ÖZET

Borçlar Hukuku’na konu olan “borç ilişkisi”nden soyut bir hayat
düşünülemez. İslam Hukuku açısından “borçların yerine getirilmesi” ilkesel düzeyde
ele alınmış ve bu ilke Kuran-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Yaptığınız akitleri yerine
getirin (Maide, 1)” şeklindeki ilahi beyan ile vaz’ edilmiştir. Borçlunun ifaya gücü
yettiği halde borcunu yerine getirmemekte direnmesi halinde devletin yetkili cebri
icra organlarınca onun cezalandırılmasının helal ve gerekli olduğu hususundaki
hadisi şerif de konu ile ilgili içtihatların kaynağını teşkil eder. Borçlunun ifaya yetkili
makamlar vasıtasıyla zorlanması konunun bir yönü iken ifanın gecikmesinin alacaklı
açısından meydana getirdiği zarar ve bu zararın karşılanması diğer bir hukuki
problemdir. İslam Hukukunda, borçlunun temerrüdü halinde anaparanın tahsilini
sağlamaya ve alacaklı açısından ortaya çıkan zararın giderilmesine yönelik hukuki
imkanlar ve borçluya uygulanabilecek cezalar üzerinde önemle durulmuştur. Bunlar
ele alınırken İslam Hukuku’nun faiz yasağı ile karşılaşılmaktadır.
Çalışmanın diğer yönü, borçlu temerrüdünün Türk Hukuku ile karşılaştırmalı
olarak değerlendirilmesidir. TBK.m.117-126 hükümleri arasında düzenlenen borçlu
temerrüdü borca aykırı davranış biçiminin özel bir türüdür. Borçlar Kanunu’na göre
borçlu temerrüdünün yasal şartları şunlardan ibarettir: Borcun Muaccel olması ve
ihtar. Anılan iki şart yasal düzeyde belirlenen koşullar olup, temerrüdün şartları
bunlarla sınırlı değildir. İfanın mümkün olması, alacaklı tarafın ifayı kabule hazır
bulunması da borçlunun temerrüdünün kabul edilen diğer şartlarıdır.
Konuya ilişkin veriler, ikincil kaynaklardan derlenmek suretiyle Türk Hukuku
ile karşılaştırmalı şekilde döküman analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çalışma
üç bölüm şeklinde düzenlenmiştir. Birinci bölümde kavramsal analiz, ikinci bölümde
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Türk ve İslam Hukuku açısından yalnızca temerrüde ilişkin konular, sonuçları ile
birlikte karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve son bölümde ise borcun
geciktirilmesine bağlanan diğer sonuçlar üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler
Borçlar Hukuku, İslam Hukuku, Borçlu Temerrüdü, Muaccel Borç, Faiz,
Sözleşme.
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ABSTRACT

A life discrete from debt relations, which is a subject of Law of Obligations
cannot maintain its existence. In terms of Islamic Law, “Fulfilment of Debts” is
handled principally and this principle is imposed in the Holy Quran which is the first
and main source of Muslims with such a divine declaration as “O ye who believe!
Fulfil (all) obligations” (5:1). Starting point is formed in Islamic jurisprudence with a
Hadith which makes Halal and essential that government can punish the debtor by
authorised compulsory execution in case the debtor insists on not fulfilling his debt
even though he can afford. While forcing the debtor to fulfil his debt by the
authorities is an aspect of question, the damage given to demander is the other aspect
of the question of law. In case of default of debtor which is a special type of
slowness in payment in terms of Islamic Law, it is dwelled on providing capital,
legal possibility for indemnifying the loss of demander, and penalties that can be
imposed. When handling with all abovementioned topics, it is encountered with
usury.
The other aspect of this study is to determine default of debtor comparing
with Turkish Law. Default of debtor, which is issued between the Turkish Law of
Obligations (TBK), a. 117-126, is a special type of improper action against debt.
According to Law of Obligations, the legal obligations of default consist of Maturity
and caution. These two obligations are determined legally yet not limited with only
these obligations. Also, the other obligations of the default of debt are possibility of
the fulfilling and attending of the creditor to accepting the fulfilment.
Data of the subject gathered through subsidiary sources was evaluated with
document analysis method comparing with Turkish Law. The study is issued in three
sections. In the first section, it is emphasised on conceptual analysis, only the
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subjects on default were determined in terms of Turkish and Islamic Laws compared
with their results in the second section, and finally in the third section it is focused on
the other results based on slowness in payment.
Keywords
Law of Obligations, Islamic Law, Default of Debtor, Mature Debt, Usury,
Contract.
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