklı borçlar arasındaki bu 
satımlarda satıcı, satım bedelinin 

müşteri tarafından teslim edi kadar satılan malı hapsetmesi 32
, 

müşterinin semeni teslim borcu ilc satıcının mebii teslim borcu arasındaki 
hukuki dayanmaktadır. Yine kira bedelinin peşin ödenmesi şartı ile 
malını kiralayan kişinin, kira bedelini alıncaya kadar kiraya verdiği malını 
teslim etmemesi de, kiracının kira bedelini teslirn ile kiralayanın kiraya 
verdiği malı borçlannın birbirine irtibatlı olmasından ileri 
gclrnektedir. 

sözkonusu 
teslim edilmedikçe 
ka\:ınmasına 

!dir. Bu 

içerisinde 
de 

30 Tunçoınağ. Türk Borçlar f fukuku) l/738. 
'ı s,;ıılıurL Mesadir, JV/24:1. 
32 ibn Nüı~cyın, Eşbfıh, 213 

Küsüııl, Bcday'i, V/244. 
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Sonuç örnek olaylar incelendiğinde görülecektir ki, İslam 
hukukunda ödemezlik def'i, biri borçlar arasmda irtibatın bulunması, diğeri 
borçlar arasında denklik ilişkisi olmak üzere iki hukuki temele dayanır. Batı 
hukukunda da ödemezlik def' inin dayandığı temeller bunlardan ibarettir. 

4- Ödemezlik Derinin Koşulhm 

Ödemezlik def'inden söz edebilmek ıçın, iki yanlı sözleşmenin 
bulunması, def'e mesned teşkil eden karşı edim alacağının sona ermemiş 
olması ve önce ifa borcunun bulunmaması gibi şartların bulunması icabeder. 

a) İki Yanlı Sözleşmenin Bulunması 

Ödem ez! ik def' i ancak iki taraflı ak i tl erde sözkonusu olur. 
Dolayısıyla defi hakkının kullanılabilmesi için sözleşmenin iki yanlı irade 
ile kurulmuş olması icabeder. Çünkü ifadan kaçmmaııın bir anlam taşıması 
için karşı yanın yerine getirmekle yükümlü olacağı bir edimi bulunmalıdır. 
Mesela başı ve sonu itibariyle teberru mahiyetinde olan hibe ve ariyet 
akİtierinde ödemezlik def i hakkı kullanılamaz. Çünkü bu tür sözleşmeler, 
iki taraftan ht~r birine borç yüklemediği için, yalnız borçlanan tarafın 

iradesiyle teşekkül edebilmektedir. 

Diğer yandan, sözleşmenin tarafiara karşılıklı borç yüklemiş olması 
da icabeder. Yedia, hibe ve ariye gibi akitlerde yanların karşılıklı ve birbirine 
bağlı yükümlülükleri olmadığı için bunlarda da defi hakkının kullanılması 
sözkonusu olmaz. Bu nedenle def'i hakkı ancak, yaniara karşılıklı borç 
yükleyen ve bir birine bağlı akitlerde kullanılabilir. Çünkü bunlarda 
borçlardan birinin ödenmesi diğerine bağlıdır. 34 

Sözleşme ile üstlenilen karşılıklı yükümlülük her iki taraf için de 
bağlayıcı olmalıdır. Karşılıklı anlaşma ile iptali kabil olsun veya olmasın her 
iki yanın üstlendikleri borçlar iki taraf i(;in de bağlayıcı olması halinde, 
yaniardan biri, karşı tarafın edimini yerine getirmesini temin etmek 
maksadıyla ifadan kaçınabi!ir. 

Yine defi hakkı, mübadele edilen şey bakımından satım, icare ve 
sulh gibi ivazlı akitlerde sözkonusu olur. Hibe ve gibi teberru 
akitlerinde bu hakkın kullanılması mümkün değildir. Çünkü bu tür akitler 
taratlara karşılıklı ve birbirine irtibatlı borç yüküınlü!Uğü içerrnez.35 

b) 

Taraflardan biri, kendi edimini ifadan kaçınması için buna dayanak 
olan karşı tarafın yerine getirilmemiş eeliminin bulunması . Yani 
karşı taraftan bir alacağının bulunması halinde kendi yükümiülüğünü ifadan 

34 Seralısi, Mcbsuı, Xll/192; Kdsanl, Bedayi', V/249. 
35 İbn Nüceym, Eşbah, 337; Suyu!l, Eşbah, 275. 
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kaçınabilir. Eğer alacak, ifa, takas, tecdit ve ikale gibi yollarla sona ermiş ise 
defi hakkından söz edilemez. Mesela, borçlu, yüklendiği borcunu tayin 
edilen zamanda ve yerde ve de aralannda belirledikleri tarzda yerine 
getirmesi halinde borç di.işer. Dolayısıyla karşı tarafın alacak hakkı ortadan 
kalkmış olur. 36 Eski bir borcu, yerine yeni bir borç koyarak ortadan 
kaldırmak olan tecdit halinde de borç di.işer. Dolayısıyla defi hakkını 

kullanmak isteyen tarafın alacak hakkı ortadan kalkmış olur. 37 Alacaklı ve 
borçlunun, karşılıklı olarak borç ve alacakları mahsup ederek hesaplaşmaları 
demek olan takas da, şartlarına uygun şek i lde icra edilmesi şartıyla tarafları 
az olan borç nisbetinde karşılıklı olarak borçtan kuıtulmuş olurlar38

. 

Dolayısıyla her iki tarafın birbirlerinden alacağı kalmamış olur. Takas 
vasıtasıyla alacak sona ermiş olacağına göre, def'i hakkını kullanmayı 

gerektirecek mesned de ortadan kalkmış olur. 

Yine karşı tarafın edimi kusursuz olarak imkansızlaşmamış olması 
icabeder. Çünki.i böyle bir durumda akdi yükümlülük ortadan kalkar. 
Dolayısıyla defi hakkının dayanağı olan alacak son bulmuş olur. islam 
hukukunda prensip olarak verme ve yapma borçlar, bunların ifası harici 
sebeplerden dolayı, yani, kusursuz olarak imkansız hale gelmiş ise di.işer. 
Mesela. satılan mal teslimden önce telef olacak olsa satıcının teslim borcu 

'<) 
düşer'·. 

Karşı taraftan alacağın sözleşme hükümlerine uygun olarak ifa 
edilmemiş olması hali de def'i hakkının kullanılmasına imkan vermektedir. 
Çlinkii bir sözleşmeye katılma iradesi belli amacı gerçekleştirmeye 

yöneliktir. Edimin eksik ifa edilmesi bu amacı tam olarak gerçekleştirmez. 
Bu nedenle tam ifil edilene kadar alacaklının def'i hakkını kullrmma yetkisi 
bulunur. Buna "sözleşmenin gerektiği şekilde ifa edilmediği def'i" deni!ir. 
Bunun arnacı da eksik veya kötü ifayı tamamlatmaktır. 

c) Önce ({tl Borcunun Bulunmaması 

Ödemczlik defini ileri si.iren taraf, önce ifa zorunda olmamalıdır. 
Bir başka ifade ile önce ifa borcu olan taraf def'i hakkı ileri süremez. 
Dolayısıyla onun borcu, karşı tarafın ifa edeceği ediminden sonra ödenmesi 
gereken borçlardan olmalıdır. Ancak bu durumda ödemezlik def'ine 
başvunılabilir. Mesela peşin satışlarda önce müşteri parayı teslim etmekle 
yükümiUdUr. Müşteri, satıcı malı teslim etmedi diye def'i hakkını ileri 
sürerek parayı ödememezlik yapamaz. Yine satım akdinde taraflar borçlarını 

-------------
36 K aran, Furuk, ll/205. 
37 Karaman, Hayrcttiıı, Mukayeseli islam Hukuku, 11/550. 
38 ihıı Abidlıı, Redü'l-Muhtar, IV/334. 
39 lhn Nüceyn1~ Eşbah, 376~ Mecelle n1ad.293. 
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fasılasız teslim etmeleri gerekir. Çünkü ivazlı akitlerde eşitlik esastır. Bunun 
tahakkuku ise birlikte ifa ile gerçekleşir40 . 

5- Ödemezlik Def'irıiıı Hiikümleıri 

Ödemezlik def'i, İslam hukukunda gerçek anlamda bir def'idir. Bu 
hakkı kullanan, karşı yandan alacağını elde edebilmek için kendi edimini 
ifadan kaçınmaktadır. Alacaklıya tanman bu hak, onun karşı tarafın 
yükümlülüğünde bulunan alacağına dayanır. Böyle bir alacak alınadan def'i 
hakkı ileri sürülemez. Dolayısıyla defi hakkı bağımsız olmayan bir def'idir 
denebilir. 

Ödemezlik def'i, bunu ileri sürenin ifasını tehir eder. Bu nedenle 
muvakkat defi niteliği taşır. Def'e dayanak teşkil eden karşı tarafın edimini 
yerine getirinceye kadar hüküm ifade eder. Defi hakkının fonksiyonu, hakkı 
kullanan yanın kendi edimini, sadece, karşı yanda bulunan alacağını elde 
edinceye kadar geciktirmektiL Bu nedenle borcu düşürmez. Karşı edimin 
yerine getirilmesiyle hakkı kullanan da kendi borcunu ödemekle yükümlü 
olur41

. 

Yine def'i hakkının kullanılması akdi feshetmez. Çünkü defi ileri 
sürmekle, akdin mevcudiyetine dokunmadan karşı alacağın yerine 
getirilmesi amaçlanmaktadır. Hakkı kullanan, bu maksatla kendi borcu telıir 
etmektedir. Dolayısıyla sözleşme, hükümleri ifa ve icrası gerekli olarak baki 
kalır. 

Defi hakkını kullanan, alacağının tamamını temin edinceye kadar, 
kendi edimini tehir etme yetkisine sahiptir. Bu nedenle ödemezlik def'i tam 
defilerdendir. Bölünebilen bir alacağı bulunan kişi, bunun bir bölümünü 
elde etmiş olsa da, karşı taraf borcunun tamamını ifa etmedikçe kendi 
edimini geçiktirıne hakkına sahiptir. Diğer yandan alacaklı kısmi ifayı 

kabule zorlanamaz. 

Ödemezlik defi asıl borçlu aleyhinde ileri sürülebilir. Def'i 
davasının muhatabı sözleşmeye taraf olan, dolayısıyla akdi sorumluluk 
yüklenen kişidir. Asıl borçludan başkası aleyhinde def'i talebi kabul 
edilmez. Ancak mirasçı gibi. kendisine ait olmasa da mirasçılık gibi lmkuki 
bir nedenle başkası adına borç yüklenen kişiler aleyhine de ileri 
sürülebi l ir42

. 

4° Kasaııl. Bcdayi'. V/244. 
41 Scııhur1, Mcsadir. VJ/242 
42 

ibn Nüccym, Eşbalı, 225. 
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6- Ödemezlik Derinin Ortadan Kalkması 

Karşılıklı ve ifası gerekli borcun ödenmesi amacına dayanan 
ödemezlik defi aşağıdaki sebepler ortadan kalkar 

a) {fa 

Ödemezlik defi, ancak, karşı yanda alacak devam ettiği sürece ileri 
sürülebilir. Çünkü hakkın kullanılması bu alacağa dayanmaktadır. Karşı taraf 
yükümlülüğünde bulunan borcunu ödediğinde def'i hakkının dayanağı 

oıtadan kalknıış, dolayısıyla def'i ile ulaşılmak isten maksat gerçekleşmiş 
olur. Bu nedenleifaile def'i hakkı ortadan kalkar. 

b) Feragat 

Defi hakkını kullanma yetkisine sahip tarat: tek yanit irade 
beyanıyla ödemezlik def'ini kullanınaktan vazgeçebilir. Hak sahibinin bu 
hakkından açık veya zımni feragati halinde de ödemezlik defı ortadan 
kalkmış olur. Çünkü hakların kullanımı, hak sahibini bu yöndeki irade 
beyanına bağlıdır. Kişilerin, haklarını kullanmak kadar onlardan feragat 
etme yetkileri de vardır. Bilerek ve isteyerek düşUrtilen bu haktan sonradan 
geri dönlilmez4

'. Der i hakkını düşüren feragat açık irade beyanıyla 
olabileceği gibi, bu anlama gelen zimni de olabilir. Mesela, satıcı, sözleşme 
yapılırken veya daha sonra mUşteriye vade tanıması halinde defi hakkı 

di.işerH. Yine satıcının sattığı malı müşteriye hibe etmesi de feragat anlamına 
gelen bir tasarruftur. Bu durumda da dcf' i hakkı ortadan kalkar. İşte bunlar 
zımni feragat sayılabilen durumlara birer örnek teşkil etmektedir. 

c) Tasarruf 

İfa ve feragat dışında, borcu düşüren veya hakka mesned olan 
dayanakta değişiki ik meydana getiren sulh, ibra, hava le ve takas gibi hukuki 
ımıamele ve tasarruflar da ödenıezlik dcf"ini ortadan kaldırır. Çünkü 
bunların her biri karşı tarafın borcunu sona erdiren tasarruflardır. Karşı 

tarafın borcu son bulunca ona bağlı olan defi hakkı da düşmüş olur. 

Yine alacağa yeni bir lıukuki nitelik kazandıran tasarruflar da defi 
hakkını ortadan kaldırır. Mesela satıcının sattığı malı müşteriyeariye olarak 
vermesi veya vcdia olarak bırakması böyledir. Bu gibi durumlarda satılan 
mal, mebi vasfını kaybederek yeni bir hukuki nitelik kazanmışlardır. Aıtık 
satıcının, müşteriden satım bedelini taleb etmesine imkan verecek hukuki 
sebep ortadan kalkmış demektir45

. 

Diğer yandan, defi hakkına sahip olan tarafın kendi edimini ifa 
edemez duruma düşmesine yol açan üçüncü şahsın tasarrufu da def i hakkını 

,n M. Yusuf Musa. Eınvaı, 449. 
44 Karaman. Hayrcttin, Mukayc:scli isianı llukukıı. ll/445. 
45 Küsanl, Bcdayi', V/250; ibn Abidin, Rcddü'I-Muhtar, IV/58; İbn Nüccyııı, Eşb:ilı, 376. 
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