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NOTLAR 
Bu kısımda notlarınızı yazabilirsiniz. 
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                                   ROMA DEVLETİNİN SİYASİ DEVİRLERİ 

Roma’nın siyasi tarihi bugünkü İtalya Cumhuriyeti ’nin  başkenti olan Roma  şehrinin kuruluşu ile başlamaktadır. 

Efsanelere göre M.Ö. 754-753 yıllarında gerçekleşmiştir. 

Roma’nın siyasi dönemi 4 itibari döneme ayrılmıştır. 

1) Krallık Devri ( REGNUM) 

2)Cumhuriyet Devri (RES PUBLİCA) 

3)İlk İmparatorluk Devri (PRİNCİPATUS) 

4)Son İmparatorluk Devri ( DOMİNATUS ) 

İlk 3 devrin birbirine benzeyen özellikleri vardır. Üç organ; magistra, senatus, halk meclisleri ilk 3 rejimde mevcuttur. 

Bu organlar arasındaki ilişki rejime karakterini verir. Son dönem olan Dominatus ise tamamen mutlakiyete dayalı, 

Roma ruhunun 2. Plana itildiği bir yönetim biçmini ifade eder. 

Ayrı ayrı incelenecek bu devirlerden önce Eski Çağın hür devleti Civitas’ı  ( Yunancası polis) açıklamak gerekir.  

CİVİTAS: bir şehir sınırları içerisindeki ortak hayatta ,örgütlenmiş, hukuken hür insanlardan kurulu devlettir. Civitasın 

amacı ; kendinden önceki hür kişilerden kurulu topluluklarda aile (familia), kabile ve aşirette ( gens, tribus) olduğu gibi  

1) İçeride , toplu bir biçimde kurallara uygun olarak yaşamak 

2) Dışarıya karşı gerektiğinde kendini savunmaktır. 

Civitas kendine özgü bir kuruluştur ve bu topluluğun iki niteliği vardır; 

1) Devleti oluşturan bireylerin hepsi devlet hayatına doğrudan doğruya katkı sağlar. 

2) Bu katılış ancak hukuki bir örgütlenmeyle olabilir. Hukuki örgütlenme 3 unsurun dengesidir. 

A) Bir veya birkaç başkan , reis (magistratus ) 

B) Bir danışma heyeti ( senatus ) 

C) Tüm kişilerin katıldığı bir halk meclisi ( comitia ) 

Dolayısıyla toplu halde yaşayan her insan grubu , civitas yani devlet değildir. Bu üç organın düzenli ve uyumlu çalıştığı 

devirler ilk 3 devirdir. 

En mükemmeli Cumhuruyet denilen Respublica yani 2. Siyasal devirdir. 

                       1.KRALLIK DEVRİ ( M.Ö 753-510) 

İlk devirlerde Roma’nın krallar tarafından yönetildiğini tarihçiler kabul etmektedir. Roma kralı ( rex) politik, dini, 

askeri ve yargı güçlerini kendinde toplamış olan roma devletini mutlakıyetle yöneten kişiydi. 

Romanın tek magistrası olarak hayatı boyunca görev yapardı. Gens (kabileler) ve peter familias (aile reisi) arasından 

kralın belirlediği kişiler , kralın danışma organı olan senatusu oluştururdu. Roma halkı siyasi hayatta comitia denilen 

halk meclisi vasıtasıyla katılırdı. 

                    2. CUMHURİYET DEVRİ (M.Ö 510-27) 

M.Ö 510 yıllarında asillerin ( patricius ) başlattığı bir hareketle kralın sınırsız iktidarına son verildi. Kralın 

devrilmesiyle monarşik , aristokratik, demokratik unsurların bir arada olduğu yeni bir rejim kuruldu. Politik hayata yine 

patriciuslar hakimdi.  Bu darbeyle yapılan şey; monarşik bir idareyi asillerin egemen oligarşik bir yönetim biçmine 
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çevirmekti. Aslında bu darbeyle yapılan şey kralın imperium denilen iktidarı consul denilen mayistraya geçmiş ancak 

bu emretme yetkisi bir yıllık süre ile sınırlandırılmıştır. 

                                                      MAGİSTRA 

Magistralar  şehir devletinin idaresiyle yükümlüdürler. Magistranın Cumhuriyet devrinin sonlarına kadar genellikle bir 

yıl tayin edilmesi ve üst üste görev yapmaması , krallık rejimine bir tepkidir. Her makamda aynı yetkilere sahip 2 

magistra bulunurdu. Yetkileri birbirine eşittir. Her görevde birden fazla magistra vardır. Görev geçici genellikle bir 

yıllıktır. Görev sona erince kanuna aykırı hareket edilmişse  senatusa karşı sorumlu tutulmuştur. 

                                  CUMHURİYET DEVRİNİN MAGİSTRALARI 

Magistraların bir kısmı devlet iktidarını fiilen kullanma yetkisi olan imperiuma sahiptir. Sadece consul , praetor , ve 

dictatorun imperiumu vardır. İmperiumu olan magistralara tanınmış genel yetkiler şu şekilde sınırlandırılabilir; 

• Senatusu toplantıya çağırma yetkisi 

• Halk meclisini toplantıya çağırma yetkisi 

• Beyanname neşretme yetkisi  

• Emirlere karşı gelenleri cezalandırma yetkisi  

                             CONSUL  

 İktidarlarının kalıcılığını önlemek için görev süreleri bir sene ile sınırlandırılmıştı. Halk meclisleri tarafından seçilen 

consullar imperium yetkisine sahip olarak devlet işlerini yürütürdü. 

Yeni magistralıkların kabulü, consulda toplanmış yetkilerin bazılarının bu yeni magistralara geçmesi sonucu doğmuştu. 

Bu düzenlemenin sebebi , consullerin yükünü azaltmak ve monarşik unsurun gerilemesini sağlamaktır. 

                        DİCTATOR  

 İç ve dış tehlikeler  kriz gibi istisnai zamanlarda görev yaparlardı. Halk meclisi tarafından seçilmez. Askeri yetkiler 

başta olmak üzere ve yargı yetkileri de dictator tarafından kullanılırdı. Dictatorun yaptığı işleri diğer consul veto 

edemezdi. 

                        PRAETOR  

Consuldan sonra gelen en önemli magistradır. Amaç, yoğun devlet işleri ile meşgul olan ve Romadan uzak kalan 

consulların işlerini azaltmaktır. Aksayan hukuk düzeni ile ilgili meselelerle uğraşmaktadır. Praetor urbanus (şehir 

praetoru) ve praetor pregnius ( yabancılar preatoru) olarak ikiye ayrılmıştır. Devletin yürütme erkini kullanan makam ( 

consul) ile yargı erkini kullanan makam (praetor ) böylece birbirinden ayrılmış oluyordu. Halk  meclisi tarafından 

seçilen praetor da  imperium yetkisine sahipti. 

                       CENSOR  

 Mali veya ahlaki yaşayışı denetlerdi. 5 yılda bir seçilir 18 ay görev yapardı. 

                       TRİBUNUS PLEBİS 

Temsil ettiği pleb sınıfının menfaatine aykırı bir iş yapıldığını görürse veto hakkını kullanarak bunu engelleyebilirdi. 

İktidarı esnasında olumsuzdur. Sadece censorun kararlarını veto edemezdi. 

                    QUESTOR  

Mali işleri devlet hazinesini idare etmek, vergi ve para cezalarını toplamakla görevlidir. Consullere yardım amaçlı 

oluşturulmuştur. 
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                                 AEDİLİS CURULİS 

Çarşı pazarda hukuki düzenin sağlanması, alım satımların denetimiyle görevliydiler. Magistralıklar hiyeralşik alt üst 

ilişkisi içerisindedir. Üst magistralık mekanlarına alttaki görevlerde bulunmadan gelinemezdi.  

CURSUS HONORUM(ŞEREF MAKAMLARI MESLEĞİ) 

 Plenb tribunus 

 Quaestor 

 Aedilis curulis 

 Praetor  

 Consul 

 Censor 

                         SENATUS  

     Devlet işlerini en yakından bilen ve takip etmiş kişilerin oluşturduğu bu meclis, her yıl değişen magistralar 

karşısında bir devlette bulunması gereken devamlılık unsurunu gerçekleştiriyordu. 

     Senatus üyelerinin geneli görevi bitmiş magistralardan meydana geliyordu. Senatus kararları, hukuken istişari 

nitelikteydi ama magistralar önemli konuları senatusa danıştıklarından senatusun aldığı kararlar fiilen büyük otoriteye 

sahipti. İç ve dış işlerde senatusun etkisi önemliydi. Cumhuriyet dönemi boyunca senatus önemini kaybetti. 

 

 ROMA HALKI (POPULUS ROMANUS) VE HALK MECLİSLERİ 

Roma halkı patrici (seçkin aileler) ve pleb ( diğer halk) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Patriciuslar romanın soylu 

sınıfıdır. Sayıları azdır. Roma hukukunun vatandaşlara tanıdığı tüm haklardan tam olarak istifade eden üst sınıftır. 

A) HALK MECLİSLERİ  

İmperium yetkisine sahip magistralar toplantıya çağırırdı. Senatus gibi comitialar da yalnızca kendi iradesiyle 

toplanamazdı. Meclisin gündemini meclisi toplayan magistra belirlerdi. Karar verilecek toplantılarda konuşma ve 

müzakere usulü yoktu. 

COMİTİA CURİATA: şekilci merasimli ve toplumsal kuralları icra ederdi. 

COMİTİA CENTURİATA: plebler de katılır imperiumu olan magistralar ve sayımın yapılması ile ilgili olmak üzere 

censor tarafından toplantıya çağrılırdı. Savaş veya barışa karar vermek , consul , praetor veya censorları seçmek 

görevleriydi. 

COMİTİA TRİBUTA: tüm romalılar katılır. Kanun çıkartma gücüne sahip. 

CONSİLİA PLEBİS: sadece plebler katılır. Bu meclisin çıkarttığı kanunlara plebiscitum denir. 

                   

 

            B)HALK MECLİSİNİN FAALİYET TARZI VE KANUNLAR 

Halk meclisinin faaliyetlerine yine bu meclisin seçtiği magistralar hakimdir. Patrici-plebin birlikte bulunduğu meclisleri 

toplantıya çağırma hakkı imperium yetkisine sahip magistralara tanınmıştır. Meclisin toplanma ve karar alma 

konusunda insiyatifi mevcut değildi. Kanunlar teklif yapan magistranın adıyla anılırdı. Kanunlar müeyyideleri 

bakımından 3’e ayrılır ; 

 LEX PERFECTA (TAM KANUN): yasaya karşı yapılan işlem batıl sayılır. 

 LEXQUAM MİNUS PERFECTA (DAHA AZ TAM KANUN ): yapılan işlemi geçersiz kılmaz fakat 

muameleyi ceza tehdidi altına alırdı. 
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 LEX İMPERFECTA ( MÜEYYİDESİZ KANUN): muameleyi yasaklar, yasağa aykırı yaptırım öngörmez. 

Cumhuriyet döneminde çıkartılan çoğu kanun kurumsal ve sosyal sorunlarla ilgilidir. Halk meclisleri yargı alanında 

da faaliyet göstermiştir. 

           5. CUMHURİYET DEVRİNİN GELİŞMELERİ VE SONU  

Tüm İtalya Romanın nüfusu altına girmiştir. Kartalkaya ile 3 aşamada yapılan Pön Savaşları Roma tarihinin dönüm 

noktasını teşkil eder.  

Devlet idaresi İtalya yarımadasının dışına taşınca , işler değişti, civitas idaresi kalktı , onun yerine merkezi idareye 

sahip bir imparatorluk ( principatus ) geldi. Dıştaki bu başarılar , içte bütün hızıyla sürmekte olan patricius-pleb 

mücadelesine rağmen elde edildi. Plebler patriciuslara karşı devlet teşkilatında ve sosyal hayatta önemli başarılar 

elde ettiler. 

Municipium  ve colonialar Romanın yeni fethettiği topraklarda kurulan idari birimlerdir. Municipium merkezden 

idareleri güç olan , idari ve kazai bağımsızlıkları bulunan uzak yerleşim üniteleridir. Tarımsal ihtiyaçları 

bakımından önemi büyüktür. Kendi irade organları mevcuttur. Colonia ise politik ekonomik ve askeri amaçlarla 

yeni topraklar üzerinde kurulmuş yerleşim yeridir 

   Savaşlardan elde edilen zenginlikler , esas itibariyle devletin yüksek organlarını elinde tutan büyük toprak sahibi 

haline gelmiş soylular (nobilitas) sınıfı ile ticaret ve para işleriyle zenginleşmiş süvari( ordo equester) sınıfı 

mensupları arasında paylaşılıyordu. Bu iki sınıf arasındaki politik rekabet ve hskimiyet mücadelesi cumhuriyet 

devrinin son iki asrındaki krizlerin önemli sebeplerinden biridir.  

         Monarşiye doğru bir süreç başladı. Sosyal açıdan İtalya içindeki halk Romalaşarak bir millet doğdu. Siyasi 

bakımdan Roma bir imparatorluk haline geldi. Sonuç olarak eski çağda hem eşit hem ortak idareyi mümkün kılan tek 

civitas Roma olmuştur. 

III. İLK İMPARATORLUK DEVRİ ( M.Ö. 27 - M.S. 284 ) - ( PRİNCİPATUS ) 

Caesar'ın ölümüyle başlayan iç karışıklıklar, yeğeni Octavianus'un rakibi Antonius'u Actium savaşında yenmesiyle 

son buldu. M.Ö 27 yılında Senatus Octavianus'a ''Augustus'' payesini verdi. Augustus'un kurduğu yeni rejime 

Principatus denmektedir. 

Augustus Caesar'ın ölümünden sonra Roma toplumunun tek kişinin iktidarına dayanan bir rejime tepki 

gösterdiğini görmüş ancak bir yandan da soylu sınıfın desteği olmadan iktidara gelmenin de mümkün olmadığının 

farkındadır.. Bu nedenle Cumhuriyet döneminin geleneklerini tek kişinin iktidarına dayanması gereken yeni rejimle 

bağdaştırmaya çalıştı. Cumhuriyet rejiminin idari yapısı restore edilmiş halk meclisi ve senatus yeniden işlevlerini 

kazanmış, Augustus soylu sınıfının tepkisine karşı Cumhuriyet rejiminin geleneklerine dayanmıştır. Augustus, M.Ö 43 

yılında triumviratus'un ( aynı işleve sahip üç kişilik kurul ) oluşmasıyla elde ettiği yetkileri M.Ö. 27 yılında senatus ve 

halka iade etti. 

Görünüşte yalnızca Cumhuriyet idaresinin verdiği yetkilere sahiptir. Ancak gerçekte durum böyle değildir. Çünkü 

Cumhuriyet döneminde bir makamda uzun süre kalmak ve aynı kişide farklı magistralıkların güçlerinin toplanması 

mümkün olmamasına rağmen, burada Augustus devamlı uzatılan tribunusluğun ve birden fazla magistralığın yetkilerini 

elinde bulunduruyordu. 

Augustus, ölümünden bir yıl önce hazırlattığı yazıda hür bir devletin ilk sırada gelen vatandaşı olmaktan fazla bir 

şey istemediğini, diğer magistralardan fazla bir yetkiye sahip olmadan auctorias'ı (otoritesi) ile düzen sağladığını 

anlatmıştır. Bu anıtın Ankara'daki kopyasına  Monumentum Ancyranum ( Ankara Anıtı ) denmektedir. 
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1. İlk İmparatorluk Devrinde Devlet Teşkilatı 

A. MAGİSTRALAR 

Princeps, Cumhuriyet devrinden intikal eden teşkilatın üzerinde sınırsız yetkilere sahip olan en yüksek 

magistradır. Bu dönemde princeps bütün magistralıkların yetkilerini, tribunusluk gücünü kendinde toplayan Cumhuriyet 

devrinde olmayan olağanüstü magistradır. 

İktidara gelişte hanedanlar ortaya çıkmıştır. II. Yüzyılın imparatorları, hayattayken haleflerini seçme konusunda 

iktidara en layık görüneni evlat edinmişlerdir. Bununla birlikte cumhuriyet faraziyesi kaybolmuş, tahta çıkışta hiçbir 

kesin kural kabul edilmemiştir. İmparatorun belirlenmesi zayıf noktadır. 

Cumhuriyet döneminden intikal eden magistralar princepsin sınırsız yetkileri karşısında önemlerini yitirmiştir. 

Devlet işleri princeps tarafından atanan maaşlı memur kadrosunca görülmeye başlandı. Princeps tarafından süvari sınıfı 

içinden atanan yeni magistralıklar oluşturuldu.  

Praefectus praetorio imparatorun muhafız komutanıydı. Zamanla yetkilerinin genişlemesiyle adalet bakanı gibi 

hareket etmeye başlamış bu nedenle bu makama ünlü hukukçular getirilmiştir. 

B. HALK MECLİSLERİ VE SENATUS 

Şehir devletinde halkın idareye katılımını sağlayan halk meclisleri, Roma'nın imparatorluk sınırlarına ulaşmasıyla 

faaliyet gösteremez hale gelmiştir. Artık tüm imparatorluk halkı bir araya gelerek oy vermesi mümkün olmadığından 

Augustus mektupla oy gönderme usulünü uyguladı. Augustus'tan sonra halk meclisleri magistra seçme yetkisini, I. asrın 

sonunda ise kanun koyma yetkisini kaybetti. Bunun sonucunda ve imparatorun senatusun itibarı ve gücünü artırmak için 

bazı tedbirler almasıyla senatus kuvvetlendi. Kanun koyma yetkisi halk meclisinden senatusa geçti. 

Augustus'un ölümünden sonra magistralıklar için seçim yapma yetkiside senatusa geçti. 

İmparatorun senatusu seçkin bir konuma getirme eğilimi dolayısıyla imparatorun devletin idaresini senatusla 

paylaştığını söylemek mümkündür. Ancak unutulmaması gereken princeps fiilen ve hukuken senatusun üzerindedir. II. 

Yüzyıldan itibarende senatus gücünü yitirmiştir. Senatusun gücünün kaybolmasında princepsin fikrini aldığı consilium 

principis ismindeki danışma kurulu etkili olmuştur. 

2. İlk İmparatorluk Devrinde Sosyo-Ekonomik Durum 

Üçyüz yıllık principatus döneminin ilk iki yüzyılı siyasi olarak Roma devletinin en görkemli dönemidir. Bu iki 

yüzyıla Pax Romana (Roma Barışı) denmektedir. Roma medeniyeti o dönemde başta Akdeniz havzası olmak üzere 

bütün dünyaya yayılmıştır. Pax Romana dönemi insanlık tarihinin en parlak devri olarak kabul edilir. 300.000 kişilik 

imparatorlukta küçük bir ordu yalnızca sınır bekçiliği yapmaktadır. Sınırlar içinde barış ve sükunet vardır. Pax 

Ronama'nın temelinde adalet ve hukuk sistemine verilen önem yatar. 

Bu dönemde kişi toplum ve eyaletlere roma vatandaşlığı verilmekteydi. İleriki devrelerde imparatorlarında 

(Hadrianus M.S. 117-138) eyalet kökenli olabildiği görülmektedir. 

Principatus döneminde idare gittikçe monarşi ve mutlakiyete dönüşüyordu. İmparator Caracalla M.S. 212 yılında 

çıkardığı Constituo Antoniniana ile Roma sınırları içinde yaşayan herkese bazı küçük istisnalar ile roma vatandaşlığı 

tanındı. Bu emirname ile monarşiyi daha kolay kabul eden eyaletler ile İtalya aynı statüye sokulmuştur. Bu 

emirnamenin çıkarılamsının maddi nedeni ise sadece Roma vatandaşlarının ödediği % 5 tutarındaki veraset vergisini 

atrık imparatorluk içinde yaşayan herkesin ödeyecek olmasıdır. 

Cumhuriyet döneminde başlayan ve Principatus döneminde de devam eden ekonomik büyüme ve zenginlik tarıma 

ve hayvancılığa dayanıyordu. Bunun yanında cumhuriyet döneminde latifundium denilen geniş topraklarda üretim, 

romaya eskisi gibi köle gelmemesi ve toprak sahiplerinin üretimi artırmak için tedbir almayarak kentte oturmayı tercih 

etmesi ve bu toprakların fakir romalılara kiraya verilmesi nedeniyle aksamaya başladı. 

Romada gelişen ticaret liberal bir anlayışa dayanıyordu. Ticaretin ilerlemesinde demircilik, dokumacılık, balıkçılık 

v.s. gibi çeşitli ekonomik faaliyetler ve para politikası etkilidir. Augustus döneminde faiz oranları yüzde dört ile altı 
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civarında düşürülmüştür. Roma devleti gelişmiş deniz flosu ve tüm eyaletleri birbirine bağlayan  kaliteli karayollarına 

sahipti. Milat sıralarında 80.000 km uzunluğunda karayolu inşa edilmişti. Bu derece mükemmel bir yol şebekesine 

Avrupa ancak XIX. Yüzyılda tren yolu şebekesi ile kavuşacaktır. Devlet için kurulan posta teşkilatı günde 75 km hızla 

işlemektedir. Bu posta devlet hizmetleri içindir. 

Cumhuriyet döneminde olduğu gibi bu dönemde de imparatorlar huzursuzluğu önlemek için İtalya'ya düşük fiyatlı 

tahil ithal etmiştir. Halkın zengin kesimi meyvecilik ve hayvancılık ile uğraşırken diğer kesim olan hür romalılar 

buğday ve arpa ekip biçiyorlar ancak dışarıdan gelen ucuz tahıl yüzünden geçimlerini güçlükle sağlıyorlardı. 

Dolayısıyla Pax Romana aslında yine varlıklı sınıfın menfaatine olmuştur. 

Devlet gelirlerinin çoğunluğunu İtalya dışındaki halktan toplanan arazi vergisi ve şahıs başına alınan vergiler 

oluşturuyordu. Diğer gelir çeşidi ise gümrük vergileridir. 

İmparatorluk döneminde, Yunanistan kültür, sanat, düşünce, eğitim ülkesi olarak refah içinde yaşanan bir yerdir. 

Mısır, eski devrin zenginlik ambarı, servet kaynağı idi. Hindistan yolu üzerinde bir ülkeydi. Küçük Asya ve Suriye, 

sahil şehirleri son derece zengindi. Kuzey Afrika, buğday ambarı, Kartaca ise Akdeniz'in en büyük liman ve ticaret 

şehridir. 

3. İlk İmparatorluk Devrinin Sonu 

Bir magistralık olan princeps makamının babadan oğula geçmesi Cumhuriyet geleneklerine aykırıdır. Kendisinden 

sonra princeps olmasını istediği kişiyi bazı davranışlarla (evlat edinme veya önemli devlet görevleri verme) belirleme 

usulü Augustus'tan itibaren kabul görmüştür. Belirlenen kişinin imparator olarak kabul edilmesi mutlak değildi ancak 

ölen imparatorun arzusuna genelde uyulurdu. 

Marcus Aurelius'a ( M.S. II. Yüzyılın ikinci yarısı ) kadar bu sistem devam etmiştir. Bu dönemde doğuda Pers'ler, 

batıda Cermen ve diğer ırklardan ordularla savaşılmış, savaşlar kazanılmış ancak ordu büyük kayıplar vermiştir. M.S. 

235 - 284 yılları arası Romada en karanlık devirdir. Aurelius'un evlat edinmemesi ve ölümünden sonra tek oğlu olan 

Commodus'un imparator olmasıyla gerçek anlamda monarşik idare başladı. Commodus keyfi davranışları nedeniyle 

öldürülmüş ve bundan sonra imparator olacak kişi ordu tarafından belirlenmeye başlamıştır. İmparatorun belirlenmesi 

konusunda ordular arasında çıkan çatışmalar, sınırların başka kavimler tarafından zorlanması, güçlerinin farkına varan 

orduların daha fazla ücret istemesi ekonominin iyice kötüye gitmesine yol açtı. Bunun sonucunda vergiler ve enflasyon 

görülmemiş boyutlara ulaştı. Salgın hastalıklar baş göstermeye başladı. Ordu komutanlarının merkezden bağımsız, keyfi 

hareket etmesi çöküntüyü hızlandırmıştır. 

Roma hukukçularının altın devri İmp. Hadrianus (117 - 138) döneminde başlamış, Aurelius hukukçuları teşvik etmiştir. 

Papinianus, Paulus, Ulpianus, Severus hanedanı (193 - 235) döneminde yaşamıştır. 

IV. SON İMPARATORLUK DEVRİ ( M.S. 284 - 565 ) 

Augustus'un ölümüne kadar Roma devletinde İtalya yarım adasından çıkan Roma kavmi hakimdi. Buna dayanarak 

Cumhuriyet devri kurumları devletin temelini oluşturuyordu. Ancak Augustus’un ölümüyle devlette imparatorluğa özgü 

değişimler görülmeye başlandı. Bir süre sonra tek kişi iktidarına dayanan ( mutlakiyet ) Doğu kültürü, imparatorluğa 

hakim oldu. Farklı halk kitlelerini eski gelenek ve kurumlarla yönetmek imkansızlaştığından bu değişimle farklı 

kavimleri bir arada tutmak kolaylaşmıştır.  

İmparatorun belirlenmesindeki zaaf bu devirde de giderek artmıştır. İstikrarsızlık artmış, M.S. 235 yılından sonra 

elli yıl boyunca her kumandan kendi bölgesinde imparator ilan edildi.  

İmparatorun giderek artan gücü, ordu tarafından başa getirilen Diocletianus'un Dominatus denen devri 

başlatmasına yol açtı. Böylece ılımlı imparatorluk denilen Principatus devrinden sonra Dominatus denilen mutlakiyet 

devri başlamış, devlet iktidarı dominus denilen tek kişinin elinde toplanmıştır. 

Diocletianus döneminde imparatorluk batı ve doğu olmak üzere ikiye ayrıldı ve batıya arkadaşı Maximianus'u 

atadı. Kendisi ise Nikomedia (İzmit) şehrine yerleşti. İmparatorluk İdari olarak ikiye ayrılmış olsada hukuken bir 

bütündür. 
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Constantinus (M.S. 307-337) devlet idaresini tekrar bir merkezde toplamış ancak daha sonra tekrar ikiye ayrılmış 

ve bu ayrılık kalıcı hale gelmiştir. Batı romalı olma özelliğini korurken doğu helenizm etkisine girmiştir. Batıda latince 

doğuda yunanca hakimdir. 

Constantinus döneminde hıristiyanlığa serbesti tanındı. Constantinus 330 yılında Constantinopolis'i başkent yaptı. 

Constantinus'un ölümünden sonra Büyük Theodosius (M.S. 379-395) bir süre gotlarla uğraşmış daha sonra gotlara bazı 

imtiyazlar vererek tehlikeyi önlemiştir. Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmiştir. 

Theodosius'un 395 yılında ölümünden sonra vasiyeti üzerine iki oğlu arasında Dogu ve Batı olmak üzere Roma 

İmparatotluğu ikiye ayrıldı.  

1. Son İmparatorlukta İdari Teşkilat 

Bu dönemde imparator princeps (vatandaşların birincisi) değil, dominusdur (efendi, hakim kişi). Yasama, 

yürütme, yargı imparatorda toplanmıştır. Dogu veya batıda çıkan bir kanun kural olarak diğerinde de yürürlüğe 

giriyordu. Bu devirde de imparatorlukta halefiyet kanunla düzenlenmediğinden ordu işe karışıyor ve iç karışıklık ortaya 

çıkıyordu. 

Consistorium imparatorun danışma kuruluydu. İmparator emirname yoluyla kanun yapabilmektedir. Ulpianus'a 

göre bu durum kanun koyma iktidarına sahip halkın, imparatora yetki verdiğini göstermektedir. 

2. Son İmparatorlukta Sosyo-Ekonomik Durum 

Dominatus döneminde asil sınıfı imparatorun kendilerine soyluluk verdiği kişiler oluşturmaktaydı. Bu devirde de 

mevcut olan senatus sadece imparator kanun tasarılarını kabul etmek için şeklen toplanmaktadır. Senatus artık üye 

sayısının çok fazla olması nedeniyle sağlıklı çalışamamaktadır. Halk imparatora itaatle mükelleftir ve idareye katılımı 

mümkün değildir. Halk sınıflara ayrılmış ve bu ırsî hale gelmiştir. Sınıflar arası evlilik yasaklanmıştır. Tarımı esas alan 

vergi sisteminde artık ürünün miktarı ve toprağın verimi dikkate anınmaya başlanmış ve mükelleflerin durumunu 

düzeltmek için her yıl verginin toplanacağı zaman ve oranı önceden ilan edilmeye başlanmıştır. 

Vergi toplayıcıların ( decuiro) baskısından bunalan halk toprağını terk ederek toprağa bağlı colonus olmayı tercih 

ediyor, şehirler boşaltılıyor, geçimi yerinde aileler ekonomik baskılardan korunmak için çiftliklere sığınıyordu. 

Principatus devrinde (imp. Nero – M.S. 54-68) başlayan enflasyonist baskılar yüzünden bozulan para sistemi, 

Diocletianus'un bastırdığı yeni paralarla düzeltilmek istenmiştir. 

Hukuk alanında liberal düşünce hakim, tarım alanında ise devlet müdahalesi (narh uygulaması) vardır. Kanunla 

tüm hizmet ve malların fiyatları değişmez bir biçimde belirlenmiştir. Tahıl fiyatları düşük belirlendiğinden üretim ve 

sati azalmış, karaborsa yayılmıştır. 

3. İmparatorluğun Sonu 

Batı Roma İmparatorluğu'nun varlığı uzun sürmedi. Gotlar, daha sonra orta asyadan batıya gelen Hun'lar ile 

mücadele edilmiş bu mücadeler sonucu iyice zayıflayan batı roma cermen saldırılarına daha fazla karşı koyamamış, 476 

yılında cermen komutan Odoacre batı romaya son vermiştir. 

Doğu roma ise on asır daha yaşamış, batı romanın yıkılmasıyla latin kültürüyle bağları kopan doğu roma iyice 

yunan kültürü hakimiyetine girmiştir. Iustinianus'un ölümüne kadar roma ruhu canlanmış olsa da ölümünden sonra 

helen kültürü tamamen hakim olmuştur. Constantinopolis avrupanın kültür düzeyi en yüksek şehri kabul ediliyordu. 

İhtiyarlayan doğu roma türk saldırılarına bir müddet karşı koyabilse de, 1453 yılında II MEHMED ( FATİH SULTAN 

MEHMED) İstanbul'u fethederek imparatorluğa son verdi.  

Roma İmparatorluğu sonraki çağlarda etkisini üç alanda sürdürmüştür; 

1. Siyaset alanında, Avrupa'da hep roma imparatorluğu geleneği var olmuştur. Roma- Cermen İmparatorluğu Papa’nın 

800 yılında Frank (Galya’yı işgal eden Cermen kavmi) Kralı Şarlman’a giydirdiği Roma İmparatorluğu tacı ile 

başlamıştır. İmparatorlukta roma kültürü ağır basmıştır. Bu devlet 1804 yılına kadar devam etmiştir. 
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2. Dini alanda, Merkezi Roma’da olan Hristiyanlık dini ile Avrupa’yı birleştirmede etkili olmuştur. 

3. Hukuk birliği alanında, Roma Hukuku pek çok devletin esin kaynağıdır. Bugün Avrupa toplumunun 

birliğinin varolduğu kabul edilirse, bu topumun temelinde Roma Hukuku yatmaktadır 

ROMA HUKUKU TARİHİ 

Roma Hukukunun Devirleri[m.ö.753-m.s.565] 

Romanın kurulmasından Iustinianus’un ölüm tarihine kadar yürürlükte olan hukuka roma hukuku denir. Bu uzun sürçte 

hukuku yaratan kaynaklara ve çeşitli etkenlere bağlı olarak hukuk kuralları da değişiklik güstermiştir.  

Hukuk kaynağı deyimi iki farklı anlam taşır. İlki hukukun yaratıcı kaynaklarını ifade eder(fontes originis) bunlar 

senatus ve halk meclisleri,hukuk ilmi,imparatorlar ve başkaları olabilir. Hukuk kaynağı teriminin diğer anlamı ise 

hukukun bilgi kaynağıdır (fontes cognoscendi) bunlar hukukun öğrenilmesini sağlayan yazılı yapıtlardır. Bu bilgi 

kaynakları yüzyıllardır devam eden süreçte meydana gelir. Tarihte geriye gidildikçe ise bilgi kaynaklarının sayı ve 

güvenilirlikleri azalır. Bilgi kaynakları arasında hukukçuların kitapları, tarihçilerin ve edebiyatçıların eserleri, anıtlar ve 

günümüze ulaşan kanunlar , belgeler sayılabilir. 

Bu bilgi kaynakları ıçinde imparator ıustınıanus tarafından m.s. 529-534 yılları arasında yapılmış Corpus Iuris Civilis ve 

II. Yy’da yaşamış hukukçu Gaius un yazmış olduğu Instituniones adlı eser çok önemlidir.  

Bazı kitaplarda hukuk tamamen siyasi devirlere (krallık-cumhuriyet-ilk/son imparatorluk)göre ele alınmaktadır fakat bu 

isabetli değildir. En doğrusu şu şekilde ele alınmasıdır: Eski hukuk devri , Klasik hukuk devri, Klasik 

sonrası(postklasik) hukuk devri.  

I.ESKİ HUKUK DEVRİ (M.Ö. 753-M.Ö.II.yy ortaları) 

Ius Civile ya da Quirites devri de denilen bu devirde esas itibariyle teamül hukuku hakimdir. İlk devirlerde Romalılar 

nereden geldiğini bilmeden araştırmadan bu kurallara itaat etmekteydi.  

Hukuk tarihi araştırmaları  bu ilk kuralların insanların toplum halinde yaşamalarıyla örf-adet kuralları şeklinde meydana 

geldiğini gösterir. Uzun süre tekrarlanan adetler topluma yerleşir, artık başka türlü davranmanın mümkün olmadığı 

bilinci oluşur. Buna opinio necessitatis (zorunluluk fikri) denir. 

Atalarının geleneklerine bağlı olmak Romalılara özgü bir karakter yapısıdır. Geleneklerin roma hayatında çok önemli 

bir yeri olması özel hukuk alanında daha da gelişmiştir. Özel hukuk alanında kanun çok azdır. Romalılar yürürlükteki 

hukuku radikal müdahalelerle değiştirmek eğiliminde değillerdi ancak bazı zorunlu durumlarda kanun yoluna 

başvurulur ve yazılı hukuk yaratılırdı. Kanun devletin oluşturduğu hukuk kaynağıdır. (ör. 12 Levha Kanunu-lex 

duodecim tabularum)  

1.12 LEVHA KANUNLARI (Lex Duodecim Tabularum) 

Teamüller, örf adet hukuku kuralları rahipler sınıfı tarafından bilinir ve sadece onlar rahiplik sınıfın girebildiği için  

patriciusların yararına kullanılan kurallardı, bu durum pleb sınıfının tepkisini çekerdi. Romanın bilinen ilk 

kanunlaştırma hareketi 12 Levha Kanunlarının yapılmasıdır. M.ö. V. YY’da gerçekleşen bu kanunname roma da o 

devre özgü kanunsal sorunların bir ürünüdür. Özelliklr patricius-pleb çekişmesi böyle bir kanuna yol açmıştır. Bu kanun 

sınıf mücadelesine rağmen roma halkının etnik kültürel ve ekonomik alanda tek bir kavim olarak teşkilatlanmasında 

önemli bir rol oynamıştır.  

Krallığın yıkılmasından sonra cumhuriyetin ilk yıllarında durumun önceki rejimden pek farklı olmadığı, patricius 

sınıfının hayatın her alanında egemenliğine devam ettiği görülmektedir. Patricius sınıfı devletin yüksek 

makamlaını(consul..) elinde tuttuğu gibi savaşlarda toplanan ganimeti de kendine ayırıyordu. Düşmandan ele geçirilinen 

araziler devlet mülkiyetine geçmekle birlikte bunlardan yararlanma hakkı patriciuslara bırakılıyordu. Bu toprakların bir 

bölümü paricius tarafından pleblere kiralanıyordu. Bu durum plebleri patriciuslara iyice bağımlı kılıyordu. Ayrıca o 

devirdeki tüm olumsuzluklar en çok pleb sınıfını etkiliyordu(savaş açlık hastalık..)diğer bir eşitsizlik ise iki sınıf 
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mensuplarının evlilik yasağıydı. Bu durum 12 levha kanunu ile dahi düzeltilmemiş daha sonra m.ö. 445 yılında 

çıkarılan lex canuleia adlı kanunla eşitsizlik giderilmiştir.  

Tüm bu problemlerin ynında hukuk güvenliği de bulunmamaktaydı. Değinildiği gibi hukuk bilgisi patricius sınıfından 

gelen rahiplerin elindeydi ve gizli tutuluyordu. Geniş bir kitlenin hukuku öğrenmesi engelleniyordu. 12 levha kanunu 

patricius-pleb sınıf mücadelesi sonunda ortaya çıkmış yazılı hukuktur. Bu kanun elimize doğrudan doğruya 

geçmemiştir. Ancak yüzyıllar boyunca ağızdan ağıza intikal ederken değişikliğe uğradığı çok muhtemel bu kanun 

hakkında çok sonra milat sıralarında yaşamış tarihçiler(titius livius) ve hukukçular bilgi vermektedir. Ne kadar gerçek 

bilmek mümkün değil çünkü bilgiler efsanevi açıklamalarla süslenmiştir.  

Titius Livius, Roma Tarihi isimli eserinde kökeninde sınırsız olan consul imperium’unu hür bir şehir devletinde(civitas) 

kabul edilemez olduğu için bu düzenleme ile yetkileri sınırlayan kanunları kaleme almanın söz konusu olduğunu 

yazmaktadır.  

m.ö. 451 yılında consullerin normal seçimi ertelendi ve paticuslardan oluşan kurul kanun yazmak üzere 

görevlendirildi.(decemviri legibus scribundis) magistralar devreden çıkarıldı.  

Geniş açıdan alınırsa atina hukukun vatanı romaya  felsefi düşünceyi vermiş fakat hiçbir hukuk tekniği teklif 

etmemiştir. 

M.Ö. 450 de 10levha tamamlanmıştır. Ertesi yıl bu sefer pleblerinde olduğu bir kurul son 2 levhayı hazırlamıştır. Bu 

sırada kurulda görevden düşürüldü. Seçilen consuller metinler halk meclisinde kabul edildikten sonra bronz veya tahta 

levhalar üzerine yazı olarak forum meydanında ilan ettiler. Bu şekilde de  son söz roma halkının olmuş ve halk 

tarafından kabul edilen ilk kanun olmuştur ancak son olmayacaktır. 12 levha kanununun m.ö.ıv. yy da Galyalıların 

romayı istilası sırasında tahrip edilmiş olması üstelik başka nüshasının da bulunmaması bu kanunun yapılıp 

yapılmadığının tartışılmasına yol açmıştır.  

Zamanımızın romanist doktrini 12 levha kanununun gerçekten olduğuna şüphe etmemektedir. Gerek bu kanunda 

kullanılan dil gerek hükümler o dönemde romanın bulunduğu duruma yani basit şehir devletine uymaktadır. O tarihte 

roma ekonomisi tarıma dayanmaktadır. İlişkiler aile reisinin (peter familias) çevresinde yoğunlaşır.  

12 levha kanunu roma devleti mevcut olduğu sürece yürürlükte kalmış  başka bir deyişle  hükümler eskimesine rağman 

yürürlükten kalkmamıştır. Bu kanun isteklerini patriciuslara kabul ettirme yönünden  pleblerin bir başarısıdır ancak 

kanun metninde bu başarıya işaret eden bir hüküm yoktur.  

M.S.529-534 yıllarında Iustınıanus derlemesine kadar  on yüzyıl yürürlükte kalmıştır. Devir kanunun uygulanmasına 

imkan vermeyecek kadar değişmesine rağmen.  

Romanist doktrinde 12 levha kanununun usul hukukuna ilişkin hükümlerle başladığı kabul edilmektedir.(bu tesadüf 

değil) zira genel olarak plebler particilere borçlanmakta ve bu faizli borçları ödeyemediklerinden muhakeme ve icranın 

sert hükümlerine hedef olmaktaydılar. Bu yüzden mahkemeye davet ve verilen kararın icrası en küçük ayrıntısına kadar 

düzenlenmişti.  

Kaynaklarda romanın kamu ve özel hukukunun bir kaynağı(fons omnis publici privatique iuris) olduğu ifade edilen 

Cicero’nun naklettiğine göre 12 levha kanununun hükümleri özeti roma vatandaşlar hukuku ve medeni hukukun ana 

ilkeleriyle eşdeğerdir.  

Kişisel öc almaya set çekilmiş suçların devletin cezalandıracağı kabul edilmiştir. Kısas ancak anlaşma sağlanamaması 

halinde geçerli kılınmıştır. Mesela birinin uzvunun kullanılamayacak hale getirilmesi bir iniuria suçudur kısas tatbik 

edilir. Fakat bu kişisel öç durumu tarafların anlaşmasıyla durdurulabilir. Yalan yere tanıklık ve hakimin rüşvet alması 

büyük cezalar öngörülmüş. Vatana ihanet ölümle cezalandırılıyordu. Hırsızlıkla alakalı teferruatlı hükümler 

bulunmaktaydı.  

Aile hukuku ile ilgili kurumlardan fazla bahsedilmemiş bunlar teamül hukukla düzenlenmiştir. Ailede aile reisinin 

(peter familias) sınırsız hakimiyeti vardı herkes üzerinde. Hukukçu garius a göre romalılara özgü bir durum olan patria 

potestas dan 12 levha kanununda dolaylı olarak sadece bir halde söz edilmiştir: oğlumu üç kez satan bir babanın oğlu 
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üzerinde hakimiyeti biter. Buradan 12 levha kanununda toplumda yerleşmiş bir durumun bahsedilmesine gerek 

görülmediği çıkarılabilir.  

12 levha kanununda toplum sağlığı ahlakıyla ilgili hükümler bulunmaktaydı. Komşuluğa ait düzenlemelerde 

yapılmıştır. 

Romanın bazı değişikliklerle hukukun her alanında kullanılabilen öenmli mülkiyeti nakil muameleleri olan mancipatio 

ve in iure cessio 12 levha kanununda düzenlenmemiş fakat yürürlükte bırakılmıştır. Roma hukukuna uzun süre hakim 

olan mal ayrımı res mancipi-res nec mancipi olarak yapılmıştı. Res mancipi denilen ve roma hukukunda sınırlı 

sayılan(numerus clausus) ilkesine tabi malların mülkiyetinin devri  mancipatio  ve in iurecessio ile olurdu. Res 

mancipiler dışında kan diğer tüm mallar res nec mancipidir, bunların devri ise traditio(teslim) ile gerçekleşirdi. 

Fertler arasındaki hukuki muameleler hakkında geniş hükümler mevcut değildir. Bu durum o dönemde toplumun kendi 

ürettiğini tüketen hukuki ilişkilerin fazla gelişmediği iktisadi ilişkileri zayıf olan bir toplum olmasına ya da herkesin 

bildiği konulara yer vermemiş olmasına bağlanabilir.  

12 levha kanununun değerlendirilmesine gelince: yukarıda belirtildiği gibi bu kanun sınıf çatışması sonucu ortaya 

çıkmış,uzlaşma amacıyla hazırlanmıştır. Bazı hükümler ise reform amacıyla getirilmiştir.(kanun önünde kimseye 

imtiyaz tanınmyacağı) bu kanunla plebler belli ölçüde güvenceye kavuşmuştur.  

12 levha kanunu esas itibariyle teamül hukukunu temel prensiplerini bırakmış, usul hukukuna ve icra hukukuna ağırlık 

vermiş, ölçü tartı sayı gibi tartışmalı konularda kesin rakamlar belirlemiştir. Faizin ayda en fazla %8’ e kadar yılda 

azami %100 olması , kemik kırılması halinde kemiği kırılan köle ise 150, hür ise 300 as ödenmesi mahkuma vurulacal 

zincirin en çok 7,5 olması gösterilebilir. 12 levha kanunu modern hukukları etkilememesine rağmen sonraki hukukta yer 

alan birçok kurumun başlangıcını bu kanunda görmek mümkündür. Nitekim daha sonraki hukukçular hatta m.s.ıv. 

asırda corpus ıuris civilis i hazırlatan imparator Iustinianus bile 12 levhadan söz etmektedir. Birçok hükmü zamanla 

değiştirildiği halde hiçbir zaman yürürlükten kalkmamıştır. Roma nalayışına uygun olarak yeni hükümler eski 

hkümlerin yanında uygulamaya girmiştir. 

2. ESKİ HUKUK DEVRİNDE HUKUKİ FAALİYET 

Romanın ilk hukukçuları rahiplerdi. Pontifex denilen rahiplerin esas görevi dini merasim idaresi ve bayram günlerini 

belirlemekti. Önceleri sadece patriciuslardan olabilen rahiplerin başında bir başrahip(pntifex maximus) bulunuyordu. 12 

levhadan önce rahiplerin toplum ile tanılar arasındaki ilişkiyi düzenleyen ius sacrum(kutsal hukuk) denilen kurallar 

kadar toplum fert ilişkisinde uygulanan ve hukuku bildikleri tahmin edilmektedir. Rahipler eski toplumlarda sıkça 

görüldüğü gibi gelenkleri iyi bilen hayatı tanıyan itilm ve otorite sahibi kimselerdir. Rahiplerin sonraki devirlerde laik 

hukukçularda görülen faaliyetini üç kategoride ele alabiliriz: 

Cavere , rahiplerin yeni hukuki şekiller muamele tipleri geliştirmesidir. Böylece rahipler ius çivile nin yaratılmasında 

büyük rol oynamıştır. Fertler arasındaki ilişkileri yasa il düzenlememek eğilimi rahiplerin bu işlevinin önemini 

arttırmıştır. Rahipler politikada danışmanlık yaparak davalarla ilgilenerek yeni hukuki şekil ve muameleler 

geliştirmişlerdir. 

Sağlararası ve ölüme bağlı hukuki muamele tipleri yarattıkları gibi usul hukukunun kanuni dava şekillerinin(legis 

actiones) oluşasında katkıları büyüktü. Yanlış yapılan hukuki işleri sonradan düzeltmek mümkün olmayabilirdi.roma 

hukukunda muamelelerin şekilciliği nedeniyle de muameleleri bilen kimselere başvurmanın önemi artar. Roma da rahip 

hukukçuların geliştirdiği yeni muamele tipleri arasında in iure cessio , kölenin azadıyla ilgili manumissio , evlat 

edinme(adoptio), baba hakimiyeti ( patria potestas) sona ermesi, çocuğun hakimiyetten çıkması emancipatio vardır. 

Interpretare yürürlükteki kanunun hükümlerinin yorumlanmasını ifade eder. Bunda kanundaki bir hususun anlamı tespit 

edilir. Sonra rahip tarafından yorumlanır. Yorum önceleri lafzi(söze bağlı) idi.metinden fazla uzaklaşılmıyordu. Yorum 

yoluyla elde edilen hukuk da ius çivile ye dahildi. 

Respondere eski hukukçuların kendilerine sorulan hukuki meselelere cevap vermesidir. Bu cevaplara responsa adı 

verilir. Rahip hukukçuların sonraki devirleri etkilemiş en önemli faaliyeti budur.  
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Roma erkenden dini hukuku (fas) kökeni dini olmayan hukuktan(ius) ayırdı. Dini olan belirli bir süre rahipler tarafından 

uygulandı. Kuşkusuz soruları çözmek ve hukuk kurallarını açıklamak için krala yardım ediyorlardı. Rahip hukukçuların 

hukukun bu her alanında tekelci faaliyeti m.ö.300 yıllarına kadar devam etmiştir. Bu tarihe kadar hukuk haayatı için 

önemli bilgi ve formülleri gizli tutmayı başardılar. Ömür boyu sürdürdükleri bu görevle rahipler arasında neslden nesile 

akan bi bilgi oluştu ama bu bilgiler patricius sınıfı rahiplerin inhisarındaydı. Pleb sınıfı hukuk eşitliği için bu eşitliği 

yıkmak istemiştir. M.ö.300 yılında çıkarılan kanunla rahipler sıınıfına pleblerde girdi ve tekelci faaliyeti yıkma adımı 

atılmış oldu. Pleb sınıfı rahibi Tiberius Coruncanius kendisine sorulan sorulara aleni cevap vermeye başladı.fakat laik 

hukukçulara kadar rahip hukukçular hukuk hayatına hakimdi.  

Romalıların örf ve adetleri(mores maiorum) 12 levha kanunu ve yorumu suretiyle sosyal meseleleri çözme için 

çıkartılan az sayıda kanunla desteklenmiştir. Cumhuriyet döneminde kanunları magistraların toplantıya çağırdığı halk 

meclisleri çıkarırdı. Magistra taarıyı hazırlar ilan eder mecliste kabul edilen yasa senatusun tasdikinden sonra (auctoritas 

patrum) ilan (publicatio) edilip yürürlüğe konurdu.  

Hukukun yazılı kaynağı olan kanun (ıus scriptum)yetkili ve görevli organ tarafından usulüne uygun çıkarılan devlet 

sınırları içindeki vatandaşlara uygulanan hukuk kurallarıdır.eşitlik ilkesi hakimdir. Romalılar kanuna lex derlerdi. 

Kanunların ilgası pek rastlanan bir olay değildi.ancak aynı konudaki yeni kanun eski kanunun fiilen uygulanmaması 

sonucunu doğururdu. Sonraki kanunlar daha önceki kanunlara göre önceliklidir. 12 levha kanunundan sonra çıkarılan 

kanunların özellikle concilium plebis denilen pleb meclisi tarafından çıkarıldığı bunlar arasında özel hukukla ilgili 

kanunların olduğu görülmektedir. Mesela m.ö.326 da çıkarılan lex poetelia şahıs üzerindeki icranın hafifletilmesi 

esasını içermekteydi. 

Miras bağışlama kefalet gibi toplumsal sorunlar yaratacak hukuki düzenlemelerin kanunla yapılması tercih edilmekle 

beraber özellikle m.ö.367 yılında preatorluğun ihdasından sonra hukukun gelişmesinin esas itibariyle magistraların 

beyannamelerine ve hukukçuların faaliyetine dayandığı görülmektedir. 

 II.KLASİK HUKUK DEVRİ  (M.Ö. II. Yy. ortaları – M.S. III. Yy.) 

    Cumhuriyet döneminin esas itibariyle son bir buçuk asrı ile birlikte, Roma’nın bir dünya devleti görünümü aldığı İlk 

İmparatorluk devrindeki Roma hukukudur. Klasik hukuk-modern hukuklardan farklı olarak –tek bir ka ynaktan 

çıkarak oluşmamıştır. Başta praetor olmak üzere magistra’lar, hukukçular, senatus kararları ve imparator emirnameleri 

tarafından getirilen kurallar yan yana bazen de kesişen bir biçimde yürürlükteki hukuku meydana getirmiştir. 

    Romalılar, hukuku soyut kavramlar üzerine oturtulmuş, önceden planlanmış bir hukuk politikasına dayanan yekpare 

bir sistem olarak görmemişler, hukuk düzeninin kanunlarla müdahale edilmeden kendi normal akışı içinde oluşacağını 

düşünmüşlerdir. Klasik hukukçular denilen, kendilerine özgü çalışma ve hukuki meselelere yaklaşım tarzı bulunan, her 

devirde saygınlık ve hayranlık uyandırmış bir hukukçu grubunun adeta önderlik ettiği hukuk tatbikatının meydana 

çıkardığı hukuk kuralları, klasik hukuk devrinin en önemli ürünüdür. Uygulanmayan eski hukuk kuralları açıkça ilga 

edilmemiş zaman içinde kullanılmayıp iyi kuralın kötüsünü kovması zamana bırakılmıştır. 

Gai. 1,2: <<Roma halkına ait hukuk kuralları kanunlardan, senatus kararlarındaki plebisictum’lardan, imparatorların 

emirnamelerinden, beyanname çıkarmak hakkına sahip olanların beyannamelerinden, hukuk âlimlerinin cevaplarından 

meydana gelir.>>  

  Gaius’un saydığı bu kaynaklardan kanunların çıkarılması hakkında daha önce bilgi verilmişti. Diğerleri ise klasik 

hukuk devrinin kaynaklarıdır. 

1. Praetor ve Hukuku 

   Romalıların kendi aralarında ve yabancılarla ticari hayatın artması ve çeşitlenmesi ile sadece Romalılar 

arasındaki hukuki ilişkiler için öngörülen kurallara sahip ve şekilci ius civile’nin yetersiz kalması neticesini 

birlikte getirmiştir. 

   Krallık devrinde krala, Cumhuriyet devrinden önce consul’lere ait olan iurisdictio işlevi M.Ö. 367 yılında 

çıkarılan kanunla praetor’lara devredilmiştir. 
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   Iurisdictio’nun kelime anlamı <<hukuku söylemek>> (ius dicere)dir. Bununla Romalılar ihtilafı karara bağlayan 

yargıcın işlevini kastetmezlerdi. Iurisdictio, magistra’nın muhakemeyi başlatarak ihtilafın kendisinin tayin ettiği 

yargıcın önünde görüşülmesini sağlayan faaliyetini ifade ederdi. Magistra tarafların katılımı ile hâkimin ihtilafa 

uygulayacağı kararları belirlerdi. Hâkim (iudex) laik devirde praetor tarafından son şekli verilen yazılı dava 

programına(formula) uyarak davayı karara bağlardı. 

   Praetor’luk ekseriya, ordunun başında Roma dışına giden consul’lerin yerine, Roma’da düzeni sağlamak ve 

bunun için çok önemli yargı işlerine bakmak üzere  M.Ö. 367 de ihdas edilmiştir. İlerde yabancıların davasına 

bakmak için yabancılar praetor’luğu kurulmuş ve sonradan preator’luk sayısı artmıştır. Ve bunlardan bazıları ceza 

işlerinin tetkiki ve karara bağlanması için kurulan Quaestiones adlı mahkemelere başkanlık etmiştir. 

Vurgulanması gerekirse Praetor’un asıl görevi imperium(emretme) yetkisine dayanarak fertler arasında 

uygulanacak olan kuralı tespit etmektir(iurisdictio). 

   Yabancılarla iyi ilişkilerin kurulmasına başlanmasıyla birlikte praetor peregrinus’un yani Roma vatandaşlarıyla 

yabancıların arasındaki ilişkileri düzenleyen praetor’un işlevi daha da artmıştır. Bu praetor’un görev ve yetki 

alanında oluşan kurallara ius gentium (evrensel hukuk) adı verilmektedir. Bu kurallar kabile gözetmeksizin 

herkese uygulanabilecek kurallardır. Bunlar Roma devletinin etki alanının ve diğer devletlerle olan siyasi, 

ekonomik, kültürel ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Yabancılar praetor’u şehir praetor’luğuna göre 

daha serbest hareket edebiliyordu, çünkü ius civile ve bunun dayanağı olan atalardan intikal etmiş örf ve adetler, 

kanunlar, mancipatio gibi özgün muameleler yabancılarla olan münasebetlerde geçerli değildi. 

Praetor urbanus ve praetor peregrinus Roma hukukunu zamanın ihtiyaçlarına uydurmak için yeni himaye 

vasıtaları ve kurallar getirirken consilium’ların buna etkisi çok büyük olmuştur. Consilium, magistra’ların 

fikirlerini aldığı, ekseriya hukukçulardan oluşan danışma kuruludur. Praetor’lar bu kişilerin görüşleriyle bağlı 

değildir, ancak genelde buna uyarlardı. Praetor’ların faaliyet alanında ortaya çıkan hukuka ius preatorium ve ius 

honorarium denmekteydi. 

A.PRAETOR BEYANNAMESİ 

Praetor’larn yargı alanındaki faaliyetleriyle hukuku geliştirmelerinde edictum denilen beyannameleri önemli bir faktör 

olmuştur. Diğer magistra’lar gibi praetor’ların da ius edicendi’si, yani beyanname neşretmek yetkisi mevcuttu. 

Praetor’un beyannamesi kanun metni içermediği gibi, beyannamede yer alan prensip ve kurallar kanun niteliğinde de 

değildir. Bu beyannamede bir yıllık görev süresi içinde praetor’un tanıyacağı dava hakları, defiler ve diğer himaye 

araçlarının ilkeleri yer almaktaydı. Özellikle formula denilen dava kalıplarına yer veren praetor’lar bu şekilde hukukta 

gerekli açıklığı temin ediyorlardı; dava açmak isteyen kimseler de hem praetor önünde hem de dava etmek istedikleri 

kimselere karşı talep edecekleri davaları beyannamedeki esaslara dayandırıyorlardı. 

Diğer magistra’lar gibi praetor’lar da M.Ö. 67 yılında çıkarılmış lex Cornelia de iurisdictione’ye kadar görev süreleri 

içinde beyannamelerinden ayrılabiliyorlardı. Ancak anılan kanun magistra’ların görev süresi bitinceye kadar 

yayınladıkları beyannamelerle bağlı olacakları esasını getirdi. Buna rağmen praetor’ların beyannamelerinde yer 

vermedikleri hukuki himaye araçlarını fertlere tanıyabileceklerini belirtmek gerekir. 

Önceki beyanname ile bağlı olmayan praetor’lar eski beyannamede yer alan esaslar yerleşmiş ve tatbikata tutulmuş 

kurallardan meydana gelmesi dolayısıyla çok defa beyannameyi muhafaza eder yada bunda bazı değişiklikler veya 

ilaveler yapardı. Bu suretle intikal eden kurallarla hukukta istikrarı temin eden hukuki temel oluşmuştu ve buna edictum 

tralaticium denilmiştir. Diğer taraftan her sene yenilenebilmesi beyannameye değişen şartlara uygunluk ve elastikiyet 

kazandırıyordu. Bu yüzden edictum kanun ile örf adet arasında yer alıyordu. 

Yabancılar için öngörülmüş bir kuralı Romalılar kendi iç ilişkilerinde de uygulamış ve bu sebeple ius honorarium 

alanında çıkmış bazı kurumlar daha sonra ius civile kapsamına da alınmıştır. 

Bu hukukun görünümünde  muhakeme hukukuna ilişkin  düşünceler ve kurallar baskın durumdadır. Çünkü edictum’da 

dava haklarına(exceptiones) ve diğer hukiki himaye araçlarına öncelik verilmiştir. Les Aebutia ile formula usulü , legis 

actio’lar usulü yanında, kanunlar ve ius civile’den doğan talep hakları içinde yürürlüğe sokulmuştu. İlerde görüleceği 

üzere legis actio’larda olduğu gibi formula usulünün ilk aşaması praetor önünde cereyan ederdi. 
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M.S. 130 yılında beyannameler değişmez hale getirilerek imparatorların mutlak iktidarlarının yanında bu iktidarla 

bağdaşması mümkün olmayan praetor’ların faaliyetlerinin önlenmesi sağlanmak istenmiştir. Böylece göreve gelen 

praetor’lar kesin hale gelen beyannameyi aynen neşretmek zorundaydı.Bu metne de “Edictum Perpetuum” denildi.Bu 

metin kanun niteliğinde değildi.Aynı zamanda Edictum Perpetuum sayesinde yargı sistemi sürekliliğini korumuş oldu. 

       2. Senatus Karaları (Senatus Consulta) 

Senatus kararının muhatabı Roma halkı değildir. Senatus iradesi magistra’ları muhatap alır ve onlara tavsiyede bulunur. 

Senatus iradesi magistra’ları muhatap alır ve onlara tavsiyelerde bulunur. Bu tavsiyeyi Roma’nın önemli devlet 

görevlerinde bulunmuş tecrübeli üyeler yaptığından magistra buna uygun davranırdı. Aynen halk meclislerinde olduğu 

gibi, senatus kararları da sosyal problemlerin çözülmesi için çıkartılmıştır. 

       3.Hukuk İlmi (Iurisprudentia) 

M.Ö. II. Yüzyıldan itibaren klasik hukukçuların öncüleri diyebileceğimiz, laik bir anlayışla hukuki meselelere eğilen, 

sonraki devirlerde veteres(eski hukukçuların) faaliyet gösterdikleri görülmektedir. 

Daha Cumhuriyet devrinin son asırlarından itibaren laik hukukçular yorum konusunda rahip hukukçulardan farklı 

davranmaya başlamış; yunan kültür ve felsefesi, metodolojisi ve düşünce tarzının etkisiyle metne ve şekle bağlı kalarak 

yorum yapmak yerine takip edilen amca göre yorum, kanun veya tarafların gerçek iradesine değer verme eğilimi 

görülmektedir. Yine aynı zamanda hukuki eğilim de hukuki alanda sistematik denilebilecek, soyut kurallara ilişkin 

yazılı eserlerdir. 

Esas itibariyle İlk İmparatorluk dönemiyle birlikte faaliyetleri artan klasik hukukçuların Roma hukuku, dolayısıyla 

modern hukuk içinde özel bir yeri vardır. Bu hukukçular münferit hukuki meselelerden hareket ederek hukuki çözüme 

varmak suretiyle bugün de geçerli hukuk ilkelerini ortaya koymuşlardır. Klasik hukuk ilmi her şeyden önce tatbikatçı 

eğilimi, meseleci (kazuistik) metoduyla kendini gösterir. Bu hukukçular hukuku teorik ve didaktik yönden açıklamaya 

pek fazla zaman ayırmamışlardır. Davalarda avukatlık yapmazlardı. Tarafları hukuk kültürü olan hatipler savunurdu. 

Klasik hukukçular için önemli olan adalet, hakkaniyet insaniyet, dürüstlük, iyi niyet, menfaatler dengesi(utilitatis 

causa) prensipleriyle uyuşan cevaplar vermekti). Bu hukukçuların otoriteleri o kadar büyüktü ki, kendilerine arz edilen 

meselelere cevap verirken, gerekçe göstermeye ekseriya lüzum görmezlerdi. Klasik hukukçuların etkinliği kendilerine 

danışılan meselelere cevap vermek yanında ius civile ve ius honorarium’un açıklanması üzerinde yoğunlaşmıştı. 

A. HUKUK MEKTEPLERİ 

M.Ö. 1. Yüzyılda, ihtilaflarla uğraşan hukukçu, kendisine danışan müvekkillerine bilgi verirken, çevresi, hukuk 

öğrenmek isteyen gençlerle doludur. Büyük hukukçulara yaklaşabilen gençlere özgü, daha çok aristokratik bşr hukuki 

yetişme söz konusudur. İstişareler sırasında, hukukla birlikte sosyal kurallarıda öğrenmektedirler. 

Principatus dönemiyle birlikte hukukçuların iki ekole ayrıldıkları, bu ekollere daha sonra Sabinianus Mektebi ve 

Proculianus Mektebi adları verildiği görülmektedir. Sabinianus hukuk mektebi mensupları ius civile’ye daha çok bağlı 

oldukları halde, Proculianus mektebi savunucuları, praetor hukukuna daha fazla önem vermekteydiler. Önce siyasi olan 

farklılık daha sonra hukuki alana intikal etmiştir. İlerde ise fikir ayrılığından çok münferit meselelerdeki görüş 

farklılıkları ile bilinmektedirler. Mesela, hukuki tağyir halinde Sabinianus Mektebi üretilen yeni malı mülkiyetini 

işlenen malın malikine tanıdığı halde, Proculianus Mektebi yeni malı üreteni malik kabul ediyordu (Hukuki Tağyir: Bir 

kimsenin başkasına ait malı işleyerek yeni bir mal meydana getirme). 

B. İMPARATOR ADINA CEVAP VERME İMTİYAZI 

Augustus, pricipatus döneminde özellikle kendisine bağlı olan bazı hukukçulara imparator adına cevap vermek hakkını 

tanımak suretiyle hem hukukçuların yeni rejimi desteklemelerini sağladı, hem de hukukçuların itibarını yükseltti. M.S. 

II. Yüzyılda İmparator Hodrianus’un bir emirnamesiyle hâkimlerin ancak bu imtiyaza sahip hukukçuların fikir birliği 

içinde olması durumunda fikirlerden istediğine uyabileceği belirtilmiştir. Fikir birliği mevcutsa hukukçuların cevapları 

kanun gücüne sahip olabiliyordu, yani hâkim bununla bağlıydı. 

   4. İmparator Emirnameleri 
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Principatus dönemiyle birlikte princeps’ler imparator emirnameleri ile hemen sınırsız olan hâkimiyetlerine ve hayatları 

boyunca süren iktidarlarına dayanarak yeni kurallar koyuyorlardı. İmparator emirnameleri 4’e ayrılmaktaydı: 

     a-)  Edicta (Beyannameler): İmparatorların yetkileri hayatları boyunca devam ettiğinden beyannameleri de iktidarları 

süresince yürürlükte kalıyordu. Hatta yeni imparator tarafından açıkça yürürlükten kaldırılmadıkça beyannameyi 

çıkaran imparatorun ölümünden soran bile yürürlükte kalıyordu. İmparator beyannameleri, toplumun bütününe yönelen 

düzenlemeler olduğu için hukukun her alanına ilişkin kurallar içerebilmektedir. 

    b-) Rescripta (Yazılı Cevaplar): İmparatorun kendisine yazılı olarak başvuran bir kimsenin mektubunda sorduğu 

meseleye verdiği yazılı cevaptır. Bu cevaplar imparatora arz edilen soruların doğru olması ve kanıtlanması halinde 

bağlayıcı oluyordu. Bunların kontrolü, ihtilafı, karara bağlayacak hâkime aitti. 

    c-) Decreta (Kararlar): İmparator tarafından ihtilaflarda verilen kararlardır. İmparator hem hukuk hem de ceza işlerine 

bizzat hâkimlik yapabiliyorlardı. İşte imparatorların ilk derece mahkemesi hakimi olarak verdiği kararlara veya 

kendisinin görevlendirdiği hakimin kararlarına itiraz edilmesi durumunda üst derece hakimi olarak verdikleri kararlar 

imparator iradesinin ürünü olarak kabul ediliyordu. 

     d-) Mandara (Talimatlar): İmparatorların memurlarına ve özellikle eyalet valilerine gönderdikleri talimatlardır. 

Önceleri sadece gönderdikleri memuru bağlayan bu talimatlar zamanla aynı konumdaki bütün memurlar için bağlayıcı 

olmuştur. 

III. KLASİK SONRASI (POST KLASİK) DEVİR 

*Bu devir kendi içinde Iustinianus’tan önceki ve lustinianus dönemi olarak ikiye ayrılıyor. 

1.Iustinianus’tan Önceki Dönem: 

*Siyasi ekonomik ve toplumsal sorunlar hukuk hayatına da yansımış ve klasik hukukçuların faaliyeti sona 

ermiştir.Hukukçular tamamen imparatorun gölgesinde ve hizmetindedir. Hukuku yaratan tek kaynak imparatorun 

iradesidir. Batı’ya nazaran genel kültür seviyesi yüksek olan Doğu’da(Yunanistan, Suriye, Anadolu) Helen hukuku 

esasları yerleşmişti. Roma Hukuku ile bu hukuk(Helen Hukuku) etkileşim içinde kaldı ve klâsik Roma hukukuna 

yabancı olan adetler uygulamada görülmeye başlandı. 

Mülkiyet(dominium) ile zilyetlik(possessio), mülkiyet ile sınırlı aynî haklar arasındaki kesin çizgiler kaybolmuş, 

iltizami(borçlandırıcı) muamele ile tasarruf muamelesinin sonuçları birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir. 

Bu devirde hukuk seviyesi düştü, hukukun basitleştiğini(vulgarrecht) söylemek mümkündür. Bunun asıl nedeni yerel 

hukukla (Helen hukuku) olan etkileşim değil, mutlakiyet yönetiminde klasik hukukçuların faaliyetlerinin son 

bulmasıdır.  

Bu devrin önemli bir özelliği, hukuk okullarının kurulması ve burada görşlen bilimsel çalışmalardır. En önemli hukuk 

mektepleri Beyrut ve Constantinopolis’tedir. İskenderiye, Atina ve Roma’da da hukuk mektepleri vardır. Iustinianus’a 

kadar olan dönemin diğer bir özelliği hukuk malzemesinin bilinmesi ve kullanılmasındaki sorundur. IV.yy.’da hukuk 

malzemesi iki büyük bölümden oluşuyordu: ius vetus klâsik hukukçuların eserlerinden oluşan, Leges ise 

imparatorluğun başından beri çıkarılan emirnamelerdeki(constitutiones) hukuk malzemesidir.  

İşte bu iki yığının farklı hukuk kültürüne sahip hâkimler ve çalışma biçimleri farklı olan hukuk hocaları tarafından 

kullanılması güçlükler yarattığından bunları aşmak için iki yola başvuruldu: 

a)İmparator emirnamelerini(constitutiones) toplayan çalışmalar yapıldı. İlk ikisi özel, sonuncusu ise resmî bir 

derlemedir. 

1.Codex Gregorianus/2.Codex Hermogenianus/3.Codex Theodosianus 

b)Klasik hukukçuların eserlerinin çokluğunun ve bunlardaki fikir ayrılıklarının yarattığı güçlükleri önlemek gayesiyle 

bazı kanunlarla sınırlamalar getirilmiştir. 

2.Iustinianus Dönemi ve Corpus Iuris Civilis: 
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527 yılında Doğu Roma imp. olan ve 565 yılına kadar hüküm süren Iustinianus Roma devletini Milâdın ilk iki 

yüzyıldaki görkemli haline getirmek ve üç alanda, siyasal, dinî ve hukuk alanlarında birlik sağlamak istiyordu. 

Iustinianus, ağırlığını klâsik devrin hukukunun taşıdığı bir hukuk reformu ile hukuk birliğini de sağlama 

düşüncesindeydi. Roma Hukukuna dayanan evrensel bir hukuk ideolojisi tasarladı. İmparatorlukta birliğin sağlanması 

için önemli unsur olarak görülen Corpus luris Civilis gibi bir kaynak olmasa, Roma hukukunun modern hukukları 

etkilenmesi mümkün olmazdı. 

Corpus Iuris Civilis: 

6 yılda bitirilen bir kanunlaştırma hareketidir.(528-534)Iustinianus bu kanunnamede esas itibari ile imparator 

emirnamelerinin toplanmasını(Codex), klâsik hukukun derlenmesini(digesta) ve hukuk öğrenimi için bir hukuka giriş 

kitabı(Institutiones) öngörmüş ve gerçekleştirmiştir. Bu kanunnameye, Iustinianus’un imparatorluğu sırasında 

çıkarılmış olan emirnameler ilave edilmek suretiyle yeni bir bölüm daha(Novellae) oluşturulmuştur. 

Dört bölümden meydana gelen esere XVI. yüzyılda Corpus Iuris Civilis adı verilmiştir. 

a)Institutiones: 

Gerek tamamlanmış birinci codex, gerek düşünülen digesta, hukuku yeni öğrenmek isteyenler için fazla zor ve uzun 

idiler. Bu yüzden imparator daha kolay bir araç bulmak gerektiğini hissetmişti. Iustinianus daha kolay bir araç bulmak 

gerektiğini hissetmişti. Bu kitap ilk başta öğrenciler için okutulan Gaius’un Institutiones’inin yerini tutacaktı. Gaius’un 

izlediği üçlü ayrıma uyulmuştur. Kişilere ilişkin hukuk, mallara ilişkin hukuk davalara ilişkin hukuk başlıklı 

bölümlerdir. Institutiones kitaplara(libri), kitaplar fasıllara(tituli), fasıllar ise paragraflara ayrılmaktadır. I.3,4,2, şeklinde 

atıf verildiği zaman bundan Iustinianus Institutiones’inin 3.kitabının 4.faslının 2.paragrafının kastedildiği anlaşılır. 533 

yılında Digesta ile birlikte yürürlüğe giren Institutiones kanun gücüne sahip bir ders kitabı niteliğindedir. 

b)Digesta: 

Iustinianus yine Tribonianus’u klâsik hukukçuların eserlerinden yapılacak Institutiones’de de olduğu gibi derleme için 

görevlendirdi.Romanist doktrinde klâsik eserlerden kısımlar aldıklarından compilator(derleyici) denilen bu kurul klâsik 

eserleri elden geçirerek metinlerde interpolatio adı verilen değişiklikler yaptı ve bu işi kısa bir zamana sığdırdı.İmp. 

Iustinianus için, Institutiones ve Digesta birbirini tamamlayan tek eserdi.Hiçbir klâsik hukukçunun eseri Digesta’ya tam 

olarak alınmamıştır. Belli bir konu klâsik hukukçuların eserlerinden alınmış metinlerin arka arkaya sıralanması şeklinde 

açıklanmaktadır. 

Digesta 50 kitaba(libri), her kitap fasıllara(tituli), fasıllar da parçalara(fragmenta) bölünmüştür. İlk paragraf 

Institutiones’te olduğu gibi principium(giriş) adını almaktadır. Farkı ise her parçanın yanında o parçanın kimin hangi 

eserinden alındığı yazılmıştır. 

Digesta D. harfiyle kısaltılır. (D. 41,7,5,1) şeklinde bir atıf yapıldığında, Digesta’ nın 41.kitabının 7.faslı, 5.parçası ve  

1.paragrafı belirtilmektedir. 

Klâsik devir hakkında bilinenlerin temeli Digesta’dır. 

c) Codex:II.yy’dan Iustinianus’a kadar olan süreç içindeki emirnamelerin derlemesinden oluşan kısımdadır.Codex; 12 

kitaba, kitaplar fasıllara, fasıllar emirnamelere(constitutiones) ayrılmaktadır. Uzun emirnameler paragraflara 

bölünmüştür. Birinci paragraftan önce gelen kısma principium denilmektedir.C. 4,49,2,1 şeklindeki bir atıf, Codex’in 

4.kitabı, 49.faslı, 2.emirnamesinin 1.paragrafı olduğunu gösterir. Iustinianus, Codex’i imp. sınırları içinde tek kanun 

olmak üzere onaylamış ve yayınlamıştır. 

d)Novellae:Bu kısımda Iustinianus döneminde çıkarılmış olan emirnameler bulunmaktadır.Iustinianus’un öngördüğü üç 

kısımlık kanunname yayınlandıktan sonra çıkarılan ve bilhassa Miras hukuku ile ilgili 168 emirname biraraya 

getirilmiştir.Novellae, Nov. olarak kısaltılır. Eminameler bablara(caput), bunlar da paragraflara ayrılmaltadır. 

3.Corpus Iuris Civilis’in Önemi: 

Özü itibariyle geçmişi aksettirdiği için yani başka bir devrin hukukunu içerdiği için uygulanması zordu.Eser, esas 

itibariyle latince olarak kaleme alınmıştı fakat yaşayan ve mahkemelerde kullanılan dil yunanca idi.Bu nedenle 
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özetlenmesine izin vermediği eserinin Iustinianus’un hukuk reformu amacına ulaşamamıştır.Gerek uygulamada gerek 

hukuk öğreniminde hukuk belirsizliğini ortadan kaldırmak için hukuk eserlerini(ius) ve imparator emirnamelerini(leges) 

toplatarak, Roma hukukunun modern zamanlardaki hukuku etkilemesi yolunu açmıştır.Bu eser, Roma hukukunun 

düzeyini yükseltmiş değildir ama, hukukun muhafaza edilmesinde en büyük rolü oynamıştır.Amacı, Roma hukukunu 

kendisinden sonraki kuşaklara aktarmak değildi, fakat bu kodifikasyon ile Roma hukuku gelecek kuşaklara 

aktarılmıştı.Ortaçağ’da Novellae, önceki derlemeye yasama eserinin dördüncü kısmı olarak eklenmiştir. 

3. Roma Hukukunun Ortaçağdaki Durumu  

I.Glossatorlar  

Roma Hukuku üzerine Bolonya’da çalışmalar yapmıştırlar. Mektebe adını veren neden iste bu hukuku 

hocalarının Corpus Iuris Civilis'i glossa adı verilen notlarla açıklamasıdır. Bu grup Corpus Iuris Civilisi bir dogma 

olarak kabul etmiş, değişmez ve tartışılmaz kılarak tarihi araştırma yoluna gitmemiştir. Aynı zamanda hangi ihtiyaçlar 

sonucu ortaya çıktığı ile ilgilenmeden, klasik-postklasik hukuk arasındaki farklar üzerinde durmadan 

ve interpolatio araştırması yapmadan incelemelerde bulunmuşlardır.  

Accursius son temsilcisi ve önceki glossaları derleyip Glossa Ordinaria toplama eserini meydana getirir.  

  

II. Postglossatorlar  

13-15. Yüzyıllar arası yaşayan bu grubun, az önce özelliklerini saydığımız glossatorlardan temel 

farkı Corpus Iuris Civilis ile uygulamanın ihtiyaçlarını göz önüne alarak meşgul olmuşlardır. Örneğin örf ve adet 

hukuku da dahil olmak üzere yerel hukukları da dikkate alarak uygulama için gerekli yeni prensiplere, kavramlara ve 

kurumlara varmışlardır.  

  

III. Hümanist Akım  

Corpus Iuris Civilise tarihi açıdan yaklaşmıştır. Her memleketin kendi milli hukukunu uygulaması gerektiğini 

savunmuşlardır.  
 

IV. Roma Hukukunun İktibası (Rezeptıon) ve Usus Modernus Pandectarum (Pandekt'lerin modern şekilde 

kullanılması)  

Yeniçağ başlarında Roma Hukuku Avrupa da iktibas edilmiştir. İktibas: bir ülkeye has şartlar altında gelişmiş hukukun 

başka bir ülke tarafından benimsenmesidir.  Iktibas olayı en geniş olarak Almanya da olmuştur. Müşterek hukuk 

niteliğinde olan Roma hukuku iktibasın gerçekleştiği ülkelerde tamamlayıcı hukuk olarak uygulanıyordu. Başka bir 

deyişle ikincil karakterdeydi. Öncelikle şehir hukuku, sonra eyalet hukuku gelir bunlarda hüküm yok iste müşterek 

hukuk olarak roma hukukuna başvurulur.  Usus Modernus Pandectarum (Pandekt'lerin modern şekilde 

kullanılması) denilen akım Roma hukukunu Cermen hukuku ve Alman mahkeme içtihatlarıyla kaynaştırmak suretiyle 

uygulamanın ihtiyaçları için hazırlanmıştır. Zamanın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuştur.  
 

V. Tabii Hukuk Akımı  

Roma Hukukunun iktibası, Tabii Hukuk Doktrini  Avrupa’da dağınık hukuk uygulamaları karşısında ortak hukuk haline 

gelen Roma Hukuku, karşısında Tabii Hukuk Okulunu bulmuştur. XVIII. yüzyılda ortaya çıkan bu okul, hukuk 

kurallarının akıldan ve eşyanın tabiatından çıktığını savunmaktaydı.  
 

VI. Tarihi Hukuk Mektebi, Pandekt İlmi ve Modern Kanunlar  

Tarihçi okula göre hukuk, kanun koyucunun gayret ve uğraşısı ile yani müdahale edilerek değil, zaman içerisinde, 

şartların olgunlaşmasıyla, gizli ve sessiz bir şekilde tıpkı bir dil gibi ihtiyaçlar karşısında gelişerek ve değişerek ortaya 

çıkar. Bu sebeple hukukun oluşumu için ona müdahale edilmemeli, tıpkı örf ve adet kuralları gibi kendi haline 

bırakılmalıdır  
 

Bu mektebin devamı sayılabilecek olan Pandekt hukuk ilmi Roma hukukunu sistematik olarak incelemeye ağırlık 

vermiştir. Münferit, somut hukuki kurum ve meseleleri genel ilkeler haline getirme ve genel bir kısım oluşturulması 

şerefi Romanist Alman Hukukçulara aittir.  

4.Roma Hukuku'nun Ortaçağ Avrupası'ndaki Durumu 

I- Almanya'da Roma Hukuku 

Roma Hukuku'nun Almanya'daki etkisi çok özel koşulların damgasını taşır.Çünkü Cermen soyundan gelen ve 

Romalılarla savaşmış olan bir kavimde Roma Hukukun uygulanması pek mümkün gözükmüyordu.Ancak XV.yüzyıl 

sonralarında Roma Hukuku,Almanya'da geniş kapsamlı olarak iktibas edildi. Öncelikle Alman imparatorluğu merkezi 

hükümetin etkisinden uzak,sayısız birimden oluşan gevşek bir konfederasyondu.Bu konfederasyonda çeşitli 

dükler,kontlar,baronlar,başrahipler ve kasabalar bulunurdu.Siyasi otoritenin olmaması bu çok başlılığın sebebiydi. 

Bu siyasi koşullar altındaki bir toplumun hukuk düzenlemesi kendine özgüydü.Yargılama yetkisi ve hukuk,böyle irili 

ufaklı otoriteler içinde bölünüp dağılmıştı.Her bir prenslik,lordluk ve kasaba kendine özgü bir hukuk uyguladı. 
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Alman hukukunda kölelik ve serflik bulunmazdı.Latincede ki servus(köle) kelimesi serf olarak çevrilmişti.Zaten ülkede 

serf niteliğinde olan çok sayıda toprağa bağlı köylü vardı.Bundan dolayı Roma Hukukunda ki köleler için konulan kural 

alınıp,kopya edilmişti.Aynı durum eşya,borçlar ve idare hukuku alanında da gerçekleşti. 

(*Serf:Ortaçağda topraktan ayrılamayan kişileri ifade eder) 

Öte yandan,laik mahkemeler ile kilise mahmeleri arasında büyük bir farklılık vardı.İmparatorluktaki siyasi karışıklık ve 

yerel gelenekler,devletin ve mahkemelerin gücüyle ortak bir Cermen hukukunun oluşmasını engelledi. Değişik 

mahkemelerdeki hakimlerin oluşumu ve bu mahkemelerde hukukun ifade ediliş biçimi güçlük yaratmaktaydı. 

Çoğu hukuki sorun araştırılma imkanı olmayan yazısız hukuka göre çözümlenmek zorundaydı.Kararları veren yargı 

görevlilerinin uyguladığı hukuk,kişisel deneyimleri veya pratik zekaları ile ortaya koyduğu bilgiden ibaretti.Yani bu 

hukuk,bir bilimsel sisteme dayanmıyordu.Ayrıca bu hukuk sistemi,ekonomik ve sosyal gelişmeye cevap 

veremiyordu.Çünkü hukukta gelişme yaşanması için,sistematik bilgiye dayanan ''Ortak Hukuk'' şarttı. 

Roma hukukunun uygulamada kullanılan hukuk haline gelmesinde Alman imparatorluğunun rolü büyüktü.Çünkü 

Alman imparatorları,kendilerini Roma imparatorlarının mirasçısı olarak gömüş,Roma hukukunu mahkemeler tarafından 

uygulanmasını sağlamıştır.Alman imparatorları,kendi emirnameleri Iustinianus'un Novellae'sına eklemiştir.Bu durum 

iktibas olayında sadece hukuk kalitesinin değil siyasi faktörlerinde rol oynadığını gösterir.Roma Hukuku'nun en geç 

uygulandığı ülke olan Almanya'da bu hukuk resmi yoldan yürürlüğe konarak en köklü biçimde yerleşmesi 

sağlandı.1495 yılında kurulan İmparatorluk mahkemesinde,bu mahkemenin Pandekt hukukuna göre hüküm vereceği 

belirtildi.Böylece Alman imparatorluğuna bağlı en küçük Alman devletinde bile Roma hukuku uygulandı. 

Bu mahkeme bütün mahkemelerin üstünde,son merci mahkemesiydi.Böylece Roma hukukunun tekrar açıklanması 

gerekti.Almanlar Glossator'ların açıkladığı metinlerden yararlandı. 

İmparatorluk Mahkemesinin görüşlerini çeşitli prensliklerin mahkemeleri iktibas edildi.Zamanla İmparatorluk siyasi 

otoritesini güçlendirdi ve Roma Hukuku'nun Almanya'da benimsenmesi hız kazandı. 

II-Fransa'da Roma Hukuku 

Öncelikle şunu bilmek gerekiyor ki Fransa'nın kuzeyinde yazılı hukuk,güneyinde teamül hukuku uygulanırdı. Hukuk 

biliminde uyanışın en çarpıcı belirtisi,güney Fransa'da Roma hukuku üzerine yazılan Exceptiones Petri isimli eserdir.Bu 

eserin kökeni Corpus Iuris Civilis'tir.Kaynaklar açısından yazılı hukukla ile bölgesel örfler arasında ayrım yapar.Roma 

hukuk kaynakları ve özellikle Iustinianus'un derlemesiyle yakınlık gösteren bir eserdir. 

Fransız kökenli bir diğer hukuk kitabıda Brachylogus Iuris Civilis  adlı eserdir.Bu eser de Glossator'ların izlerini taşır. 

Fransa'nın en ilginç katkısı,Iuistinianus'un kanunlaştırmasının ülkenin güneydoğusunda hakimlerin kullanımı için 

derlenenen Lo Cidi isimlendirilen özetidir.Bu özet mahkemeler ve hakimler için kaleme alınmıştı. 

Büyük oranda Cermen geleneğinin örf-adetleriyle yönetilen Fransa'da,ilk önce Roma hukuk bilgisi öğrenilmeye 

çalışıldı.Glossator hocalar,Montpellier hukuk okulunda eğitim vermeye başladı.Montpellier Hukuk okulu 

İtalya'da ki Bolonya üniversitesi ile rekabet halindeydi.Bu rekabet hem okulu ilerletiyor hem de Roma hukukunun 

öğrenilmesini sağlıyordu.Daha sonra Fransa'da Kral,Roma hukukunu güney bölgesi örf-adetleri gibi kabul etmeye 

başladı.Ancak Roma hukukunun tamamen Fransa'ya girişinden endişelenerek zaman zaman açılan hukuk okulları 

kapatıldı. Bu karşı koyulmalara rağmen diğer bölgelerde ise gerek örf adet hukukunun yorumlanmasında,gerek 

uygulamak için Roma hukuku çoktan uygulanmaya başlamıştı. XIII.yüzyılda Krallık otoritesinin güçlenmesi ve hukuk 

araştırmalarıın geliştirilmesi ile hukukta canlanma sağlandı.Zamanla kurulan hukuk komisyonları Roma hukukunu 

araştırmış ve öğretilerinden bazılarını iktibas etmişti.Roma Hukuku Fransa'da,Almanya'da olduğu kadar geniş yer 

bulamasa da Fransız Hukuk Sistemini kökten etkilemiştir. 

Kesin hüküm(Res Iudicata) ilkesi kullanılmıştır. Aile Hukukunda pek etkileri görülmemektedir çünkü örfi yerli 

gelenekler özel bir direnç göstermiştir. En çok etkilenilen kısım Borçlar Hukukudur. 
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III.Türkiye'nin Durumu 

Atatürk üniversite devrimi,diğer bilim alanlarında olduğu gibi hukuk eğitiminde de gerçekleştirilmiş,1933 yılından 

itibaren İstanbul ve Ankara Üniversiteleri çeşitli fakültelerinde zengin bir devir yaşanmaya başlamıştır.Dışarıdan davet 

edilen modern profesörlerle,eskimiş skolastik öğretim yerine modern ve sistematik eğitimin gelişmesi hız kazandı. Bu 

modern preofesörlerden en önemlisi Ceza hukuku alanında Richard Honi'dir.Diğer önemli bilgin ise macar asıllı 

Profesör Andreas Schwarz'dır. 

5.Roma Hukukun Modern Hukuklara Etkisi 

Roma hukuku Corpus Iuris Civilis'teki içeriğiyle modern hukukları ve milli kanunları çeşitli aşamalardan geçerek 

etkilemiştir.Bu etki kanunların sisteminde ve içeriğindedir. 

I.ÖZEL HUKUK SİSTEMİ 

Birçok ülkeninin hukukunda olduğu gibi,İsviçre-Türk hukukunun temelinde Gaius'un Institutiones adlı kitabında ki 

Institutio'lar bir sistemi bulunmaktadır.Iustinianus'un Institutiones'inde de uyulan bu sistem,hukuku üç ana bölümde 

incelemektedir.Bu üçlü ayrımdan hareket edilererk zamanımızın özel hukuk sistemi oluşturuldu.Bu konuda ilk adımı 

Tabii hukuk akımı atmış,daha sonra XIX.yüzyıl Pandekt hukuk ilmi bu sistemi geliştirmiştir.Pandektler,genel hükümler 

kısmıyla hukukun her alanında uygulanacak ana kuralları biraraya topladı.Daha sonra İnstutiones'i kaynak alarak; Kişi 

Hukuku ve Aile Hukuku,Eşya Hukuku,Miras Hukuku ve Borçlar Hukuku kısımlarını sistemleştirdi. Davalara ilişkin 

hukuk bölümü ise Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku şeklinde iki ayrı hukuk dalına ayrılmıştır.İsviçre-Türk 

Medeni Kanunu da,beşli ayrıma dayanan Pandekt Sistemini -bazı değişikliklerle- benimsemiştir. 

ıı.ROMA HUKUKUNUN İSVİÇRE-TÜRK HUKUKUNUN İÇERİĞİNE ETKİSİ 

İsviçre-Türk Medeni Kanuna etkisi,Alman Medeni kanuna göre daha az olmuştur.Türk Medeni Kanunu daha çok 

Borçlar Hukuku ve Eşya Hukuku alanında etkilenmiştir. Aile ve Miras Hukukunda daha çok yerli milli değerler 

kullanılmıştır. Başta arzi irtifak-şahsi irtifak ayrımı olmak üzere dürüstlük kuralı,iyiniyet kavramı,rehin hakları,vasi ve 

kayımlık,ayırt etme gücü gibi birçok temel kavram Roma hukukundan iktibas edilmiştir. Ayrıca Kilise Hukukunda 

görülen oy verme işlemi ve oy ilkeleri(gizli oy ilkesi gibi) Anayasa hukukunda kullanılmak üzere iktibas edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- GENEL KAVRAMLAR 

&6.IUS(HUKUK) 

Romalılar ius sözcüğü ile hem hakkı hem de hukuku ifade ederlerdi. Hukuk, insanların birbirleriyle ve toplumla olan 

ilişkilerini düzenleyen ve uyulmadığı takdirde müeyyide içeren kurallar bütünüdür. Hak ise, hukuken korunan ve bu 

korumadan hak sahibinin yararlanabildiği menfaattir. Romalılar ius kavramından tanrılar tarafından getirilen ve dünyevi 

hayatta rahipler tarafından bilinen ve somut olayda uygulanmaya sokulan düzeni anlarlardı. Sonradan bu durum 

değişmiştir. Hukuk iyi ve adil olanın sanatıdır.  Hukuk aşağıdaki gibi çeşitli ayırımlara sokulabilir. 

 İUS CİVİLE - İUS HONORARIUM 

Bu ayırım hukuku yaratan kaynaklar bakımından yapılmaktadır. Ius civile roma hukuk düzeninin geleneksel çekirdeğini 

teşkil eder. Bu öz örf ve adetlerden, 12 levha da yer alan hukuk kurallarından ve bu kuralların yorumuyla elde edilen 

hükümlerden meydana gelir. Az sayıda çıkarılmış kanunlar leges ve plebiscita ve senatus kararları ius çivileye dahil 

sayılmaktadır. 

İus honorarium yargı işlerinde görevli ve yetkili olan praetor’un faaliyet alanında ortaya çıkmış hukuk kurallarını 

oluşturmaktadır. Bu kurallar ile amaçlanan ius civileyi ortadan kaldırmak değil ona destek olmak, sertliklerini 

yumuşatmak. Boşluklarını doldurmak veya düzeltmek için getirilmiştir. Bu şekilde praetorlar ius civilede bulunmayan 

davalar, defiler, eski hale iadeler, zilyedliğin korunmasına ilişkin yeni usulleri ihdas etmek suretiyle ius honorarium 

denilen hukuk yaratıldı. Amaç ius civileyi tamamen yürürlükten kaldırmak değil aksine birçok yeniliği ius civile’nin 

esasına dayandırmaktır. 

 



20 
 

 

İUS CİVİLE – İUS GENTİUM 

Bu ayırım hukukun uygulama alanı bakımından yapılmaktadır. İus civile sadece romalılara uygulanan hukuk anlamını 

taşır. Yabancılara ius civile uygulanması mümkün değildir. İus civile  roma halkının karakteri, adetleri nazara alınarak 

oluşturuldu Romalılar nadiren özellikle latinler gibi kendi soylarından geldiklerine inandıkları kimselerin ius civileden 

yararlanmalarına izin vermişlerdir. Roma imparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan herkese vatandaşlık  verilmesiyle 

ius civilenin uygulama alanı genişlemiştir daha önceleri aynı kavimlerden olan yabancılara kendi hukukları 

uygulanırdı(şahsilik ilkesi). İus gentium eski çağda bütün kavimlerde müşterek olduğu kabul edilen kuralları içeren 

Roma’nın yarattığı bir kavramdır fetihler yayıldıkça civitas dünyaya açıldıkça ve ius civilenin dar çevresini aşarak 

vatandaşlarla yabancılar arasında hukuki ilişkiler oluşmaya başladıkça ius gentium kavramı oluşmaya ve gelişmeye 

başlamıştır.İus gentium kavramı altında toplanan bu kurallar ilişkiye taraf olan kimselerin belli bir kavime mensup 

olmalarından bağımsız kurallardır. İus gentium malvarlığı hukukunda yani taşınır menkul eşyaya ilişkin hukuk ile 

borçlar hukuku alanında ortaya çıkmıştır. İus gentium Roma hukukudur ancak uygulama alanı Roma ile sınırlı değildir. 

Herkese uygulanabilir İus gentium kuralları bilhassa yabancılar praetor’u  tarafından yaratıldığı için aynı zamanda 

honorariumdur. 

İUS PUBLİCUM – İUS PRİVATUM 

Romalılar modern hukuklarında benimsedikleri kamu hukuku-özel hukuk ayırımını yapmışlardır. Kamu hukuku 

devletin vatandaşları ile olan ilişkileri ile teşkilatı düzenlemektedir. Özel hukuk ise fertlerin başkalarıyla ilişkiye 

girecekleri alana ilişkin kuralları içerir. Ulpianustanı, etkisini günümüze kadar sürdüren bu teoriye göre korunan 

çıkarların niteliğine dayanır. Kamu hukuku kamunun toplumun düzeni ön plana alır fertlerin uymak zorunda olduğu 

emredici kurallardan oluşur bu yüzden fertler anlaşma yoluyla kamu hukukunu değiştiremezler. 

&HAK(İUS) VE DAVA (ACTİO) 

Subjektif anlamda ius, hukuk düzeninin fertlere korunmaya değer menfaatlerini gerçekleştirmek üzere tanıdığı hak 

demektir kısaca hak, hukuk düzeni tarafından tanınan yetkidir. Teorik açıklamalara eğilimi fazla olmayan Romalılar 

hakkın tanımını vermemekte ancak fertlere tanınmış bu iktidarın esas itibariyle sınırsız olduğunu fertlerin haklarını 

serbestçe kullanabileceklerini dile getirmişlerdir. Her hakkın hak sahibinin makul menfaatleriyle sınırlandığını da 

belirtmişlerdir. Romalılar hakka daha çok actiolar yani bir hakkın korunması için hukuk düzenlenmesinin verdiği dava 

hakkı tarafından yaklaşmışlardır. Hakkın tanınması için fert devlete bir actio vermesi için başvurabilirdi. 

HAKKIN AYRIMI 

Hakları birçok yönden ayrımlara tabi tutmak mümkündür fakat modern hukuk öğretisi nitelikleri bakımından hakları 

mutlak hak, nisbi hak ve yenilik doğuran haklar olarak üç büyük gruba ayırmaktadır. Romalılar usul hukukuna ilişkin 

görüşlerine uygun olarak hakları değil davaları ayni davalar, şahsi davalar olmak üzere ikiye ayırırlardı. Ayni haklar ve 

şahsi haklar devrimizde de özel hukukun temel ayrımlarından biri olmakla beraber modern hukuk öğretisinde mutlak 

haklar şeklinde genişletilmiştir. Eşya (mallar) üzerindeki ayni haklar, kişilik hakları ise manevi yönüyle fikri haklar 

mutlak haklardandır. Borç ilişkisinin nisbiliği ilkesi de bu ayrıma dayanmaktadır.  

1-Mutlak haklar 

Mutlak haklar hakimiyet haklarıdır. Bu hakkı herkesin ihlal etmesi mümkündür. Bu yüzden mutlak haklar herkese karşı 

ileri sürülebilir. Mutlak haklar Roma’da ya maddi mallar üzerinde ya da şahıslar üzerinde mevcut olabiliyordu. 

A. Eşya üzerindeki mutlak haklar 

Maddi varlıklar üzerinde sahiplerine mutlak hak karakterinde olmak üzere yetkiler veren haklardır. Bunlara ayni 

haklarda denilmektedir. Roma hukuku bir actiolar silsilesini oluşturduğu için her ayni hakkın ayrı bir adı olan aynı 

davası mevcuttur. Ayni haklar tahdidi olarak sayılmıştır. Kişiler hukuk düzeninde belirtilmemiş ayni hak tipi 

yaratamazlar. 

a. Mülkiyet : Mal üzerinde sahibine geniş yetkiler veren ayni haktır. Malik malını hukuka aykırı bir şekilde 

elinde bulunduran kimseye karşı dava açabilir. 
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b. Mülkiyet dışında kalan ayni haklar: Başkasına ait mallar üzerindeki haklar kategorisinde ise hak sahibi 

mülkiyetin verdiği bütün yetkilere sahip olmayıp hakkın amacıyla sınırlı yetkileri kullanır. Buna sınırlı ayni 

haklar denir. Belirli kategorilere ayrılır. 

aa. İrtifaklar: Bu haklar üzerinde lehis edildikleri maldan yararlanma yetkisi verir. İrtifaklar ikiye ayrılır. Arzi 

irtifaklar, Şahsi irtifaklar. Arzi irtifaklar da ki gayrimenkul söz konusudur. Mükellef gayrimenkul üzerinde lehise 

irtifak hakkı tesis edilmiş gayrimenkul malikinin faydalanma hakkı vardır. Şahsi irtifaklarda ise irtifak hakkı belirli 

şahıs lehine tesis edilir. Bu irtifaklarda hak sahibi ölürse hakkı son bulur. Mirasçı olamayacak kişilere hayatları 

boyunca geçim imkanı sağlamak için ortaya çıkmıştır. Mesela; Romalı vasiyetnamesi ile kendisine mirasçı 

olamayacak karısına bir şahsi irtifak hakkı olan sükna hakkı tanırsa bu malın mülkiyeti mirasçılarına geçer ancak 

karısı yaşadığı müddetçe o evde oturur, onu evden çıkarmak mümkün değildir fakat ölürse sükna hakkı sona erer. 

Şahsi irtifakların en önemlisi olan irtifak hakkı intifa hakkıdır. İntifa hakkı sahibi malı kullanma, semerelerinden 

yararlanma yetkisine sahip olur. 

bb. Bir diğer ayni hakta ipotektir. Rehin hakkı bir alacağın teminatı olmak üzere tesis edilen sınırlı ayni haktır. 

Alacak ödenmezse rehinli alacaklı denilen kişi bu malı satarak alacağını satış bedelinden almak yetkisine sahiptir. 

İrtifaklarda az çok maldan yararlanma söz konusu iken rehin hakkı sahibi rehinli malı kullanamaz sadece satış 

bedelinden yararlanabilir. 

B. Şahıs üzerindeki mutlak haklar  

     Roma’da aile reisinin aile fertleri üzerindeki sahip olduğu patria potestas ile kocanın karısı         üzerindeki 

hakimiyeti olan manus idi. 

2- Nisbi haklar 

Nisbi haklar sadece belirli kişiye karşı ileri sürülebilen haklardır. Bu haklar borç ilişkisinden doğar. Alacaklının 

borçludan alacaklı olduğu edimi istemek konusunda nisbi hakkı vardır. Kira akdinden, alım-satım akdinden, haksız 

fiillerden nisbi haklar doğar. Alacaklı bu hakkı sadece borçluya karşı kullanır.  

‘Borç ilişkisinin özü, bunların bize bir şey üzerinde mülkiyet veya irtifak hakkı sağlamasından değil, fakat başka kişiye 

bize bir şey vermeye veya yapmaya veya bir şey temin etmeye yetkili kılma da görülür.’ Bu metin borç ilişkilerinin 

niteliğini tanımlarken aynı zamanda mutlak hak ile nisbi hak arasındaki farkı belirtir. 

Ayni hak ile Nisbi hak arasındaki farklar: 

 Ayni haklar kanunla hukuk düzeni tarafından tayin edilmiştir fertler hukuk düzeni tarafından belirtilmemiş 

ayni hakkı kullanamazlar ancak nisbi haklar da fertler hukuk düzeninde mevcut akit sertbestisi çerçevesinde 

yeni nisbi hakları oluşturabilirler. 

 Ayni haklar daha geniş anlamda mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir ancak nisbi haklar borçluya yani 

belirli kişilere karşı ileri sürülebilir. 

 Mutlak hakları herkes ihlal edebilir, nisbi hakların ihlali yalnızca borçlusu tarafından mümkündür. 

 Ayni hakların ihlalinde actio in rem, şahsi hakların ihlalinde actio in personam açılır. 

HAKLARIN KAZANILMASI 

Bir hakkın belli kişiye bağlanması hakkın kazanılması veya hakkın iktisabı denir buna karşılık hak o zamana kadar ait 

olduğu kişiden ayrılırsa bunun anlamı hakkın kaybıdır. 

Hakların iktisabı aslen veya devren olur. Aslen iktisapta o ana kadar herhangi bir hakka konu olmamış mal dolayısıyla 

bu malın üzerinde hak elde edilmektedir. Sahipsiz malların iktisabı aslen olur. Devren iktisapta ise bir hak devir işlemi 

ile önceden ait olduğu kişiden başka bir kişiye geçmektedir bu geçiş çoğu kes hukuki muamele ile gerçekleşir. Roma 

hukukunda devreden devrettiği hakka sahip değilse hak devralana geçmez. Ilpianus tarafından açıklanan bu kaideye 

göre malik olmadan hak iktisabı mümkün değildir. Bu kural şu şekilde uygulanır. A masasını tamir için B ye vermiştir 

B masayı tamir ettikten sonra müşteri C ye satıp teslim etmiştir. B masanın maliki olmadığı için C bu masa üzerindeki 

mülkiyet hakkını iktisap edemez C nin iyi niyetli olması da bir şeyi değiştirmez. Ancak diğer şartlar varsa C bu masanın 

mülkiyetini zamanaşımıyla iktisap suretiyle elde edebilir. Roma hukukunda malın maliki le iyi niyetli zilyedin menfaati 
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söz konusu olduğunda iyi niyetli kişi için devren değil aslen iktisap yolu olan zamanaşımı ile iktisap yolunu açık 

tutmuştur. Türk hukukunda bu durum geçerlidir bunun iyi niyet yanında diğer şartı malın malikin elinden rızası hilafına 

çıkmamış olmasıdır. Kaybedilmiş veya çalınmış mallar iyi niyetli kişiler tarafından iktisap edilemez . Devren iktisap 

diğer adıyla halefiyet yoluyla iktisap kendi içinde ikiye ayrılır. Cüz’i halefiyet ve külli halefiyet. Her hakkın hukuk 

düzenince şart koşulmuş şekilde bir kimseden diğerine geçişine cüz’i intikal denir. Eğer bir mal varlığı tüm aktifi ve 

pasifi ile herhangi bir kimseden diğerine geçiyorsa külli intikalden söz edilir önemli örneği mirasın intikalidir. Bir hakkı 

hak sahibinden ayrılmasına hakkın kaybı denir. Eğer hak başka bir kimseye intikal etmeden ortadan kalkmışsa o zaman 

hak sona ererek kaybedilmiştir. 

&HAK EHLİYETİ 

Hak ehliyeti hak sahibi olabilme ve borç altına girebilme ehliyetini ifade eder. Hukuk düzeni tarafından kendilerine hak 

sahibi olabilme ehliyeti tanınmış kimselere kişi denmektedir. Bugün hukuk sisteminde kişiler gerçek ve tüzel kişiler 

şeklinde ikiye ayrılır. Roma da hak ehliyetine sahip olmak için insan olmak yeterli değildi köleler insan olmalarına 

rağmen günümüz anlayışıyla insan sayılmazlardı. Romalılar kişi kelimesinin karşılığı olarak hukuk hayatında rolü olan 

kimse anlamına gelen ‘persona’ terimini kullanırlardı. Hak ehliyetine sahip olmak için persona olmak yetmezdi belli 

statuslara sahip olmak gerekirdi. Bir kimsenin hukuk düzeni içindeki yerini belirleyen statuslar üç taneydi. Status 

libertatis(Hürriyet durumu), Status civitatis(Vatandaşlık durumu) ve Status familiae(Aile durumu). Status bir kimsenin 

hangi derecede hak ehliyetine sahip olduğunu gösterir. 

Statuslar üç tanedir: 

 Status Libertatis(Hürriyet Durumu) 

 Status Civitatis(Vatandaşlık Durumu) 

 Status Familiae(Aile Durumu) 

I) STATUS LİBERTATİS 

İnsanlar ius gentiunma(evrensel hukuka) göre iki büyük gruba ayrılırlardı.  

İNSANLAR 

   

   HÜRLER(LİBERİ)    KÖLELER(SERVİ) 

    

HÜR DOĞANLAR(İNGENUİ) AZATLILAR(LİBERTİNİ) 

Hür bir anadan doğan çocuk hürdür. Ana köle ise baba hür olsa bile doğan çocuk köle olurdu.  

1) KÖLELİK(Servitus) 

Kölelerin status’u bulanmaz. Köleliğin ülkesi yoktur. Köleye latince servus denirdi. Çoğul olarak mancipia kelimesi de 

kullanılmaktaydı. İlk zamanlarda kölelerin sayısı azdır ve değerli varlıklardır. Bunlar, Romalılarla farklı soydan olan ve 

harpte esir düşmüş kişilerdi. Köle sahibi olmak zenginliği ifade ederdi. Roma bir ticaret ülkesi olduktan sonra iki tür 

köle meydana geldi. Kölelerin çoğunluğunu, kökeni tamamen farklı, kültür düzeyi bakımından Romalılardan düşük 

olan insanlar teşkil ediyorlardı. Bu büyük sayı kölelerin durumunun kötüleşmesine ve ekonomide değişikliklere yol 

açmıştır. Lex petronia ile maliklerin magistra’dan izin almadan kölelerini hayvanlarla dövüştürmeleri yasak edilmişti. 
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Köle, hür insanların hizmetinde mal gibi kullanılan bir insan olarak kabul edilirdi. Kölelerin çalışmaları, kökeninde 

toplumlardaki makine eksikliğini gidermiş, sonraları bazı kişiler için kazanç kaynağı olmuştur. 

2) Köleliğin Sebepleri 

-Doğum Yoluyla Kölelik 

-Savaş Esareti(captivitas)  

-Köleliği Götüren Diğer Haller  

      3) Kölenin Hukuki Durumu 

Köle aynı zamanda res ve personadır. Terkedilen köle(servus derelictus) hürriyetini kazanamazdı. Bir köle efendisinin 

izni ile hukuki niteliği olmayan fakat fiili neticeleri olan bir evlilik birliği içinde yaşayabilirdi. Köleler arasındaki bu 

evliliğe contubernium denir.İmparatorluk devrinde Hristiyanlığın etkisiyle köleler arasında hısımlık kabul 

edilmiştir.(cognatio servilis).Köleler ius civile’ye göre ne alacaklı ne borçlu, ne malik, ne davalı, ne davacı, olabilirdi. 

Kölelerinde fiil ehliyeti bunulur, efendisi için bir iktisap organı olarak faaliyet gösterirdi. Hak ehliyeti olamadığı için 

malvarlığı da bulunmayan kölelere aile evlatlarına verildiği gibi bir peculium tahriş edebilirdi. Peculium  imkanı, ticaret 

hayatı ile geliştirilmiştir. Hukuken malike, fiilen ise köleye ait sermaye(peculium) çerçevesinde köle sınırlı bir 

bağımsızlık kazanır, geçimini bu peculium’dan sağlar. 

Azat edilen köleye çok defa peculium’u bırakılırdı veya köle peculium’u işleterek hürriyetini efendisinden adeta satın 

alırdı.Köleler noxa adı verilen haksız fiillerinden bizzat sorumludur. Fakat hakimiyeti altında bulunduğu Romalı malike 

karşı cezayı gerektiren bir haksız fiilinden dolayı actio noxalis açılabilirdi. 

4)  Köleliğin Sona Erme Sebepleri 

 Manumissio(Azat Etme) 

Manumissio birkaç tanedir: 

-Manumissio Vindicta(Değnekle Azat Etme) 

-Manumissio Censu(Sayım Sırasında Azat Etme) 

- Manumissio Testamento(Vasiyetname ile Azat Etme) 

- Manumissio  İn ecclesia(Kilisede Azat Etme) 

Köle hürriyetini ius civile’ye göre kazanırdı ve azatlı (libertinus) olarak Roma vatandaşı olurdu.Praetor hukukunda  

yapılan azat etmeler  Cumhuriyet devrinin sonlarında ortaya çıkmıştır: 

-Kölenin maliki dostları olan tanıklar önünde (inter amicos) 

- Bir mektupla (per epistulam) 

- Köleyi masasına oturtmak (per mensam) suretiyle köleye hürriyetini verebilirdi.  

Praetor hukukuna göre hürriyeti kazanmış olanlar Roma vatandaşı olamazdı. 
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II) STATUS CIVITATIS 

Vatandaşlık durumuna göre : 

1) Roma vatandaşları(cives Romani) 

2) Yabancılar(peregrini) ayrılırdı. 

Ius civile Roma vatandaşlarına uygulanan hukuktu. Roma vatandaşları hukuk düzeninin kendilerine tanıdığı 

haklara tam olarak sahiptirler.Hak ehliyetine sahip olmanın ikinci şartı Roma vatandaşlığı idi. 

İlk zamanlar hostis(düşman) denilen Romalı olmayan kimselere sonradan yabancı (peregrini) denmiştir. 

Peregrinus’lar Roma devletinin sınırları içinde yaşayan yabancılardır.Yabancıların hak ehliyeti, kendi hukuklarına 

veya ius gentium’ a göre belirlenirdi. 

Roma vatandaşlığının (civitas romana) kazanılması: Ana babanın Romalı olduğu bir evlilikten doğan çocuklar 

Roma vatandaşı olurdu.  

Roma vatandaşlığının kaybı 

- Başka bir devletin vatandaşlığına geçme 

- Özgürlüğün kaybı 

- Sürgüne gönderme(ceza ile vatandaşlık kaybı) 

- Roma sınırları dışına çıkarma(ceza ile vatandaşlık kaybı) 

III) STATUS FAMILIAE 

En önemli hukuki durumdur. Status familiae yönünden Romalılar: 

1) Persona sui iuris (kendi hukukuna sahip kişiler) 

2) Persona alieni iuris ( başkasının hukukuna tabi kişiler) olarak ayrılırdı.7 

Sui iurisl’ler kadın veya erkek farketmeksizin hiç kimsenin hakimeyetinde olmayan kişilerdir. Yaş şartı yoktur. Pater 

familias öldüğü takdirde bir yaşındaki çocuğu bile sui iuris haline gelirdi. Hak ehliyetine sadece onlar sahiptir, 

malvarlığı edinebilirler. Aileni iuris’ler ise pater familias hakimiyeti altındaki kimselerdir. Köleler de buraya dahildir. 

Aile evladı olmanın yaşla ilgisi yoktur.Ferdin status’ları sabit değildir. Status’daki değişikliklere capitis deminutio 

denir.  

Hak ehliyetinin  başlangıcı ve sonu  

Hak ehliyeti kişinin üç status’a sahip olmasıyla başlar,ölümle sona erer. Hak ehliyeti doğumun tamamlanmasıyla başlar. 

Çocuk sağ olarak doğmuş ise yeni bir “persona” ortaya çıkmıştır. Kişilik ve buna bağlı olarak hak ehliyeti ölümle sona 

ererdi. Gaiplik kararı ve ölüm karinesi Roma hukukunda yoktur.  

IV) HAK EHLİYETİNİ KISITLAYAN DİĞER HALLER  

1) Din 

2) Şerefsizlik (infamia) 

3) Azatlık durumu(libertus) 

4) Sınıflar 

V) ROMADA İNSAN VE MAL TOPLULUKLARI 
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Romalılar tüzel kişilik diye bir kavram geliştirmemiştir.Ancak kolektif iradesi olan, özel malvarlığı bulunabilen 

topluluklar olabileceğini kabul etmişlerdir.Bu kuruluşlar, üyelerinin tümünün birleşip iştirak halinde hak sahibi 

oldukları, seçilen organlar vasıtasıyla faaliyet gösteren kuruluşlardır. Ayrı bir varlık olduğu kabul edilmiş bu 

topluluklar Roma’da Roma devleti(res publica), municipum ve colonia’dır.  

                                 ROMA AİLESİ VE PATRİA POTESTAS 

1.AİLE (FAMILIA) 

Aile,toplumun çekirdeğini teşkil eden ana,baba,varsa çocuklardan oluşan en küçük sosyal topluluktur.Uzun bir süre 

Roma da kişilerden ziyade topluluklar ön planda tutulmuştur.Fert,içinde yer aldığı topluluğun bir üyesi olarak muamele 

görürdü.Roma ailesi (familia)Roma sosyal ve hukuk hayatında önemli rol oynamıştır.Familia  Romanın eski 

devirlerinde pater familias denilen aile reisinin hakimiyetine tabi olan hür kimseleri (çocukları.karısı vs.)old kadar 

köleleri ve mal varlığını da kapsayan anlama sahipti.Ev ve bu eve dahil olan kimseler ve mallar Familiayı 

oluşturuyordu.Bu hakimiyet (patria potestas)adeta sınırsızdı.Dar anlamda roma ailesi (familia propria iure)aile reisi ve 

ona bağımlı olan kimselerden meydana geliyordu.Aileye evlat edinme (adoptio)veya evlenme ile girilirdi.Krallık 

devrinde ,siyasal yapı ile aile birbirine paraleldir.Kral civitas(şehir devleti)başında ne ise,aile reisi de kendi 

topluluğunda öyledir.Civitasın farkı meclislerin bulunmasıdır.Ailenin kurulması için gerekli evlenme Romada şekle 

bağlı değildir.Bir erkek ile  kadın evlenmek niyetiyle (affectio marital,is)aynı evde oturmaya başlayınca aile 

oluşuyordu.Romalıların gözünde evlilik (matrimonium)bir erkek ile kadının tam ve devamlı bir hayat birliği için 

biraraya gelmelerini ifade ederdi.Eski devirlerden beri manuslu ve manusssuz evlilik ayrımı yapılırdığı 

gözlenmektedir.Manus kocanın karsı üzerindeki hakimiyetini belirtirdi.Eğer evlenen kadın kocasının hakimiyetine 

girmeyi kabul etmişse, confarreatio veya coemptio denilen şekilci ve merasimli muameleler yapılmalydı.Bunun dışında 

kesintisiz  1 yıl süreyle kocasının evinde oturan kadının üzerinde manus zamanaşımı yoluyla,hukuken kendiliğinden 

kurulurdu.Bu sonuç önlenmek isteniyorsa kadın 1 yıl içinde 3 geceyi başka bir yerde geçirmeliydi.Kocasının veya 

kocasının pater familiasının manusu altında giren kadının kendi ailesiyle hakimiyete dayanan akrabalık ilişkisi 

(agnatio)sona erer,kocasının ailesiyle agnatio hısımlığı kurulurdu.kadın manusu tesis eden muameleleri 

yapmamışsa,kendi ailesiyle agnotio bağı devam eder,kocası ve ailesiyle agnotio hısımlık ilişkisi kurulamazdı.Evlenen 

kadın hakimiyet altyında değilse(sui iuris) ve manus için gerekli muameleler icra edilmemişse sui iuris olarak 

kalırdı.Klasik devirden itibaren manuslu evlenmeler giderek azalmıştır. 

              2.PATRIA POTESTAS (AİLE REİSİNİN HAKİMİYETİ) 

Ius civileye göre geçerli bir evlilikte dünyaya gelmiş olan erkek çocuklar (fılius familias)ve kız çocuklar (fılia 

familia),oğullarının eşleri ve çocukları,evlat edinme (adoptio) yoluyla ileye girmiş olan kişiler üzerinde pater familasın 

adeta sınırsız denilebilecek iktidarına patria potestas denirdi.Kadın manusu kabul etmişse onun üzerinde de hakimiyeti 

olurdu.Köleleri üzerinde hakimiyet ise,dominium (mülkiyet)olarak değerlendirilmekteydi.Ama pater familiasın aile 

fertleri üzerindeki iktidarı genel olarak patria potestas kavramıyla ifade ediliyordu.Patria potestas velayetten farklı bir 

kavramdır:Pater familiasın ölümüne kadar sürerdi,velayet gibi çucuğun ergin (reşit)olmasıyla sona 

ermezdi.(TMK,m.10). 

Aile babası doğum odasına girip çocuğu kucağına aldığı zaman onu kabul etmiş sayılırdı.Aile reisinin kendisine bağımlı 

olan kimseler yani alieni iuris ler üzerindeki patria potestası (hakimiyetinin)sadece gelenekler ve censorların faliyetiyle 

kontrol edildiğini söylemek mümkündür.Pater famılıasın aie fertleri üzerinde hayat ve ölüm hakkına(ius vitae et necis) 

sahip old.kaynaklarda ifade edilmektedir.Aile reisi evladını satabilirdi veya terk edebilirdi.İlk devirlere ait bu hakların 

kullanılmasından önce aile meclisinin toplandığı tahmin edilmektedir.Her aile kendi örf ve adetlerine göre idare 

olunur.Aile reisi,bu yetkisini  ahlak kuralları çerçevesinde ve ailenin faydasına 

kullanmalıdır,aksitakdirde;kamoyu,rahipler,censor onu şerefsizlikle (infamia)damgalar. 

Constantinustan itibaren öldürme hakkının olmadığı kabul edilmiş ve çocuğunu öldüren kimse ölüm cezasıyla 

cezalandırılmaya başlanmıştı.Çocuğunu satan babanın aldığı bedeli geri vererek çocuğunun iadesini istemesi 

mümkündü.Ancak 12 levha kanunu çocukların kazanç elde etmek için satılmasını önlemek üzere oğlunu üç kez satan 

babanın patria potestasının sona ereceği hükmünü koyduğu bilinmektedir.Pater familias bir sui iuris,yani aile içinde 

haklardan istifade ehliyetine sahip olan tek kişidir.Diğerleri ise ona tabi olarak alieni iuris idiler,hak ehliyetleri yoktu.Bu 

nedenle malvarlığına sahip olmak hakkı sadece pater familiasa aitti.Aile reisi bu malvarlığını dilediği 
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kullanabilirdi.Ailenin alieni iuris olan fertlerinin hak edinme ehliyeti bulunmadığından iktisap ettikleri haklar derhal 

aile reisinin malvarlığına giriyordu.Ancak bilhassa ekonomide tarım yanında ticaret önem kazandıktan,kapalı aile 

ekonomisinin yerini mübadele ekonomisi aldıktan sonra pater familiasların kabiliyetli kölelere ve aile evlatlarına 

işletmek üzere peculium tahsis ettikleri görülmektedir.Bu peculium ile ilgili defter tutulur,peculium sahibi  sermayesi 

üzerinde serbestçe ve hukuki netice doğuracak şekilde işlemler yapabilirdi.Pater familias ve peculium sahibi oğlu veya 

kölesi arasında fili diyebileceğimiz borç ve alacak ilişkileri doğabilirdi.Aile evlatları ve kölelerin borçlarından doğan 

davalara munzam ek davalar (actiones adiecticiae qualitatis)denilmektedir.Öz.postklasik devirden itibaren peculiumun 

türleri artmış,aile evlatları kısıtlı da olsa malvarlığı edinebilmişlerdir.Bu şekilde sınırlı da olsa,belirli mallar üzerindeki 

hak ehliyeti belirmiştir.Ancak bu özel malvarlığıda,pater famıliasın (aile reisinin)malvarlığına dahil sayılırdı.Patria 

potestas hısımlığıda belirleyen unsurdu.Roma hukukunun eski ve klasik devirlerinde geçerli olan hısımlığa agnatio 

hısımlığı denilmektedir.Agnotio hısımlığı aynı pater familiasın hakimiyeti altında bulunan veya müşterek bir dede sağ 

farzedildiği takdirde onun hakimiyeti altında bulunacak kişiler arasındaki hısımlıktır.Müşterek bir asıldan gelen 

fertler,emancipatio    ile aile hakimiyeti dışına çıkmamış veya aileye manuslu evlenme veya evlat edinme yoluyla 

girmiş olan kişiler arasındaki akrabalık agnatio hısımlığıdır.Bu hısımlık erkek tarafı göz önüne alınarak 

belirlenir.Mesela oğlunun çocuğu ile hısımlık var iken kızının çocuğu ile yoktur çünkü kızının çocuğu dedesinin patria 

potestasında değil kendi babasının patria potestasına bağlıdır.Agnatio hısımlığı vesayet  ve miras hukukunda nazara 

alınırdı.Aralarında agnatio hısımlığı bulunanların hepsi gensi oluştururdu. 

Roma da mevcut diğer bir hısımlık ise cognatiodur.Cognatio,kan hısımlığı demektir.Kan hısımlığı özellikle praetorun 

faliyetleriyle Miras hukukunda nazara alınmaya başlanmıştır.Agnotio ilişkisine göre tayin olunan mirasçılığı 

törpülemek,agnatioya bakıldığında mirasçı olamayacaklara miras hakkı vermek isteyen praetor,cognatioyu esas almak 

suretiyle kan hısımlığının önemini arttırmıştır.Iustinianus hukukunda hakim olan akrabalık,kan hısımlığına 

(cognatio)dayanmaktadır. 

1)PATRİA POTESTAS ALTINA GİRME 

Baba hakimiyeti doğum,evlat edinme ve nesebin düzeltilmesiyle kurulabiliyordu. 

DOĞUM 

Ius civileye göre geçerli bir evlilik içinde doğan çocuklar ipso iure babalarının patria potestasına tabi oluyor ve ailenin 

agnatiosu içinde yer alıyorlardı.Bu evliliğin manuslu manussuz olması far etmezdi.Evlenme gerçekleştikten sonra en 

erken 7. ayda,en geç 10.ayda doğmuş olan çocuklar evlilikiçi sayılır ve babanın patria potestası altına 

girerdi.Doğum,census(sayım)sırasında censora bildirilirdi. 

EVLAT EDİNME (ADOPTİO) 

Adoptio, bir kimsenin hukuki muamele yoluyla başka bir aileye dahil olmasını ifade eder.Evlat edinmenin önemi 

modern toplumlara nazaran Romada daha fazla idi.Erkek alt soyu olmayan pater  famılıas,evlat edinme yoluyla ailenin 

ve adının  devam etmesini sağlardı.Geniş anlamda adoptionun içine arrogatio ve dar anlamda adoptio girer.Arrogatio bir 

sui iurisin başka bir pater familias tarafından evlat edinilmesini ifade eder.O zamana kadar sui iuris olan kişi bu 

muamele ile kendi ailesi ile agnatio bağını koparır ve yeni pater familiasın ailesine girer,alieni iuris haline 

gelirdi.İlerleyen yıllarda kendisine ait olam mallar vs imp tasdiki ile yeni aileye geçerdi. 

Dar anlamıyla adoptio,bir alieni iuris in kendi ailesinden çıkarak evladı haline geldiği pater familiasın ailesine yine  

alieni iuris olarak yer almasıdır.Bu muamele için 12 levha kanununda geçen 3 kere evladını satma yasağından 

yaralanırdı.Bu gaye için mançipatio ve in iure cessio kullanılırdı.Evlat edinenin evlat edilenle 18 yaş farkı 

olmalı.Çocuklarını kaybeden kadınlarda evlat edinebilirdi. 

NESEBİN DÜZELTİLMESİ (LEGİTİMATİO) 

Klasik sonrası devirde ortaya çıkan bu imkana göre,concubatius içinde doğmuş ve evlilik dışı sayılan çocuklar ana-

babanın sonradan evlenmesiyle,evlilik içinde doğan bir çocuk haline geliyorlardı.Çocuğunun babası ile anasının 

evlenmesi imkansız ise,babanın talebi ve imp.tasarrufu ile çocuğun durumu düzelebiliyordu. 

2)PATRİA POTESTASIN SONA ERMESİ 
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A)Aile reisinin ölümü,capitis deminutio'ya uğraması (mesela savaşta esir düşmesi,sürgün cezasına çarptırılması gibi)ile 

kendi çocukları sui iuris durumuna gelirler,torunları ise babalarının patria potestasına tabi olurlardı.Iustinianus 

döneminde, babasından kötü muamele gören çocuğun üzerindeki patria potestasın sona erebileceği kabul edilmişti. 

B)EMANCİPATİO (HAKİMİYETTEN ÇIKARMA) 

Patria potestasın pater familiasın iradesini aksettiren birden fazla muamele ile sona erdirilmesi demektir.Oğlunu 3 kez 

satan babanın hakimiyetinin sona ermesinden burada da yaralanılmıştır.Pater familias güvendiği bir kimseye oğlunu 3 

kez mancipatio ile devreder.Devredilen ilk iki defa azat edilir ve çocuk pater familiasın hakimiyeti altına dönerdi.3. 

mançipatio da ise  babanın patria potestas  yetkisi son bulmuş pater familiasa devreder,eski pater familias son azat etme  

muamelesini yaptığında ise çocuk sui iuris haline gelirdi.Adoptio da old.gibi kızlar ve torunlar için bir mançipatio ve bir 

azat etme yeterli oluyordu.Iustınianus önünde hakimiyetten çıkartılan kimsenin aile ile olan agnatio bağı ortadan 

kalkardı.Bu kimse sui iuris hale gelir ve hak ehliyetini elde ederdi.Baba hakimiyetinden çıkarılan çocuk tekrar onun 

hakimiyetine girebilirdi.Ama bunun için çocuğun rızası gerekli idi.Evlikadın manus altından çıkarılması 

isteniyorsa,manus altına sokan muamelelerin tersi yapılır.Aile durumunu kaybetmek statustaki bir değişikliği ifade eder 

ve buna capitis deminutio minima denirdi. 

10.VESAYET VE KAYYIMLIK 

1)VESAYET(TUTELA) 

Herhangi bir nedenle ana-babanın velayeti altında bulunmayan küçüklerin korunması için vasi tayin edilmektedir.Vasi 

herşeyden önce vesayeti altındaki kişiyi hayatın tehlikelerine karşı korumak,onu hukuki işlerde temsil etmek ve 

malvarlığını idare etmekle görevlidir.Bilhassa küçükler üzerindeki vesayette ,vesayet velayetin yerini almaktadır.Roma 

hukukunda vesayet,sui iuris olan impubesler,yani baba hakimiyeti altında bulunmayan henüz ergenlik yaşına ulaşmamış 

Roma vatandaşalrı ve sui iuris kadınlar üzerinde mevcuttu.Vesayet altındaki kişi öldüğü zaman ona mirasçı olacak 

agnatik akrabası vasi atanır,bu vasi bir nevi kendi malvarlığını idare ederdi.Cumhuriyet devrinden itibaren, vesayet 

altındaki küçüğün korunması ön plana çıkmış,daha sonraki devirlerde ise vesayetin bir kamu görevi old anlayışı 

yerleşmiştir.Devlet ise bunu denetliyordu. 

1)KÜÇÜKLER ÜZERİNDE VESAYET (TUTELA IMPUBERUM) 

Vasi 3 şekilde belirlenirdi;Pater familas ölmeden önce  vasiyetnamesinde vasi olmasını istediği kimseyi gösterirdi.Eğer 

vasiyetnamede böyle bir düzenleme yoksa,kanuni vesayet devreye girer,küçüğün en yakın kanuni mirasçısı  vasi 

olurdu.Bu kişi kanun icabı vasi olarak görev yapardı.Vasi olacak biri yoksa preator vasi atardı.Vesayetin bir kamu 

görevi olmasının kabul edilmesiyle birlikte Yaş küçüklüğü ,akıl hastalığı, sağır ,ve dilsizlik,vasinin çok çucuğu 

bulunması,kamu hizmetinde çalışması,askerliğini ifa etmesi gibi sebepler, bu görevin üstlenilmesine mazeret kabul 

edilirdi.Klasik devirde ve daha önceleri vasi olamayan kadınların postklasik devirden itibaren vasi olabilecekleri 

öngörülmüştür.İlk zamanlarda,vasinin vesayeti altındaki küçük üzerindeki hakkı patria potestasa yaklaşıyordu.Bunun 

şahıslar üzerindeki mutlak hak olduğunu söylemek mümkündür.Vasi,impubesin malvarlığı üzerinde malik gibi (domino 

loco)tasarrufta bulunabiliyordu.İlerlemiş devirlerde vesayet altındaki küçüğün malvarlığının idaresinde sadece küçüğün 

menfaatlerini gözetecek şekilde davranmalıydı.Vasi çocuğun malvarlığını iyi idare edeceğine dair teminat 

verirdi.Iustinianustan itibaren vasi ile küçük arasında bir akit benzeri old kabul edilmiştir.Bu akit benzerinden (quasi 

contractus)directa ve contraria davalar doğuyordu.Vasi küçüğün malvarlığının idaresini yaparken kural olarak vasıtalı 

temsil yolunu kullanırdı.Yani 3. kişilere yaptığı muamelelerin neticeleri kendi üstüne doğar,bunları ayrı bir 

muameleyle- kural olarak küçük ergen hale geldikten sonra-ona devretmek zorunda olurdu.Sonradan rastalanan usul  

impubes,infans çağını aşmışsa,yani 7-14 yaşaları arasında ise muameleyi yapan çocuğun yanında bulunarak muameleye 

auctoritas'ını verirdi.Böylece geçerli bir muamelenin tüm şartlarını taşırdı. 

2)KADINLAR ÜZERİNDE VESAYET(TUTELA MULİERUM) 

Eski hukuk döneminde ve kısmen de klasik devirde sui iuris(hak ehliyeti)olan,yani pater familias ları bulunmayan veya 

veya manuslu bir evlilik yapmamış kadınlar,yaşlarına bakılmadan   vesayet altında bulunurlardı.Bu vesayetin amacı 

kadının malvarlığının aile yararına korunmasıdır.Vesayet kadının  fiil ehliyetini kısıtlayan bir durumdur.Bir müddet 

sonra kadınların vasilerini bizzat seçebilmelecekleri kabul edilmiştir. 

2)KAYYIMLIK(CURA) 
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Kayyımlık bir kişinin kısıtlanarak vesayet altına sokulması için yeterli sebep olmadığı,fakat kendisinin korunması için 

fiil ehliyetinin daraltılması gerektiği zaman söz konusu olur.Bugün kayyım tayininde mahkemeler yetkilidir.Roma da 

12 levha kanunlarında akıl hastaları ve savurganlar için kayyımlık düzenlenmiştir. 

1)AKIL HASTALARI ÜZERİNDEKİ KAYYIMLIK (CURA FURİOSİ) 

Akıl hastalığı devamlı old takdirde kişinin fiil ehliyetini tamamen kaldırırdı.Ancak sui iuris ise kayyıma gerek 

duyulurdu,aileni iuris ise zaten malvarlığı (hak ehliyeti)yoktur.Pater familiasın hakimiyeti altındadır.Kayyım akıl 

hastasının hem şahsı hem de malvarlığı ile ilgilenmek  zorundaydı.Malvarlığı ile ilgili bütün muameleleri kayyım 

yapardı.12 levha kanunu akıl hastalarının agnatio hısımlarının kayyımlığı altında old belirmiştir.Kayyım ve akıl hastası 

arasındaki ilişki kalasik devirde vekaletsiz iş idaresinin (negotiorum gestio)hükümlerine tabiydi. 

2)SAVURGANLAR (MÜSRİFLER)ÜZERİNDEKİ KAYYIMLIK (CURA PRODİGİ) 

Müsriflerin fiil ehliyeti tamamen sınırlandırılmamıştır.Ancak ,müsrifin aile malavarlığını sorumsuzca harcamasına 

engel olmak üzere talep halinde praetor kısıtlama kararı verirse,savurgana en yakın agnatio akrabası kayyım tayin 

edilirdi.Savurganın şahsı üzerinde  hakkı olmayan kayyım sadece onun malvarlığını idare ederdi.Savurgan kendisini 

borç altına sokmayan,hak devrini gerektirmeyen,kendisine hak kazandıran muameleleri tek başına yapabilirdi.Ailesinin 

zor duruma düşüren ergin kişiye vasi tayin edieceğini belirtmektedir.12 levha kanunu bu konuda yeni hüküm getirmiş 

değildir,kanun sadece  örf ve adet hukuku kuralını benimsemiştir.Akıl hastaları sağlıklarını tekrar kazanınca ve 

savurgan tekrar doğru davranmaya başlayıncaya kadar idaresi altında kalacaklarını,bu iki durum gerçekleşince 

kayyımın iktidarının ipso iure,yani hukuken kendiliğinden sona ereceğini yazmaktadır. 

3)ERGEN KÜÇÜKLER ÜZERİNDEKİ KAYYIMLIK(CURA MİNORUM) 

Lex plaetoriaya dayanarak 14-25 yaş arasındaki bu küçüklerin korunması için praetor ların bazı himaye vasıtaları 

tanımalarından sonra minor denilen ergen küçüklerin üçüncü kişilerle hukuki işlemlerine teredüde mahal vermeyecek 

tarzda yapabilmeleri için kendilerine kayyım atanmaya başlandı.Kayyım esas itibariyle küçüğün (minor) başvurusu 

üzerine tayin ediliyordu.Zamanla kayyımların küçüğün malvarlığını da  idare etmesi usulü yerleşmişti.Iustinianus 

devrinde,küçüğün iradesi hilafına kayyım atanmadığı anlaşılmaktadır.Kayyımla,kayyımlığı altındaki küçük arasındaki 

ilişkiler vekaletsiz iş idaresi (negotiorum gestio)kurallarına göre hallediliyordu.Bunların dışında praetor 

gaiplere,cenine,güçsüzlerle ve devamlı bir hastalığı olanlara da kayyım atayabilirdi.Sağır ve dilsizlerinde kayyımı 

olabilirdi. 

TMK m.427/2 ergin bir kişi malını kendi idare edemediği,temsilci atayamadığı hallerde,vasi atanmasına gerek 

yoksa,mahkemenin kayyım atayacağını,belirtir.   

                                              HUKUKİ OLAY VE HUKUKİ MUAMELE 

Hakların kazanılması ve kaybedilmesi hukuki olaylar vasıtasıyla gerçekleşir.Geniş anlamda hukuki olay kendisine 

hukuk düzeni tarafından sonuç bağlanmış olaylardır.Her olaya hukuki sonuç bağlanmış değildir. 

ÖRN:Denize yıldırımın düşmesi hukuki bir sonuç bağlanamaz.Fakat bu yıldırım denizin üzerindeki sigortalı bir gemiye 

isabet eder ise o halde hukuk bu tabiat olayına çeşitli sonuçlar bağlayacaktır.Doğum ve ölümde her zaman hukuk 

yönünden önemlidir.Doğan insan kişiliğe ve hak ehliyetine sahiptir ölenin ise malvarlığı mirascılarına intikal 

eder.Hukuki olay geniş anlamda ifade edildiğinde içine hem insan iradesiin ürünü olan olaylar hem de irade dışı vuku 

bulan olaylarda girer.Ancak hukuki olay genelde dar anlamda kullanılır ve insan iradesi dışında kalan hukuken önemli 

vakayı(doğum,ölüm,yıldırım düşmesi)ifade etmektedir. 

Geniş anlamda hukuki olay içinde yer alan hukuki fiiler insan davranışlarından oluşur. 

Hukuki fiil:Kendilerine hukuki netice bağlanan inssan fiileridir.Esasen bu fiiller insanların bilinçli hareketleriyle 

cıkmakla birlikte istisnaen bilincdışı davranışlarla da cıkabilir. 

ÖRN:Bir akıl hastasının başka birini yaralaması 

Hukuki fiil kavramı  içinde hukuka uygun fiiller ve hukuka aykırı fiiller olarak ikiye ayrılır.Hukuka uygun fiiller ise dar 

anlamıyla hukuki fiiller ve hukuki muameleler olarak ikiye ayrılmaktadir. 
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Hukuka uygun olmayan fiiller ise haksız fiil ve borca aykırılık olarak ayrılmaktadır. 

Haksız fiil:İnsan iradesiyle yani prensipte kusurlu haraketiyle hukuk düzeniin izin vermediği yasakladğı bir davranışta 

bulunursa buna haksız fiil denir. 

ÖRN:Başkasına hakaret eden kimse,bir muameleden doğan vecibeye aykırı davranılmış,kurulmuş bir borç ilişkisinden 

doğan borclar yerine getirilmemişse borc ilişkisinden doğan borclar yerine getirilmemişse borcun ihlali söz konusudur. 

ÖRN:Satıcının sattığı atı teslim etmiyorsa veya alıcı kararlaştırılan semeni satıcıya vermiyorsa.Hukuk düzeni buna izin 

vermediği için müeyyideleri vardır 

I.HUKUKİ MUAMELE KAVRAMI 

Sayfa 169 da şeması bulunmaktadır. 

Hukuki işlemlerle haklar elde edilir,borç altına girilir.Her hukuk düzeni muhatabı olan kişilere serbestçe tasarruf etme 

alanı sağlar ve kişiler bu alanı hukuki işlemler vasıtasıyla kullanır.Yapılan hukuki işlemlere hukuk düzeni belli neticeler 

bağlar ve elde edilen haklara hukuki koruma temin eder. 

XIX.yy Pandekt ilmi Roman kaynaklarını kullanarak hukuki muamele teorisini ortaya koymuştur.Sistematize edilerek 

öğretide yer alması ise yakın zamanda gerçekleşmiştir. 

Genel eğilimlere uygun olarak Romalılar teorik acıdan izah etmemiş olmalarına rağmen önem vermiş ve bu kavramların 

temelini atmışlardır.Romalılar her zaman teknik olmasa bile hukuki muamele için actus ve negotium ibarelerine yer 

verdiklerin görülmektedir.Ancak onlar hukukun soyut kavramlarına değil somut muamelelerine itibar ettiklerinden 

somut muamele olarak alım-satım,ariyet vs.ile fazla ilgilenmişlerdir.Çünkü Romalı hukukçışara bu muamelelerden 

doğan sorunlar hakkındaa görüşler soruluyordu.Romalı hukukçuların özellikle akit tipleri için ortaya koydukları 

esaslardan haraket eden modern doktrin hukuki muamele kavramını bütün incelikleri ile işlemiştir. 

Hukuki muamelenin esası şudur:kim arzu ettiği hukuki sonucların doğmasını isterse o yönde ki iradesini açıklar.Kira 

akti yapılırken kiralamak isteyen başkasının evinde oturmak diğeri ise bir miktar para almak seklinde bir takım hukuki 

sonuçların doğmasını istemektedir.Açıklanan iradennin geçerli bir sonuç doğurabilmesi için hukuk düzenlemesinde bu 

konuda yetki veren bir kurala dayanması gerekir.Yani doğması istenen sonuçlar hukuk düzenlemesine uygun olmalı  ve 

himaye etmelidir Yani yukarıda kira akdi örneğinde hukuk düzeni para karşılığında evinden yararlanmayı yasak etseydi 

o halde iradeler geçerli olmazdı. 

ÖRN:Kadın ticaretini yasak olması ve bu konudaki irade beyanlarının geçersiz olması 

Hukuki muamele (negotium iuridicium):Belli bir hukuki sonuca yönelmiş irade beyanı olarak 

tanımlanmaktadır.Hukuki işlem bir hakkın veya hukuki ilişkinin tesisi,değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması gibi bir 

hukuki neticeye varmak için bir veya birden fazla kişinin irade beyanının bulunmasıdır 

Her hukuki muamele(vasiyetname,mülkiyetin nakti vs)mutlaka en az 1 tane irade beyanı barındırır.Bu açıklama 

vasıtasıyla irade dış dünyaya yansır.İrade beyanı neticeye yönelmiş subjektif bir unsurdur.Hukuk kural olarak iç dünya 

ile ilgilenmez o sebepledir ki iradenin dış dünyaya yansımasının herkes ama özellikle iradenin muhatabı tarafından 

öğrenilmesi gerekir. 

ÖRN:A koyun almak istemektedir yalnızca alma isteği önemli değildir bununn koyun satıcısı( B) tarafından 

öğrenilmesi gerekir.Yani irade beyanı dış dünyaya yasımalıdır 

İrade dış dünyaya anlaşılmasına yarayacak şekilde açıklanmalıdır.Bu irade açıklanınca bu beyanla dış dünyada netice 

bağlanır.Ancak alım-satım sözleşmesinde sadece alıcının irade beyanı yetmemektedir satıcının da bu beyanı öğrenmesi 

ve kabul etmesi gerekmektedir.Yani iradeler beyan edildikten ve uyuştuktan sonra hukuk düzeni buna sonuç 

bağlamaktadır.İrade beyanları sarih veya zımni olabilir.Sarih beyan söz yazı veya işaretle olabilir.Bu beyanın anlamı 

beyan için kullanıla vasıtadan acık olarak anlaşılıyor ve anlamı cıkarmak için beyanın yapıldığı sıradaki şartları 

araştırmak gerekmiyorsa bu sarih beyandır. 
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Zımni beyan ise iradenin açık olarak beyan edilmesine yarayan vasıtalar dışında dış dünyaya akseden irade 

beyanıdır.Hukuk düzeni mutlaka sarih olarak beyan aramadıysa zımni şekilde de acıklama oluşabilir.Açık bir beyan 

olmamakla beraber hal ve şartlardan hukuki muamele iradesinin mevcut olduğu anlaşılıyorsa iradenin zımni olarak 

beyan edildiği sonucuna varılır.Bu sonuca varılması için kaanat edindirici olgular vardır. 

ÖRN:Satılık bir malı sergide görüp hiçbir şey demeden parasını verip almak ,ısmarlamadan gelmiş olan bir ders 

kitabının sayfalarının açmak veya fiyatının ilk taksitini ödemek ..Mirasçının ölenin bazı borçlarını öderse mirası 

reddetmediği sonucuna varılır. 

Susmak normal şartlarda anlam ifade etmez ancak açık bir beyanın beklenmediği hallerde susmak irade beyanı yerine 

geçebilir.Eğer kanunen itiraz etmesi gereken bir konuda hiçbir şey söylememiş ise sükut kabul etmiş sayılır demektir. 

ÖRN:A, B ye yazdığı mektupla evindeki halıyı (B)ye hediye ettiğini bildirmişse artık (B)nin açık kabulü 

aranmaz,susması da bağışlama akdinin kabulu demektir. 

II.HUKUKİ MUAMELENİN UNSURLARI 

1.Muamelenin Esaslı Unsurları(Essentialia Negoti) 

Mutalaka bulunmalıdır aksi halde muamelenin oluşumuna engel olacak unsurlardır. 

ÖRN:Alım-satım sözlesmesinde tarafların mutlaka satılan mal ve ödenecek para yani semeni hakkında anlaşmaları 

gerekir. 

2.Muamelenin Arızi Unsurları(Accidentalia Negoti) 

Bir hukuki muamelede hukukun kendiliğinden bağlayacağı sonuçları değiştiren ve taraf iradesine dayanan 

unsurlardır.Borçlunun sorumluluğunun ağırlaştırılması,hasarın satıcıya ait olacağının kararlaştırılması gibi ilave 

edilecek unsurlardır.Muameleye eklenen şart veya vade de bu kategoriye girmektedir. 

3.Muamelenin Tabii Unsurları(Naturalia Negoti) 

Bunlar için taraf iradesine ihtiyaç yoktur.Bu konuda beyan bulunmasa dahi hukuk düzeni bu sonuçları hukuki 

muameleye ipso jure(kendiliğinden)bağlar. 

ÖRN:Mücbir sebep halinde sorumlu tutulamayacağı,satıcının maddi ayıplardan doğan sorumluluğu gibi. 

Dikkat edilirse tarafların aksini kararlaştırabilecekleri jus dispositivum denilen yedek hukuk kurallarına ilişkindir.Bu 

konuda taraf iradeleri mevcut değilse hukuki muameleye bu kurallar kendliğinden ve hukuk düzenindeki haliyle 

uygulanır. 

III.HUKUKİ MUAMELE AYRIMLARI 

1.Borçlandırıcı-Tasarruf-Kazandırıcı Muameleler 

Bu ayrım muamelelerin malvarlığına yaptığı etki yönünden yapılmaktadır 

a.Borçlandırı(iltizami)hukuki muameleler:Borç ilişkisine(obligatio)taraf olanlardan en az birisini borç altına 

sokan,onu belli davranışlarda bulunmaya zorlayan,borç ilişkinin konusunu(edimini)ifa etmeyi öngören 

işlemlerdir.ÖRN:stipulatıo yani alım-satım.Bu muameleler malvarlığının pasifini çoğaltır.Ancak bir hakkın devri 

yoktur.Borçluya karşı sadece alacaklı hak kazanır ve kural olarak borçlandırıcı işlemler sözleşmelerle olur. 

b.Tasarruf muameleleri:Hak durumunda doğrudan doğruya değişiklik meydana getiren işlemlerdir.Bir hakkın 

devri(mancipatip,traditio ile mülkiyetin nakli gibi)veya bir hakkın sona erdirilmesi(kölenin azar edilmesi,alacağın 

ifasının kabul edilmesi)veya bir hakka külfet yüklenmesi(bir gayrimenkul üzerinde irtifak tesisi,rehin hakkı kurulması 

gibi)şekillerde olabilir.Malvarlığının aktif kısmını azaltır.Tasarruf anında varola mutlak veya nisbi haklar 

devredilmiş,değiştirilmiş veya sona erdirilmiş olur. 

Tasarruf işlemleri cok defa borçlandırıcı muamelelerden doğan borçların yerine getirilmesi için yapılırlar. 
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ÖRN:Bir kasaba giderek 1kg et aldığımız zaman borçlandırıcı muamele ve tasarruf işlemi aynı anda cerayan ettiğinden 

iç içedir ve 2 muamelenin varlığını farketmeyiz.Ancak kasaba 1kilo etin parasını verdikten sonra eve teslim edilmesini  

istediğimiz zaman borçlandırıcı işlem olan alım-satım ile kasap yönünden etin teslimi yani tasarruf işlemi farklı anlarda 

gerçekleşmiş olur.Etin mülkiyetini kasabın yaptığı mülkiyeti geçirme muamelesi yani tasarruf işlemi sonunda müşteriye 

geçmektedir. 

c.Kazandırıcı Muamele:Bir kimsenin diğerine malvarlığına giren bir menfaat kazandırmasıı ifade eder.Kazandırma 

esas itibariyle ya borcçlandırıcı işlem veya tasarruf muamelesiyle gerçekleşir. 

ÖRN: B,A’ya stipulatio ile 10.000 vermeyi taahhüt etmişse,bu borçlandırıcı muameleyle Anın malvarlığına bir alacak 

hakkı girmiştir.B traditio(teslim)muamelesiyle Aya bir koyun verirse bu muamele A için kazandırıcı,iktisap edici bir 

işlemdir.Kazandırıcı muameleler belli bir amacın gerçekleşmesi için yapılırlar.Bu amaca causa(hukuki 

sebep)denmektedir.Başkası lehine kazadırmaların esas itibariyle 3 sebeple yapıldığı görülmektedir.(İsviçre-Türk 

hukukuda kabul eder): 

1.Causa solvendi:Bir borç ilişkisinde yer alan edimin ifa edilmesi halinde mevcuttur.Kazandırmada bulunan kişinin 

veya üçüncü bir kişinin borcu ifa ediliyorsa bu hukuki muamelenin hukuki sebebi causa solvendidir.En sık buna 

rastlanır.Alım-satım sözleşmesinde satıcının sattığı atı devretmesi  causa solvendi(ifa sebebiyle)yapılan bir 

kazandırmadır.Alıcının da semeni ödemesi böyledir 

2.Causa credendi:Bir alacak hakkı elde etmek için yapılan kazandırmaların sebebidir.ÖRN:Bİr kimseye 10bin borç 

veren kişi bu tüketim ödüncü(karz) akdini alacak hakkı elde etmek onu knedisine borçlandırmak için yapmaktadır. 

3.Causa donandi:İvazsız kazandırmaların hukuki sebebidir.Burada kazandırıcı muameleyi yapan bir karşılık elde 

etmemektedir.Bağışlama causa donandi ile yapılır.Burada ne karşı taraftan hak elde etmek ne de borcu yerine getirmek 

amacı vardır. 

Bunlara causa mortiste ilave edilebilir.Vasiyetname bu şekildedir.Bu sebeple ivazsız yani karşılıksız kazandırmaya cok 

yakındır. 

2.Tek Taraflı Hukuki Muameleler-İki Taraflı Hukuki Muameleler 

Bu ayrım hukuki muamelenin oluşması için gerekli olan irade beyanı sayısı yönünden yapılmaktadır. 

Tek taraflı hukuki muamele:Hukuki sonucun meydana gelmesi için tek bir kişinin irade beyanı 

yeterlidir.Vasiyetname,azat etme,mirasın reddi,bugün ilan suretiyle vaad gibi. 

İki taraflı hukuki muamele:Akitlerin oluşması için birbirlerine uygun karşılıklı irade beyanlarına ihtiyaç 

vardır.Akitlerin meydana gelmesini sağlayan unsur consensus tur yani irade uyuşmasıdır.Tarafların irade uyuşması 

adeta tek bir irade gibi görünür.Bu irade uyuşması sarih veya zımni beyanlarla olabilir.Romalılar beyanın iradesinin 

öğrenilmesinde bir vasıta olduğunu bir sözleşmenin meydana gelmesi için iradelerin uyuşması yani consensusun 

bulunması gerektiğini düşünürlerdi. 

Jus civile de akit kavramını karşılayacak terim contractustur.Contractus Roma hukukunda sadece bir dava ile takip 

edilebilen ve Roma akitler sisteminde yer alan sözleşmeleri ifade ederdi.Klasik devrin hukukçusu Gaius 

borçların(obligationes)ya da haksız fiilerden(delictum)doğduğunu belirtmektedir.Buna karşılık yine bir irade 

uyuşmasını ifade eden pactum terimi contractus dışında kalan jus civile tarafından kendlierine borç doğurucu  etki 

tanınmamış olan anlaşmalar için kullanılırdı.Borçlar hukukunda görüleceği üzere Praetorların faaliyetiyle pactumlara 

aşamalı olarak hukuki himaye sağlamıştı.Roma hukukunun akitleri esas itibariyle Borçlar Hukukuna girer.Nitekim 

akıtlerin ana kuralları İsviçre-Türk borçlar hukukunda ve İtalyan Medeni Kanunun borçlar kısmında 

düzenlenmiştir.Aslında Roma da akit değil,akitler vardır.Her contractus un kendine özgü bir adı vardır.Romalılar 

hukukta somut olgularla ilglilendiklerinden onlar için alım-satım,kira,vekalet,stipulatio vs mevcuttur.Romanist bilim bu 

münferit akitlerden genel kurallar çıkarmaktadır.Roma hukukunun akitlerle ilgili kuralları başta alım-satım olmak üzere 

rızai akitler alanında ortaya çıkmıştır.Bugün icap ve kabul denilen iki irade beyanının uyuşmasıyla meydana gelen 

sözleşmenin kökeni tabii hukuktadır.Akitler Müşterek Hukuktan itibaren kendi içlerinde iki taraflı akit ve tek taraflı akit 

olarak ikiye ayrılmaktadır.Bu ayırım akitte her iki tarafın da borç altına girip girmemesine göre yapılmaktadır.iki taraflı 

akitlerse tam iki taraflı akitler(sinallagmatik)ve eksik iki taraflı olmak üzere yine ikiye ayırmaktadır. 
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Tek taraflı akitlerde (contractus unilaterales)iki taraflı hukuki muamele olduğu halde taraflardan sadece biri borç 

altına girmektedir.Roma hukukunda stipulatio,tüketim ödüncü(karz)akdi ve bağışlama pactumu (pactum donationis)tek 

taraflı akdin örnekleridir.Türk hukukumuzda bağışlama vaadi,sözü,kefalet zamanımızın örnekleridir. 

İki taraflı akitlerde(contractus bilaterales)tarafların her biri alacaklı veya borçlu olabilir.Tam iki taraflı akitlerde 

(contractus bilaterales aequales)her iki taraf da borç altına girmektedir.Daha yerinde bir ifade ile bu akitlerde karşılıklı 

edimlerin mübadelesi,el değiştirmesi öngörülmüştür 

ÖRN:Alım-satım,kira ve isimsiz akitlerin örnek verilebileceği bu guruba sinallagmatik akitlerde denmektedir.Bu 

akitlerde karşılıklı edimler hem doğuş hem fonksiyon bakımından birbirinden ayrılmaz niteliktedir.Kural olarak birinin 

doğuşu imkansız hale gelirse diğeride doğmaz veya sona erer.Sinallagmatik akitlerde karşı edimi talep eden taraf 

mutalak kendi edimini önce ifa etmek veya ifasını teklif etmek zorundaydı aksi takdirde karşı taraf edimini yerine 

getirmeyebilirdi. 

Eksik iki taraflı akitlerde(contractus bilaterales inaequales)bir taraf daime borç altındadır diğer tarafsa borç altında 

girebilir.Başka bir deyişle karşılıklı edimlerin değiş-tokulu söz konusu değildir.Roma hukukunda ariyet akdi,vedia akdi 

ve vekalet akdi örnek verilebilir.Bunlarda ariyet alan,vedia alan,vekalet alan borçludur.Verenlerse bazı hallerde 

borçlanır.Yani borç muhtemel borçtur. 

ÖRN:Ariyet veya vedia alınan mal sebebiyle zarara uğranılmışsa,masraf yapılmışsa ariyet veya vedia verende bunları 

ödemek üzere borç altına girer.Bu akitlerde daima borçlana kişiye karşı açılacak davalarda actio directa bazen borç 

altına girecek tarafa açılacak davalara da actio contraria denir.Önce bir taraf mutalaka borç altına girer(ana borç).Belli 

şartlar altındaysa karşı borç doğar 

3.Sağlararası Hukuki Muameleler(Negotia inter vivos)-Ölüme Bağlı Hukuki Muameleler(Negotia mortis causa) 

Sağlararasında olanlarda hukuki muameleler hükümlerini muameleye taraf olanların hayatında doğururlar.Kimsenin 

yaşamı sırasındadır.Alım-satım,bağışlama gibi.Hukuki işlemlerden doğan borç kural olarak borçlunun malvarlığından 

ödenir 

Ölüme bağlı olanlarda ise işlemlerin neticeleri tasarrufta bulunanın ölümden sonra ortaya çıkar.Vasiyetname ölüme 

bağlı bağışlama gibi(donatio mortis causa),miras sözleşmesi gibi.Kişinin malvarlığını ölümünden sonra etkiler.Bunun 

bir şartıda yararlanacak kimse muamleyi yapan kişini öldüğü sırada hayatta bulunmasıdır 

4.İvazlı Hukuki Muameleler-İvazsız Hukuki Muameleler 

İvazlı muameleler:Karşılıklı edimlerin değiştirilmeesi,mübadelesine yönelen muamaleler mesela alım –satım 

gibi,trampa vs. 

İvazsız muameleler:Bir kimse bir muamele ile sadece kazandırmada bulunuyoprsa,karşılığında birşey elde etmiyorsa 

(bağışlama gibi)ivazsız muamele vardır. 

5.Sebebe Bağlı Olmayan-Sebebe Bağlı Olan Hukuki Muameleler 

Sebebe bağlı işlemlerin geçerliliği sebebin geçerliliğine bağlıdır.Sebep vazgeçilmez unsurlardan biridir.Bu kategoriye 

giren işlemlerin amacı yani causa(hukuki sebep) işlemlerdenn anlaşılır.Sebep yoksa imkansız ise veya geçerli değilse 

hukuki işlemde beklenen sonucu gerçekleştirmez.Alım satım akdinin amacı mal ile paranın mübadelesidir.Satılan mal 

zaten alıcıya aitse ise bu alım satım akdi geçerli olmaz.Roma hukukunun akitlerin hepsi klasik dönemde traditio(teslim) 

sebebe bağlı işlemlerdi. 

Borçlandırıcı işlem olan sözleşmeler ekseriya bir tasarruf işleminin sebebi olarak tasarruf işleminin yapılması 

yükümlülüğü getirir. 

Sebebe bağlı olmayan yani mücerret hukuki işlemler yöneldikleri amacın varlığından imkansızlığından veya 

geçersizliğinden etkilenmeyen işlemlerdir.Bu işlemlerinde bir sebebi vardır fakat hukuki işlem ile sebebi arasında bağ 

adeta koparılmıştır.Mücerret bir işlemden dolayı alacaklı olan kimse actığı davada sadece işlemin geçerli olarak 

meydana geldiğini ispatla yetinir hukuki muamelenin sebebinin ispatı istenmez(sebebe bağlı işlemlerden dolayı acılan 

davalardan farkıdır) 
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Roma hukukun genel akdi denilen stipulatio hem illi hemde mücerret olarak düzenlenebilir.Yapılan stipulatio da borclu 

yapılan alım satımdan doğan 100milyon lira borcumu vermeği taahhüt ediyorum şekllinde borç altına girmişse artık 

stipulatio sebebe bağlı olarak yapılmıştır.Taahhüt para borcunun alım satımdan doğduğunu belirtmiş olmaktadır.Bu 

alım satım bir nedenle geçersizse stipulatiodan da borç doğmaz.Stipulatio sana bin tl vermeyi taahhüt ediyorum 

seklinde yapılmış ise bu borç mücerret borç ilişkisine dayanır.Çünkü borçlanmanın sebebi açığa çıkmamaktadır.Bu 

nedenle stipulatio alım satım,bağışlama gibi bir sebeple yapılmıs olabilir.Alacaklı borcu için dava actığında hangi 

sebepten doğduğunu ispat etmek zorunda değildir.Ancak borclu bu sebebin muteber olmadığını  iddia ediyorsa bunu 

kendisi ispat etmeliydi. 

Klasik devirde mülkiyetin devrine yarayan mancipatio ve in iure cessio mücerret işlemlerdi.Mülkeyetin hangi sebebe 

dayanarak geçirildiği işlemin muhtevasından anlasılmazdı vemülkiyeti nakil muamelelerin sebebi teşkil eden 

borçlandırıcı muameleler geçerli olmasa bile mülkiyet geçerdi.O yüzden mülkiyeti geçerli bir sebep olmaksızın üzerine 

geçiren kimseye haksız iktisap davası(condictio)açılması gerekirdi.Buna karışılık traditio klasik devirde sebebe bağlı bir 

işlemdi 

6.Şekle Bağlı Olan ve Olmayan Muameleler 

İrade beyanının dış dünyaya yansımasını hukuk düzeni belli bir biçimde olmasını emretmişse şekle bağlı irade beyanı 

yani şekle bağlı işlemden söz edilir.Şekle aykırılık geçersizliği doğurur.Ancak hukuki sonuç doğurmaları için şekil 

gerekmiyorsa şekle bağlı olmayan hukuki işlem denir(alım satım ve kira ) 

Jus civile devrinde ve hatta klasik devrin başlarında ancak belli şekle ve merasime uygunsa hüküm doğuracağı esası 

vardı.Şekil gerçek anlamda sıhhat şartıydı eklenen bir unsur değildi.Şekil sayesinde hukuk aleminde geçerlilik ve varlık 

kazanırdı.Muamelenin hükümleri iradeden değil aranan şekle uyulmasından doğardı.İradeye fazla önem 

verilmezdi,şeklin yerine getirilmesi önemliydi.Sadece şekil borç altına sokar ve dava açma imkanı verirdi.Roma 

hukukunda şekiller: belli ve merasimli kelimeleri söylemek(stipulatio),şahitler huzurunda belli kelimeler kullanarak 

devredilecek mala elle veya değnek ile dokunmak(mancipatio),magistranın muameleye katılarak onaylaması(in iure 

cessio)şeklindeydi.Bunlar Romanın özgü anlayısını yansıtır ve eskilerden gelerek uzun süre uygulanmıstır.Bu işlemler 

değişik amaçlar için tadil edilerek Roma  hukukunun her alanında uygulanırdı. 

Mancipatio ilk başlarda gerçek merasimli ve maden külçesi,terazi ile yapılan bir alım satımdı.Malı alan,satan ve 5 

Romalı ergen şahit olurdu.Satılan mal tanıklar huzurunda terazide tartılan bakır külçeyle değiştirilirdi.Para ortaya 

cıkınca alım satım ile mancipatio ayrıldı.Artık sebebinden bağımsz bir mülkiyeti nakil işlemi haline geldi. 

İn iure cessio ise magistra önünde farazi bir dava ile gerçekleştirilirdi.Magistra önünde davacı hakkını iddia eder hak 

devreden ise davalı gibi davranırdı.Davalı davacının istediği hakka karşı ya açıkca kabul eder ya da susardı.Magistra ise 

bunu onaylar ve muamele beklenen neticeleri doğururdu. 

Stipulatio ise:alacaklı haline gelecek kimsenin belli kelimelerle sorduğu sual(bana 100 vermeyi taahhüt ediyor 

musun?)aynı kelimeleri kullanarak borçlunun olumlu cevap vermesiyle oluşan sözlü akde denirdi.Varlığını degişiklerle 

uğramasına rağmen en son devirlere kadar korudu.Eski devirlerden itibaren bazı işlemlerde şekil sadece işlemlerin 

yapılmasında değil ortadan kaldırılmasında da aranırdı.Contrariıs actus(zıt muamele)örneği olarak in iure cessio ile 

kurulan intifa hakkının yine in iure cessio ile sona erdilimesi yine soru ve cevap ile ortadana kaldırılması(acceptilatio) 

gösterilir. 

İç şekilcilik klasik devirden itibren dış şekilciliğe dönmüştür.Özellikle irade önem kazanmış ve sonra şekil işlev 

değiştirmiştir.Artık şekil daha çok hukuki işlemi yapanları iyi düşünmeye yöneltmek,işlemde açıklık sağlamak,ispatın 

kolaylaşması ve güven altına alınması,hakimin davada işini kolaylastırması gibi işlevleri göz önüne alınmaya 

başlandı.İsviçre-Türk hukukunda bağışlama vaadi,kefalet,kaydı hayat şartıyla irat ve alacağın temliki vs işlemler yazılı 

olmadıkca muteber olmazdı. 

Eski ve klasik dönemde esas olarak sözlü olan şekil klasik sonrası devirde Doğu  hukuklarının etkisiyle nitelik değiştirdi 

ve yazılı şekil hakim oldu.Doğudaki anlayısa göre yazılı yapmak kişilere güven vermekteydi.Bu yüzden Romalıların en 

önemli akdi olan stipulatio bile yazılı belgeye bağlanmaya başlandı. M.S 212 yılından itibaren Roma İmp.içinde 

yasayan herkes Roma vatandaşı haline geldiği için jus civilenin herkese uygulanması gerekiyordu.Stipulatio özellikle 

Romanın doğusunda yasayanları tereddüte düşürdüğünden sözleşmelerini yazılı belgeye bağlıyorlardı.Stipulationun 
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yapıldığı kaydını düşüyorlardı.Klasik hukukun esaslarını dönmek isten Justinianus buna tam olarak muvaffak 

olmadı.Stpulationun yapıldığı sırada tarafların aynı yerde olduğunun ispatı yeterli görüldü.Postklasik devirde ise 

üzerinde düşünülmesi ve açıklığa ihtiyaç duyuldu.Gayrimenkullerin satışının ve bağışlamada bazı yeni şekillerin 

uygulamaya girmesi görülmektedir.Ayrıca alıcının emlak vergisi yükümlülüüğü kabul etmesi gerekmekteydi.İvazsız 

kazandırmada ise bağışlamanın bir belgeyle ifade edilmesi ve tutanağa geçirilmesi için resmi bir makama verilmesi 

öngörülmekteydi 

Şekle bağlı olmaya işlemler(yani belli kelimeler ve yazı kullanmadan,merasimsiz)Roma hukukundan ziyade Jus 

gentium’un(kavimler hukuku) tesiri ve praetorun faaliyetiyle girmiştir.Roma dünya ticaretine girmiş,yabancılarla 

ilişkisi artmış ve  bu sebeple şekilsiz işlemler geniş ölçüde kabulü gerektirmiştir.Romaya özgü kuralları 

gerçekleştirmeyecek olan yabancılarla fides’e(sözünü tutma) dayandırılan işlemler yapılmaya başlandı.Klasik devrin 

zirvesine doğru iradenin ön plana cıkması ile şekilsiz işlemlerden de netice doğacağı fikrini yerleştirdi.Ayni ve rızai 

akitlerin Roma akitler şemasına alınması ,res mancipi lerin traditio ile devrinin himaye görmesi,şekle bağlı olmayan 

işlemlerin alanını ve etkisini arttırdı.Diğer taraftan Jus Cibile ye göre borç doğurmayan pactum ların prateor tarafından 

önce exceptio ile himaye edilmesi daha sonra alım satım gibi iyi niyet akitlerine bağlı olarak yapılan pactumlarına dava 

hakkı verilmesi şekilsiz anlaşmaların giderek gündeme geldiğini gösterir.Postklasik devrinde de hünlük hayatın birçok 

muamelesinin şekilsiz olduğu görülmekle beraber Roma hukuk hiçbir zaman sekil sebestisi prensibine ulaşamamıştır. 

Modern ve Roma hukuku arasındaki en önemli farklardan biri şekil konsusudur.Modern hukuklarda şekilsizlik kaide 

şekle bağlılık istisnadır.Zamanla şekilsiz muamelelerin sayısı artmış bile olsa Roma hukuku şekle bağlılılık prensibi 

hakim kalmıştır.Roma hukukunda eski ve klasik dönemde sözlü şekil mevcuttu.İsviçre-Türk hukukunda prensip yazılı 

şekildir. 

11. Fiil Ehliyeti 

Fil ehliyeti hakları kullanma ehliyetidir. TMK madde 9: fil ehliyetine sahip olan kimse kendi fiilleriyle hak edinebilir ve 

borç altına girebilir demektedir. Eğer bir kimse başkasının katılmasına ihtiyaç duyulmadan muteber hukuki sonuç  

yaratabiliyorsa o kimsenin fiil ehliyeti var demektir. Hak ehliyeti haklara sahip olabilme kabiliyeti anlamına gelir. Hak 

ehliyeti doğumla kazanılır fiili değilse  doğumla kazanılmaz hak ehliyetine sahip çocuk hukuki muamele doğuracak 

şekilde işlem yapamaz. Fiil ehliyeti bir üst kavramdır bu üst kavramı içinde altı kavramlar olarak fiil ehliyeti ve haksız 

fiil ehliyeti bulunmaktadır. Hukuki muamele ehliyeti geçerli hukuki işlemler yapabilme ehliyetini ifade eder borçlandıcı 

veya tasarrufu işlemler olabilir. Haksız fiil ehliyeti haksız fiillerden sorumlu tutulabilme ehliyetidir. Fiil ehliyetinin 

mevcudiyeti için bazı unsurların bir araya gelmesi gerekir bu şartlar Roma'da hem Hürler hem de köleler için aynıdır  

kölelerin hak ehliyeti bulunmamasına rağmen insan olmaları itibariyle fiil ehliyeti için aranan unsurlara sahip olmaları 

şartıyla fiil ehliyeti olabilir. Bu şartlar yaş ayırt etme gücü savurganlık ve cinsiyeti değil ehliyetindeki eksikler vasi veya 

kayyum aracılığıyla tamamlanır yedi yaşına kadar olan çocuklara Infantes ergen olmayan küçükler impubes ve 

kadınlara vasi müsriflere, akıl hastalarına ve ergen küçüklere (puberes minoners) kayyım verilir.  

1.YAŞ (AETAS) 

Yaş, fiil ehliyeti için önemli bir unsurdur. TMK 13'te yaş küçüklüğü temyiz kudretini bertaraf eden bir durum olarak 

kabul edilmiştir romalılar fiil ehliyetine etkisi bakımından aşağıdaki devreleri ayırdetmişlerdir. Impubes (ergen olmayan 

küçükler)  ve puberes minores (ergen küçükler). Impubes çağı da kendi içinde infans ve impubes infantia maiores 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İnfans çağı ve infans çağını aşmış, fakat ergenliğe varmamış küçükler. 

1.Impubes ( Ergen olmayan Küçükler) 

A.INFANS ÇAĞI 

Infans çağı, yedi yaşına varmamış küçüklerin içinde bulunduğu devredir infansın irade beyanı hukuk açısından 

hükümsüzdür infans ve infans çağına yakın olanların bir akıl hastasından çok farklı olmadığını çünkü bu yaştakilerin 

idrak kabiliyetinin bulunmadığını belirtmektedir.  

B. IMPUBES INFANTİA MAIORES 

Bunlar çocukluk çağını aşmış ergen olmayan yani ergenlik çağına henüz varmamış olan küçüklerdir kısıtlı fiil 

ehliyetleri vardır evlenemezler vasiyetname düzenleyemezler fakat bunun dışında sınırlı da olsa hukuki muamele 
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ehliyetleri mevcuttur. Bu impubesler kendilerini borç altına sokmayan sadece hak kazandıran fiillerde tek başına 

hareket edebilir örneğin bağışlama kabul edebilir. Iustinianus, erginlik çağına yakın küçüklerin hırsızlıktan sorumlu 

olduklarını kabul etmiştir.  

2- Puberes Minores (Ergen Küçükler)  

Bunlar ergen yani bluğa ermiş küçüklerdir kişinin ne zaman buluğa ermiş sayılacağız Sabinianus ve Proculianus 

mektepleri arasında tartışmalıydı Sabinianuslar erkeklerde buluğun kişiden kişiye değişebileceğini bu nedenle bu 

durumun her olayda saptanması gerektiği görüşündeydiler buna karşılık Proculianus mektebi buluğun 14 yaşın bitimiyle 

tamamlandığını savunmuştur. Bu son fikir daha sonraki devirlerde hakim hale gelmiştir kızların 12 yaşını tamamlayınca 

erken olduklarında herhangi bir görüş farklılığı mevcut değildir. Ergenlik çağına geçmek önceleri fiil ehliyetine tam 

anlamıyla kazandırıyordu böylece evlenme ve vasiyetname yapma yeteneği yanında hukuki işlem ehliyeti ve haksız fiil 

ehliyeti başlıyordu. Ancak buluğa ermiş kimselerin fiil ehliyetini tam olarak elde etmeleri hayat ilişkilerinde 

karmaşıklık nedeniyle lehine olmayınca -ticari ilişkilerde aldatılanca- bu yaş sınırı düşürüldü. 25 yaşın altındaki 

ergenlerin borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri için gerekli ayırt etme gücüne  her zaman sahip olmadıklarını hareket 

noktası alan Lex Plaetoria bu yaş altındaki ergen küçükleri korumayı hedef aldı. Praetor bu kanuna dayanarak ergen 

küçüklere yaptığı hukuki işlemlerden dolayı dava açılması halinde bir def'i tanıyor ve küçük yüklendiği edimi yerine 

getirmekten kaçına biliyordu ayrıca çocuğa tanınan bir eski hale iade ile bu muameleyi hiç yapılmamış hale getirmek 

mümkündü hatta küçük kendisini aldatmış olan kimseye karşı bir ceza davası olan legis Plaetoria açabilmekteydi. 

3. Yaş İmtiyazı (Venia Aetatis) 

25 yaşını bitirmiş olan kimse, fiil ehliyetinin yaş unsurunu yerine getirmiş oluyordu. Ancak Constantinius'tan itibaren 

imparatorun verdiği bir imtiyaz ile erkekler 20 kadınlar 18 yaşından itibaren 25 yaşındakilerin durumuna sahip 

olabiliyorlardı bu yaş imtiyazı bugün TMK madde 12 de yer alan ergin kılınma imkanının kökenini teşkil etmektedir.  

II. CİNSİYET 

Kadınlar Roma'da erkeklerle eşit durumda değildi. Baba hakimiyetinde veya kocasının hakimiyetinde olmayan su iuris 

kadınlar vesayet altına konulurdu özellikle kadınlar şekilci muamelelerinde mallarının devrinde ve kendilerini borç 

altına sokan ibra gibi mal varlığını azaltan muamelelerde vasilerinin auctoritasına ihtiyaç duyarlardı. 

III. AKIL HASTALIĞI (FUROR) 

Akıl hastalığı hukuki muamele ehliyetine ve haksız fiil ehliyetini tamamen kaldıran bir durumdu. TMKya göre hakim 

hacir kararı vererek akıl hastasının ehliyetini kısmen veya tamamen kısıtlayarak kendisine bir vasi tayin eder. Bkz TMK 

m.405 

Roma'da hacir kararına gerek yoktur. Akıl hastası doğrudan doğruya ehliyetsiz duruma düşer ve en yakın hısmı kayyım 

olurdu. Amaç, küçükte olduğu gibi malvarlığının telef olmamasını sağlamaktı. TMK madde 15 ayırt etme gücü 

bulunmayan kimselerin bulunduğu hukuki işlemlerin geçersiz olduğunu belirtmektedir.65 temyiz kudreti bulunmayan 

kimselerin işledikleri haksız fiil dolayısıyla ancak hakkaniyet gereği tazminata mahkum edilebileceğini 

düzenlemektedir. 

IV. İSRAF (PRODIGENTİA) 

Müsrif kimselerin fiil ehliyeti esas itibariyle tahdit edilmemiştir. Ancak mal varlığını düşüncesizce harcamak suretiyle 

kendini ve ailesini muhtaç duruma düşürecek olanlara başvuru üzerine Magistra tarafından Kayyım tayin edilecek 

olursa müsrifin hukuki muamele ehliyeti sınırlanmış olurdu. Bu kişi haksız fiillerinden sorumlu tutulur, hak iktisap 

edebilir, ancak mal varlığını azaltan muameleleri yapamazdı. Bugün de bir kimsenin savurganlık dolayısıyla fiil 

ehliyetinin kısıtlanması mümkündür. bu savurgana hacir kararı ile vasi verilir TMK madde 406  

Müsrif üzerindeki kayyımlık Müsrifin ölümü veya üzerindeki kısıtlama kararının kaldırılmasıyla sona erer. Müsrif tam 

ehliyetsiz değildi kendisi için yaptığı kazandırıcı muameleler geçerli borçlandırırcı muameleler için kayyımın rızâsına 

gerek var. Kayınlık atanması belirtilen üç halin akıl hastalığı savurganlık ergen küçükler dışındaki başka durumlarda 

var.: Mesela, bir savaş esiri mallarının idaresi, henüz iktisap edilmemiş bir terekenin idaresi, borcunu ödeyemeyen acil 
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mallarının idaresi gibi hallerde kayyum atanırdı bu sebeple; vasi kişilere, kayım mallara verilir denilmektedir. TMK 

madde 403 

12. Hukuki Muamelenin Arızi Unsurları 

Hukuki muamelede olmazsa olmaz esaslı unsurların yanında hukuki muameleye taraf iradesi ile konulabilecek arızi, 

yan unsurlar da vardır: şart, vade ve mükellefiyet gibi. Bu kayıtları içeren kayıtların oluşması için tarafların bu konuda 

da  irade uygunluğuna varmaları anlaşmaları gerekir. 

1.ŞART (CONDICIO) 

Şart, hukuki muameleye ilave edilmiş özel bir unsurdur. Hukuki muamelenin neticeleri gelecekte gerçekleşeceği 

muamele sırasında belli olmayan bir olguya bağlanmıştır. Örnek Ankara'da görevli bir memur, İstanbul atanması 

şartıyla İstanbul'daki ev için kira sözleşmesi yapabilir. Ahlaka aykırı veya imkansız bir şart kural olarak bütün irade 

etkisiz hale getirir. Şart kural olarak her türlü borçlandırıcı ve tasarrufi muameleye konulabilir. Ancak roma hukukunda 

actus legitimi denilen muameleleri şartlı yapmak mümkün değildi modern okullarda da örneğin evlenme evlat edinme 

yenilik doğuran hakların kullanılması gibi şart kabul etmeyen işlemler mevcuttur. Şartlar eşit bir yönlerden ayrıma tabi 

tutulmaktadır. 

1) Şartların Türleri 

A. TALİKİ ( GECİKTİRİCİ) ŞART-İNFİŞAHİ (BOZUCU) ŞART (CONDICIO SUSPENSIVA- CONDICIO 

RESOLUTIVA)  

Şayet hukuki muamelenin netice doğurması gelecekteki tahakkuku şüpheli olayın gerçekleşmesine bağlanmışsa şart 

geciktiricidir mesela sınavı başarırsan seni tatile göndereceğim şeklinde bir muamele yapılmışsa sınavın başarılması 

muamelenin geciltirici şartıdır. TBK 170-172 taliki şartı düzenlemektedir. Eğer bir hukuki muamelenin hükümleri şartın 

gerçekleşmesi ile sona erecekse şart infisahi yani muameleyi hükümden kaldırdın niteliktedir. (Bozucu şart) 

Örneğin bir memur tayin edilmesi halinde İstanbul'da oturduğu evinden taşınacağı şartıyla kira akdi yapmışsa bu 

bozucu şarta bağlı bir sözleşmedir. Tbk m.173te bozucu şart düzenlenmiştir. 

Eski ve klasik devirde Romalılar şart denilince daha ziyade geciktirici (taliki) şartı anlarlardı. Onlara göre taliki şarta 

bağlanmış muamele askıdadır. Halbuki bozucu şarta bağlı muamele hemen hüküm doğuracağı için askıda olma durumu 

yoktur.  

B. İRADİ, TESADÜFİ VE KARMA ŞARTLAR 

Gerçekleşmesi taraflardan birinin iradesine bırakılmış şarta iradei şart denir. Atlar beğenilmek şartıyla satılmışsa, 

burada alıcının iradesine bağlı bir şart söz konusudur. Tesadüfi şart taraf iradesinden bağımsız bir olaydır. Gemi gelirse 

sana 100 kg buğday satarım. Aktin tarafı olmayan üçüncü kişilerin iradesine bağlı şartlar da tesadüfi şart niteliğindedir. 

Karma şartta hem taraflardan birinin hem de üçüncü bir kişinin iradesi söz konusudur.  

C. GERÇEKLEŞEBİLECEK ŞARTLAR- GERÇEKLEŞEMEYECEK ŞARTLAR 

Gerçekleşebilecek şarttan bahsedebilmek için şart olarak kabul edilen olayın gelecekte gerçekleşmesi mümkün ancak 

belirsiz bir olay olması gerekir.  

D. OLUMLU- OLUMSUZ ŞARTLAR 

Bir şey olursa şeklindeyse olumlu, evini satmazsa şeklindeyse olumsuz şartlar niteliğindedir. Geciktirici şarta muamele 

hukuken askıdadır fakat taraflar hukuki yönden bu askıda olma durumu ile bağlıdır. Şartlı bir alacak doğmuşsa alacaklı 

şartın gerçekleşmesinden önce ifayı talep edemez. Şart gerçekleşirse hukuki neticeler kendiliğinden doğar. Şart 

gerçekleşmezse hukuki muamele ortadan kalkar. Şartın gerçekleşmesi aleyhine olan taraf şartın gerçekleşmesini 

engellerse, şart gerçekleşmiş kabul edilir. Tbk 175 

Bozucu şarta muamele yapılır yapılmaz doğan neticeler şart gerçekleşince ortadan kalkmaktadır. 



37 
 

 

II. VADE (DIES) 

Vade hukuki muameleye ilave edilmiş olan gelecekte gerçekleşmesi kesin bir olgudur. Taraf iradesine göre hükümler 

belli bir vadede başlayacaktır veya sona erecektir. Vade başlangıç vadesi veya sona erdirici vade olarak belirlenebilir 

yani  geciktirici ve bozucu olarak Başlangıç vadesi, bir hakkın doğumuna değil talebini gerektirir örneğin kira akdinin 

gelecek yıldan başlayarak yürürlüğe girecek olması şeklinde yapılan anlaşma Sona erdirici vade halindeyse muamele 

hükümlerini derhal Doğuracak fakat o hükümler belli bir tarihte sona erecektir örneğin. Gelecek yıl sonuna kadar bir ev 

kiralıyor kira akdi hemen yürürlüğe girecek taraflar borçların yerine getirecek fakat gelecek yıl sonunda kira akdi sona 

erecektir. Vadi inşaattan farkı mutlaka gerçekleşecek olmasıdır askıda olma hali mümkün değildir.  

III. MÜKELLEFİYET (MODUS) 

Bir kazandırıcı muamelenin muhtevasına taraf iradesi ile dahil edilen bu unsura göre, lehine muamele yapılan kimseye 

belli bir davranışta bulunma mükellefiyeti yüklenmektedir. Bağışlama ve ölüme bağlı tasarruflarda görülür.  

Klasik dönemin sonlarına kadar mükellefiyetin yerine getirilmesi konusunda açılacak bir dava esas itibariyle mevcut 

değildi Justinianus döneminde genel bir dava niteliğinde olan actio praescriptis ile mükellefiyetin yerine getirmesi 

istenebilirdi. Hukukumuzda mükellefiyet, lehine kazandırmada bulunan tarafa yüklenmiş fer'i borç olarak 

anlaşılmaktadır. TMK m.515, TBK 290-291                        

&14.Hukuki Muamelelerin Hükümsüzlüğü 

I.GENEL OLARAK 

Bir hukuki muameleden(işlemden) beklenen sonucun doğmasını engelleyen, bir hukuki işleme hukuk düzeni tarafından 

bağlanacak neticeleri önleyen çeşitli sebepler vardır. Bu sebeplerin varlığı hukuki işlemin geçerliliğini etkiler. Hukuki 

işlemlerin geçerliliğini etkileyen bu sebeple geniş anlamıyla hükümsüzlük sebepleri denir. Bu konu hakkında doktrinde 

ve roma döneminde görüş birliği yoktur. 

 

Günümüzde hukuki işlemlerin geçerliliğini etkileyen sebepler kanunla düzenlenir iken, roma döneminde bu sebepler 

hukukçuların görüşleri ile düzenlenmiştir. Hükümsüzlüğü ifade eden birçok terim vardır. Bu kitapta günümüz 

hukukundaki terimlerle konu açıklanacaktır. Bu konu TBK27’de düzenlenmiştir. 

 
1.Yokluk 

Bir hukuki işlemin kurucu unsurlarından birinin bulunmaması halinde yokluktan söz edilir. Yoklukla sakat bir hukuki 

işlemde işlemin ana/temel/kurucu unsuru bulunmamaktadır. Roma hukukunda magistra’nın önünde yapılmayan in iure 

cessio yokluk derecesinde hükümsüzlüktür. Günümüzde evlendirme memuru önünde yapılmayan evlilik yokluk ile 

sakattır. 

 

2.Kesin Hükümsüzlük,Geçersizlik 

Bir hukuki işlemin kurucu unsurları tam olmasına rağmen geçerlilik şartlarında bir sakatlık var ise kesin 

hükümsüzlük/geçersizlik/mutlak butlandan söz edilir. Yoklukla sakat olan işlem hukuk aleminde hiç doğmamıştır, kesin 

hükümsüz işlem ise ölü doğmuştur. Kesin hükümsüzlüğe neden olan sebep sonradan ortadan kalksa bile, kesin 

hükümsüz olan işlemin sonradan geçerli hale getirilmesi kural olarak mümkün değildir. Mesela işlemin yapıldığı sırada 

var olmayan ayırt etme gücü sonradan kazanılsa ve artık ayırt etme gücüne sahip kişi işlemi kabul etse dahi işlem 

geçerli hale gelmez. Belirli bir süre geçse dahi işlem geçerli hale gelmez. TBK26 ve 27 sözleşmelerin(hukuki 

muamelelerin) hangi nedenlerle batıl olacağını düzenler. Roma hukukunda da üç aşağı beş yukarı aynı nedenlerle 

hukuki işlemler geçersiz hale gelirdi.  

 

Yokluk gibi kesin hükümsüzlük de hakim tarafından re’sen dikkate alınır. Yani tarafların bunu ileri sürmesine gerek 

yoktur. Kesin hükümsüzlük sadece tarafları değil herkesi etkiler ve herkes ileri sürebilir. Bir hukuki işlem taraflarca 

istenen sonuçları doğurmazsa etkisizdir veya geçersizdir. 

 

Hükümsüzlük Sebepleri 

Yokluk 

Düzelmez, Sözleşme Oluşmaz. 

Örnek: Beş tanığın olmadığı 
mancipatio 

Kesin Hükümsüzlük, Geçersizlik  

(Mutlak Butlan) 

Düzelmez, hakim görevi gereği(ex 
officio) dikkate alır. 

Örnek: Şekle uymama, ayırt etme 
gücünün yokluğu, irade uyuşmazlığı 

İptal Edilebilirlik  

(Nisbi Butlan) 

Düzelebilir, taraflardan biri hüküm 
kazanmasını sağlayabilir. 

Örnek: Alacaklılardan mal kaçırma, 
gabin 
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Romalılara göre irade uyuşmasının gerçekleşmediği sözleşmeler geçersizdir. Sözleşmenin meydana gelmesi için 

iradelerin uyuşması gerekir. Bu uyuşmaya consensus denirdi. Beyanlara rağmen uyuşma yok ise bu duruma dissensus 

denirdi. Mesela, bir malın alım satımında anlaşamadıysak bu sözleşme dissensus nedeniyle geçersizdir(imperfecta). 

Temyiz kudretinin yokluğu, işlemin emredici hukuk kurallarına, ahlak ve adaba aykırılık; geçerlilik (sıhhat) şekline 

bağlı işlemlerde şekle aykırılık işlemi kesin hükümsüz hale getirir. Örneğin, akıl hastasının işlemleri batıldır. 

 

Tam kanun(lex perfecta) mahiyetinde olan bir kanuna aykırılık işlemin neticesini doğurmasını engellerdi. Mesela, 

kölesini azat eden kişinin yaşı en az 30, azat edilen köle de en az 20 değilse azat etme işlemi geçersizdir. 

 

Hukuki işlemin konusu objektif imkansız ise(yani herkes için imkansız ise) muameleden borç doğmazdı. Romalılar 

buna mümkün olmayandan borç doğmaz derdi. Bu imkansızlık işlem yapılırkenki imkansızlıktır. Yani bu imkansızlık 

işlemin yapıldığı sırada herkes için imkansızlıktır. İmkansızlık hukuki olabileceği gibi fiili de olabilir. Örneğin, 

Güneş’te tatil geçirmek mümkün değildir, veya olmayan bir şey satılamaz. İşlem ius civile’ye göre batıl/geçersiz ise 

preator bir dava hakkı vermez veya hile def’i gibi bir yolla etkisiz kılar. 

 

Şekle aykırılık sebebiyle geçersizliğe örnekler: Mancipatio’da şahit bulunamaması veya gerekli sözlerin söylenmemesi, 

mülkiyetin geçmemesine sebeb olacaktır veya mektuplarla yapılmak istenen stipulatio netice doğurmayacaktır. 

 

Ahlak ve adaba aykırı işlemler(negotia turpia) konusunda iyiniyete (bona fides) göre değerlendirilen işlemlerle 

stipulatio gibi ius civile’nin şekilci işlemleri arasında ayırım yapılması gerekir: İyiniyet işlemlerinde hakim ahlaka ve 

adaba aykırılığı resen göz önüne alır ve muameleyi geçersiz kılar. Yine ahlak ve adap stipulatio’nun içeriğinden açıkça 

anlaşılıyorsa işlem geçersiz oluyordu. Buna karşılık stipulatio mücerret(soyut) ise geçerlidir. Ancak, stipulationun 

sebebinin ahlaka aykırılığı ispat edilirse dava reddedilir veya formulaya bir def’i koyardı. 

 

Roma hukukunda mancipatio, in iure cessio, acceptilatio(ibra) gibi actus legitimi denilen muamelelere şart veya vade 

konursa geçersiz olurlar. Bunun günümüzdeki yansıması: Evlenme, mirasın reddi vd. 

 

3.İptal Edilebilme(Nisbi Butlan) 

Bu kategoride bulunan hukuki işlemlerin geçerliliği askıdadır. Bu sakatlıklarda işlemin geçerliliği taraflardan birinin 

kararına bağlıdır. Burada hukuki işlem önceden geçerlidir, fakat taraflardan birisi iptal yetkisi kullandıysa işlem 

geçmişe etkili olarak hükümsüz hale gelir. Bu kişi işlemi onaylarsa işlem geçerli bir işlemin sonuçlarını doğurur. 

Kısaca, hak sahibi iptal hakkını kullanmamışsa veya işleme onay vermişse işlem geçerlidir. Örneğin alacaklılardan mal 

kaçırmada(fraus creditorum) iptal kabiliyeti söz konusudur. Bir kimse alacaklıların takibinden kurtulmak için malı 

üçüncü bir kişiye devretmişse preator zarara uğrayan alacaklıya bir in integrum restitutio(eski hale iade) tanıyarak 

tasarrufu hükümsüz kılardı. Buna verilecek bir diğer örnek de gabindir. 

NOT: Günümüzdeki iptal halleri ile roma dönemindeki iptal halleri arasında fark vardır. 

 

II.İRADE VE BEYANINA AİT BOZUKLUKLAR 

İus civile için önemli olan şekildi ve şekle uyulmayan bir işlem geçersizdi. Zamanla hukuki işlemlerde iradeye verilen 

önem arttığı için iradenin dikkate alınması gerektiği kabul edildi. Bona Fides’e tabi işlemlerde başlayan bu gelişme 

stipulatio gibi dar hukuk işlemlerini kapsayacak şekilde genişletildi. Iustinianus hukukunda taraf iradesi(voluntas) daha 

fazla önem kazandı ve Corpus Iuris Civilis hazırlanırken tarafların iradesine dikkat edildi. 

 

Modern hukuk pandekt ilmini izleyerek hukuki işlemlerin meydana gelmesi için gerekli olan irade beyanlarında iki 

unsurun olduğunu kabul etmiştir: İrade ve beyan. Roma hukukunda böyle bir ayrım yoktur. Roma’da irade ile beyan bir 

bütündür, hatta o dönemin hukukçuları iradeye üstünlük tanıyarak iradeye uymayan beyanı geçersiz saymışlardır. 

 

Günümüzde iradeye ilişkin sakatlıkların iradenin beyanında veya oluşumunda bulunmasına göre ayırım yapılır. İrade ile 

beyan arasında uyumsuzluk bulunabilir. Bu uyumsuzluk bilerek veya bilmeyerek yaratılabilir. 

 

III.İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ KASTİ UYGUNSUZLUK HALLERİ 

Bu uyumsuzluk hallerinden zihni kayıt ve latife beyanı tek taraflı uyumsuzluk hallerindendir.  

 

Zihni kayıtta, bir kimse aslında istemediği bir konuyu beyan etmektedir. Örneğin, bir topluluk içinde saatimi isteyen 

kişiye verdiğimi söylüyorum,fakat aslında saati vermek istemiyorum. Böyle bir beyanda bulunan kişi beyanı ile 

bağlıdır. Beyanı yönelttiği kimsenin bu beyana yanlış anlam vermesinde sebep olan kişi sonuçlarına katlanır. Bunun 

üzerinde roma döneminde değil, müşterek hukuk ve kilise hukukunda durulmuştur. 

 

Latife beyanında bir kimse muhatabın gerçeği anlayacağı düşüncesiyle ciddi olmayan beyanda bulunur ve taraflar 

göstermelik bir işlem yaparlar. Burada eğer muhatap beyanın ciddi olmadığını anlamışsa işlem geçersizdir.Latife 

beyanı(şaka) ile zihni kayıt arasındaki fark latife beyanında kişi diğer tarafın beyanı ciddiye almayacağını düşünmesidir. 
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Eğer muhatap beyanın ciddi olmadığını anlamamışsa işlem geçerlidir. Son olarak latife beyanında kandırma amacı 

yoktur. 

 

Muvazaa iki taraflı uyumsuzluk halidir. Muvazaada taraflar beyanlarının iradelerine uygun olmayacağını 

kararlaştırmıştır. Muvazaada taraflar görünürde işlemin hiç hüküm ifade etmeyeceğine yönelik anlaşmıştır. Muvazaada 

taraflar içlerindeki bir durumu dışarıya farklı göstermektedir. Örnek: Birisine 100000 liraya daire satmaktayım ama tapu 

harçlarından vs. daha az giderin olması için 50000 liraya satmış gibi göstermekteyim. Muvazaa genellikle üçüncü 

kişileri aldatmak için yapılır. 

 

Muvazaa işlemler konusunda ikiye ayrılmaktadır: Eğer, muvazaalı işlemde sadece görünürde işlem varsa burada 

mutlak(basit) muvazaa; muvazaalı işlemde görünürde işlemin yanında birde gizli işlem varsa burada nisbi(nitelikli) 

muvazaa vardır. 

 

Mutlak muvazaada dış dünyaya yapılmış gibi yansıyan tek bir işlem vardır, buna görünürde işlem denir. Örneğin, 

alacaklıdan mal kaçırmak veya vergi kaçırmak için bir malı satıp devretmek. Örnek: Alacaklıların icra takiplerinden 

kurtulmak isteyen A, mallarını B’ye satar. Aslında A ile B satışın sonuç doğurmayacağı konusunda anlaşmışlardır. 

Burada amaçları üçüncü kişileri kandırmaktır. Bu sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymamaktadır. 

 

Nisbi muvazaada hem görünürde işlem hem de gizli işlem vardır. Gizli işlemden kastettiğim görünürde işlemin arkasına 

gizlenmiş ve tarafların amaçlamış oldukları işlemdir. Örnek: Damadını sevmeyen A, kızına evini bağışlamak 

istemektedir fakat bağışı satış göstermiştir. Burada görünürde olan işlem satıştır, oysa gizli işlem bağıştır. Burada bağış 

tarafların satış işleminin arkasında gizlidir. 

 

Roma hukukunda şekle bağlı işlemlerde, işlemin aslında hüküm ifade etmeyeceğine ilişkin anlaşmanın dikakte alınması 

mümkün değildi, zira şekil iradeden önde gelirdi. Bu dönemde muvazaa incelemesine gerek yoktu. Ne zaman ki, 

iradeye verilen önem arttı o zaman muvazaalı işlemlerin geçersizliği kabul edildi. Muvazaalı işlemin geçersizlik nedeni 

gerçek irade ile beyanın bilerek ve istenerek uyumsuzlaştırılmasıdır. Postklasik dönemde görünürde işlemin geçersiz 

olduğu ve gizli işleminde hukuki işlem için aranan unsurları taşımıyorsa geçersiz olduğu kabul edilmiştir. 

 

Günümüzde: TBK19’a göre, bir sözleşme metni okunduğunda tarafların gerçek ve ortak iradeleri dikkate alınır. Bu 

sebeple de mutlak muvazaalı işlemlerde görünürde işlem geçersizdir. Nisbi muvazaalı işlemlerde görünürde işlem 

geçersizdir. Gizli işlemlerde ikili ayrım yapılır: Eğer, gizli işlem yasanın öngördüğü şartlara uygun olarak yapılmışsa 

gizli işlem geçerlidir, gizli işlem yasanın öngördüğü şartlara uygun olarak yapılmamışsa gizli işlem geçersizdir. Not: 

Burada gizli işlemin geçersizliği muvazaa yüzünden değil, yasanın aradığı şartların sağlanmamasıdır. 

 

IV.İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ KASTİ OLMAYAN UYGUNSUZLUK HALLERİ( HATA- YANILMA) 

Modern hukuk teorisi irade ile beyanı hem ayırır, hem de irade ile beyanın uygunluğunu arar. Bu uygunluk var ise 

sözleşme kurulur. Özellikle, irade beyanın muhatabının beyana verdiği anlama dikkat edilir. Tarafların birinin 

dikkatsizliği vb. sebebiyle farklı beyanda bulunması halinde, karşı tarafın zararını tazmin suretiyle işlemin iptaline izin 

verilmektedir. 

 

Klasik devirden itibaren irade şeklin önünde gelmeye başlamışlar ve hukukçular gerçek iradeyi esas almışlardır. 

Romalılar için irade ile beyan bir bütündür ve beyan iradenin açıklanmasına-anlaşılmasına yarayan bir araçtır. Bu 

sebeple de romalılar iradeye üstünlük tanımıştır. Onlara göre, consensus iradelerin uyuşumuyla oluşur, beyanların değil. 

Consensusun oluşup oluşmadığı işlemin yorumu ile anlaşılır. Yorumun sonunda iradeler uyuşmamışsa ortada 

dissensus(irade uyuşmazlığı) olduğu için işlem geçersizdir. Günümüzde TBK31’de bulunan olgular roma hukukunda 

dissensus kabul edilmekte idi. Bu sebeple de geçersiz/batıl oluyordu. 

Roma’da yanılmanın(hata-error) dikkate alınması rızai akitlerin kabulüyle başlanmıştır. Stipulatio gibi şeklin önemli 

olduğu işlemlerde belli kelimelerin soruda ve cevapta kullanılmasıyla şekle uyulduğu zaman işlem geçerli olarak 

doğardı. Bu muamelelerde hata öncelikli olarak dikkate alınmazdı. Rızai akitlerde önemli olan consensus olduğu için 

sözleşmenin mevcut olduğunu söyleyebilmek için taraf iradelerinin uyuşumu aranıyordu. Roma’da yanılma halleri 

consensusu ortadan kaldırır ve muameleyi geçersiz kılar. Hata(error) ile irade uyuşmazlığı(dissensus) aynı kuralara 

tabiydi.  

 

İstemeyerek ve bilmeyerek beyanda bozukluk, yanılma(error) olabilir. Beyan iradeye uygun sanılarak ve isteyerek 

yapılmıştır, fakat “hata” ile yanlış olmuşsa, beyanda bozukluk vardır. Bazı yanılmalar esaslıdır. Bu sebeple de bunlar 

iptal edilebilir -Esaslı Yanılmalar: İşlemin Niteliğinde, Kişide, İşlemin Konusunda 

 

İşlemin Niteliğinde Yanılma: Burada muamelenin türünde bir yanlışlık söz konusudur. Örneğin, bir kişi yanlışlıkla 

satış belgesi yerine kira sözleşmesi imzalamıştır. Yanılan taraf aslında yapmak istediğinden farklı bir sözleşme için 

beyanda bulunmaktadır. Mesela, kendisine yapılan satış teklifini bağış anlayan kişi işlemin niteliğinde yanılması. 

Örnek: A yoldan geçerken B’nin tarlayı çapaladığını görür ve B’ye sana çapalamakta yardım edeyim mi demiştir. B’de 
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kabul etmiştir. A, günlük 100 lira alacağını düşünmekte, B ise A’nın kendisine bağışta bulunduğunu düşünmektedir. 

(TBK31/1) 

 

Kişide(Şahısta) Yanılma: Buradaki yanılma halinde işleme taraf olan kişide bir yanlışlık vardır. Örnek:Hazırlamış 

olduğum çalışmayı A’ya göndermek isterken B’ye yolluyorum. Burada sözleşmeyi yapmak istediğimiz kişinin 

kendisinde hataya düşmüş oluyoruz. Mesela, A’yı mirasçı yapmak istiyorum, fakat sözleşmede B’yi yazıyorum.  

Şahısta yanılmanın önemli sayılması için kişinin kimliğinde hataya düşülen kimsenin özellikleri önemlidir. Şahısta hata 

her zaman esaslı değildir. Ancak, hukuki işlem için şahsın önemi varsa, esaslı hatadır. Mesela, sadakada sadaka 

verilenin çok bir önemi yoktur, ancak ödünç para sözleşmesinde bu durum önemlidir. Hatanın esaslı olup olmadığına 

dair değerlendirme somut olaya göre belirlenmelidir. Kira, saklama, kullanma, tüketim ödünçleri sözleşmelerinde 

olduğu gibi bu borcun güvenilir ifa kabiliyeti olan kişi olması önemlidir. Buna karşılık peşin satışlarda müşterinin 

kimliğinde yanılma önemli değildir.(TBK31/3-4) 

 

İşlemin Konusunda Yanılma: Burada malın maddesinde, işlemin konusunda bir yanılgı vardır. Burada işlem batıldır 

Mesela A ürünü satın alınmak istenirken B ürününün satın alınması.. Mesela A isimli köle satın alınmak istenirken B 

isimli köle satın alınmaktadır. Ölüme bağlı tasarrufta kap vasiyet edilmek istenirken elbise vasiyet edilmesi. 

Yukarıdaki üç esaslı yanılma halinde sözleşmelerin esaslı unsurlarında(noktaları) meydana gelen uyumsuzluk sebebiyle 

geçersiz olduğu görülmektedir. 

 

Miktar Üzerinde Yanılma:Burada işlemin tamamı geçersiz değildir, tereddüt edilmeyen miktar geçerlidir. Örnek: 

Teklif mektubunda 100 kilo pamuk yerine 1000 kilo pamuk yazılmıştır. Bu durumda 1000-100=900(bu kısım geçersiz). 

İradenin açıklandığı kimse neyin kastedildiğini doğru olarak anlamışsa, beyandaki yanlışlar-kapalı ifadeler işlemin 

geçerliliğine etki etmez. Mesela, basit hesap hataları(TBK31/son) düzeltilebilirdi. 

 

Eğer sözleşme yorumlanırken nitelemede bir hata var ise sözleşme geçerlidir. Zira, tanımlarda irade uyuşmasa bile 

konuda uyuşum vardır. 

 

Hatalar genelde hataya düşenin kusurundan,ihmalinden kaynaklanır. Ancak, her insanın hataya düşebileceği kabul 

edilerek bu işlemlerin geçersiz veya iptali mümkün olduğu düzenlenmiştir. Roma hukukunda mazur görülen hata olaya 

ilişkin bilgisizliklerdir, hukuki anlamda bilgisizlik veya hatalar dikkate alınmaz: Hukuk hayal kuranlar için değil, 

dikkatliler içindir. 

 

Bir kimsenin irade beyanının hataya düşmesi sebebiyle beyanını hükümsüz hale getirip getiremeye-ceği modern 

hukukta tartışma konusudur. Kanun koyucu beyanın geçerli olmaması sebebiyle beyanda bulunan kişinin yararı ile 

kamu yararını bağdaştırmak zorundadır. Günümüzde iradedeki değil beyandaki hataya hukuki neticeler bağlanmaktadır. 

İrade beyanının anlamı yorum yoluyla saptanmakta, irade ile beyan arasında aykırılık olduğu takdirde(esaslı yanılma) 

hukuki işlem iptal edilebilmektedir: TBK30. 

 

TBK30 “Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf sözleşmeyle bağlı olmaz.” şeklindedir. Bu düzenleme roma 

hukuku esaslarına yakındır. Roma hukuku non consentiunt, qui errant (yanılanlar anlaşılmış olmaz) demek suretiyle 

geçerli bir sözleşmenin ancak irade uyuşmasıyla olabileceği esasını ortaya koymuştur. Ancak yine TBK34 dürüstlük 

kuralına gönderme yaparak, yanılanın yanılmaya dürüstlük kurallarına aykırı davranamayacağını belirtmiştir. Bu 

sebeple böyle bir ihtimalde sözleşme kurulmuştur. Yanılan taraf yanılmayı öğrendiğinden itibaren 1 yıl içinde 

sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirmezse sözleşmeyle bağlı olur(TBK39):İtiraz edilmeyen yanılgı kabul edilmiş 

demektir.  Buna iptal edilme denebilir. 

 

V.İRADENİN OLUŞUMUNDAKİ BOZUKLUKLAR 

Hukuki muamelenin esaslı unsurunu teşkil eden irade beyanı dış dünyaya aksedinceye kadar 2 önemli aşamadan geçer: 

1.İradenin belli bir konuda oluştuğu aşama, 2.İrade beyanının oluştuğu aşama. Hukuk düzeninin kabul etmediği 

“saik”lerin etkisiyle irade belli bir konuda teşekkül etmemişse bu iradeye dayanan hukuki işlemlerin sağlıklı olmadığı 

söylenebilir. İradenin oluşumundaki bozukluklar bilhassa saikte yanılma, hata-hile(aldatma)-tehdit(korkutma) şeklinde 

tezahür edebilir. 

 

1)Saikte Yanılma(Hata): Saik, bir kimseyi belirli bir sonucu istemeye yönelten etkenlerdir. Bu etkenler sübjektiftir, 

yani kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Hukuk, saikleri(iradenin oluşumunu ekileyen etkenleri) dikkate almaz.Hiç 

kimse bir diğerinin ruhi durumuna girerek bu kimsenin hangi düşünceyle(saikle), hesapla belli bir karara vardığını 

bilmek zorunda değildir. Saikte yanılmada irade oluşurken hata söz konusudur. Daha açık bir ifadeyle, irade ile beyan 

arasında bir farklılık yoktur, fakat beyan edilen iradede bir yanılgı söz konusudur. Kural olarak hukuk saikte yanılmayı 

dikkate almaz. 

 

Örnekler:A, ileride fiyatının yükseleceğini düşünerek altın satın alır; bir kimse başka bir şehire tayin edileceğini 

düşünerek o şehirden ev kiralar; çiçekçiden annesine doğum günü için çiçek alır ama sonradan fark eder ki annesinin 
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doğum günü başka bir tarihtir. Bu örneklerde saik hatası vardır, fakat buna dayanılarak sözleşme iptal edilemez. Buna 

karşılık A gül almak istediği halde yanlışlıkla satıcıya karanfil demişse bu bir beyan hatasıdır(saik hatası değil) ve iptal 

edilebilir. 

 

Kural olarak saik hatası dikkate alınamaz(TBK32/4-5),ama sözleşmenin lüzumlu niteliklerinde hata var ise, saikte hata 

nadiren de olsa dikkate alınır. Saik hatası mazur görülebilecek nitelikte ve önemli ise beyan hatasına eş tutulur. Örnek: 

Tereyağı yerine margarin, altın yüzük yerine altın kaplama yüzük, ipek yerine suni ipek alınması. TBK32’de 

düzenlenen saik hatasının esaslı sayılabilmesi için hatanın hataya düşen tarafından hem önemli olması gerekir, hem de 

dürüstlük kuralına göre de sözleşmenin vazgeçilmez temeli niteliğinde olması gerekir. Yani saik hatası hem hataya 

düşen için önemli olacak, hem de bu hata sözleşmenin vazgeçilmez temeliyle ilgili olacaktır.  Örnek: Yeni bir araç 

almak isteyen kişi eski bir araç aldı. 

 

Tarafların sözleşmenin konusu üzerinde anlaştıkları, yani sözleşmenin konusunda bir hata(error in corpore) olmadığı, 

fakat bu konunun, maddenin lüzumlu nitelikleri üzerinde yanılma(error in materia) mevcut olduğu durumlara, romalılar 

meseleci yaklaşmışlar ve farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Şarap yerine sirke, altın yerine bakırdan, gümüş yerine 

pirinçten olan mal satın alındığında error in materia vardır.  Bir hukukçuya göre taraflar akdin konusu üzerinde 

anlaştıkları için sözleşme geçerlidir. Başka bir hukukçu da akdin geçersiz olduğu ve bedelin sebepsiz zenginleşme 

davasıyla geri alınabileceğini söylemektedir. Genelde hukuki metinlerde saik hatası pek dikkate alınmaz, ama miras 

hukukunda dikkate alma oranı daha fazladır. Mesela bir kişi oğlunu öldü zannederek başkasını mirasçı olarak tayin 

ediyor.Buradaki amaç miras bırakanın isteğini mümkün mertebe yerine getirebilmektedir. İgnorantia iuris: Hukuku 

bilmemek kavramı dikkate alınırsa bir kimsenin hukuk kuralını bilmediği için bir işlem yaptığını iddia etmek mümkün 

değildir. 

 

2)Aldatma(Hile,Dolus):Aldatma halinde bir kimse diğerinin zihninde yanlış bir fikir uyandırarak onu işlem yapmaya 

yönlendirmektedir. Burada irade hatalıdır, fakat bu hataya sebep olan başkasının hileli hareketleri ve sözleridir. 

Açıklama yapması gerekirken susan kişi de aldatmıştır. Aldatmayı yapan üçüncü kişi de olabilir. Mesela, altın suyuna 

batırılan yüzük altın diyerek satılıyor. İus civileye göre, hileli davranış sonucunda ortaya çıkan sözleşme geçerlidir. 

Zira, hile sonucunda elde edilmiş olsa da irade vardır. Eğer hile sebebiyle düşülen hata esaslıysa işlem hata bakımından 

iptal edilirdi, hile dikkate alınmazdı.  

 

Bu konuda da preator’un ius civile’nin hakkaniyete uygun olmayan sonuçlarını önleyecek himaye vasıtaları olan actio 

doli, exceptio doli ve in integrum restituitoyu devreye sokardı.  

 

Hileli davranışta bulunana actio doli adlı ceza davası açılabilirdi. Bu dava başka bir dava bulunmadığı zaman 

açılabildiği için tali bir davadır ve 1 yıl içinde açılmalıdır. Hile, aynı zamanda haksız fiil teşkil ettiğinden bu davayı 

hileli hareketten zarar gören açabilirdi. Bu dava sonunda mahkum olan şerefsiz(imfamis) hale gelirdi. Eğer, davanın 

neticelenmesinden önce elde ettiğini gerir verirse, bu neticeden kurtulurdu.  

 

Hileli hareket sonucunda borç altına girmiş olana dava açılırsa bu davaya karşı bir exceptio doli specialis(hile def’i) ileri 

sürülür, borçlanıl-mış edim yerine getirilmezdi. Hile iyiniyete tabi işlemde yapılmışsa exceptionun formulada yer 

alması gerekmezdi, hakim bunu resen dikkate alırdı.  

 

Dolus halinde borçlu edimini yerine getirmişse, bir in integrum restitutio(eski hale iade) ile muamele hiç  yapılmamış 

hale getirilerek edim geri verilirdi.  

 

Nisbi geçersizlikte eski hale iadenin izleri görülmektedir: TBK36/1, hile sonucunda akit yapan kimsenin bu hile 

sonucunda düştüğü hata esaslı olmasa bile o sözleşmeyle bağlı olmadığını düzenler. TBK39’a göre, hile öğrenildikten 

itibaren 1 yıl içinde sözleşme iptal edilmez ise, sözleşme bağlı olunur. Tıpkı roma hukukunda olduğu gibi bu hile açılan 

bir davada savunma def’i yoluyla da ileri sürülebilir. 

 

3)Korkutma(Tehdit, Metus): Burada bir kimsenin iradesi korkutma altında oluşmakta ve beyan edilmektedir. Bu 

manevi bir zorlamadır. Eğer, maddi bir zorlama varsa hiç irade yoktur. Örneğin, bir kişinin eli zorla tutularak bir senet 

imzalattırılması halinde maddi zorlama olduğu için ortada irade yoktur. Zorlama, haksız, ciddi ve herkesi korkutacak 

nitelikte olmalı, cana-özgürlüğe-şerefe yapılan tehdit ağır olmalıdır. Bu halde psikolojik korkutma sonucu bozuk olarak 

oluşan bir irade söz konusudur. 

 

İus civile’ye göre tehdit altında da olsa bir irade söz konusu olduğu için sözleşme geçerlidir. Ancak, preator tarafından 

burada üç koruyucu tedbir öngörülmüştü. 

1.Eski hale iade: Bu en hafif tedbirdir.Burada preator sözleşmeyi hiç yapılmamış hale getirir, yani tehditten önceki 

durumu sağlardı.  
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2. Actio Metus: Tehditten itibaren 1 yıl içinde açılırsa zararın 4 katı istenebilir, 1 yıldan sonra açıldıysa sadece zarar 

istenebilir. Bu dava tehditle elden çıkmış malı bulunduran üçüncü kişilere de açılabilir. Bu sebeple ayni dava 

niteliğindedir. 

3.Exceptio metus(korkutma def’i): Tehdit altında borç altına girmiş olan kimseye alacaklı dava açarsa bu davaya karşı 

bir tehdit def’i ileri sürülürdü. 

 

İyiniyete tabi işlemlerde hakim tehdidi görev icabı dikkate alır. Türk hukukunda tehdit altında yapılan sözleşmeyi 

korkutmanın etkisinden kurtulunduğundan itibaren 1 yıl içinde iptal etmek imkanı vardır. Bu yapılmazsa sözleşmeyi 

onamış olduğu kabul edilir. 

&15.Temsil ve Munzam(Ek) Davalar 

Bazı hallerde hukuki işlemleri bizzat kendimiz değil bir başkasının aracılığıyla yapmak isteriz. Bu durumda temsil söz 

konusudur. Temsilde temsilci temsil olunanın nam ve hesabına işlem yapmaktadır. Temsil ilişkisinin kurulmasını bizzat 

temsil olunan karar veriyorsa ortada iradi temsil vardır. Yok eğer, kanunen temsil ilişkisi kurulmuş ise ortada kanuni 

temsil söz konusudur. Kanuni temsile örnek olarak, sınırlı ehliyetsizlerin yasal temsilcileri tarafından temsil edilmesi 

örnek gösterilebilir. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarda temsil düşmanlığı vardır. Temsil ilişkisi üçlü bir ilişkidir: 

Temsilci, temsil olunan, üçüncü kişi. Üçüncü kişi, temsilcinin temsil olunan için hukuki ilişkiye giriştiği kişi. Temsil 

yetkisi tek taraflı bir beyanla verilebilir. 

Temsil kendi içinde doğrudan temsil ve dolaylı temsil olarak ikiye ayrılır:  

Doğrudan temsilde, temsilci temsil edilen adına ve hesabına işlem yapar. Örnek: Temsilci temsil ettiği kişi için bir 

dükkan satın aldığında, burada hak ve borçlar temsil olunanın üzerine doğar. Gerçek anlamda temsil budur ve TBK40 

ve devamında düzenlenmiştir. Temsilci temsil yetkisini aşarsa ortada yetkisiz temsil söz konusu olur. Temsil ilişkisinin 

varlığı işlem sırasında üçüncü kişiye bildirilmezse işlemin neticeleri kural olarak temsilciyi bağlar(TBK40/2).  

Dolaylı temsilde, temsilci üçüncü kişiyle hukuki işlemi kendi adına fakat temsil olunanın hesabına yapmaktadır. 

Temsilci, işlemden doğan hak ve borçlar ı ayır bir işlem ile temsil edilene devretmek zorundadır. Mesela, temsilci 

temsil olunan için bir araba ve bir ev almışsa, önce bunları kendi mülkiyetine geçirir, ardından temsil olunana devreder. 

TBK532’de düzenlenen komisyon sözleşmesi dolaylı temsilin özel bir şeklidir. Komisyoncu, ücret karşılığında kendi 

adına ve vekalet verenin hesabına kıymetli evrak, taşınır eşya alım satımı yapar. Dolaylı temsilde, temsil yetkisinin 

üçüncü bir kişi tarafından bilinmesine gerek yoktur. Bu yola çoğu zaman temsil olunanın gizli kalmak istediği halelrde 

başvurulur. Üçüncü kişiyle işlem yapan temsilci, işlem sebebiyle elde ettiği hak ve borçları temsil olunana devredene 

kadar alacaklı-borçlu ve  malik sıfatlarını taşır.  İşin sahibi ile işinin gören arasındaki lişkiye göre dava açarak işten 

doğan sonuçların kendisine devrini talep eder. 

Roma hukuku kural olarak doğrudan temsile değil, dolaylı temsile izin vermiştir. Bunun sebepleri: Roma anlayışına 

göre bir muamelenin neticesi ancak taraflar arasında doğar. Romalılara göre hak, hak sahibi olacak kimsenin kendi 

iradesiyle elde ettiği kudreti ifade eder. Borç ise, borçluyu alacaklıya bağlanan ve yine borçluyu fizik varlığıyla sorumlu 

kılan kişisel bağdır. Şekilci muamelelerin sözlerini ancak taraflar söylediği takdirde amaçlanan gerçekleşirdi. 

Doğrudan temsili kabul etmeyen romalılar haberci aracılığıyla hukuki işlemin yapılmasını kabul etmişlerdir. Habercinin 

işlevi başkasına ait hukuki işlem iradesini üçüncü kişiye bildirmektir. Habercinin haberin içeriğini ve anlamını 

bilmesine gerek yoktur, şekil şartı da yoktur. Fakat, ius civilenin şekilci işlemleri haberci ile yapılamazdı. Zira, 

sözleşmeler ancak tarafların bir arada olması ile yapılabilir. Sözleşmenin sadece sözleşmeyi yapanlar arasında bağlılık 

yaratması ve bu kişiler arasında sonuç doğurması ilkesi kabul edilmekle beraber tabii hukukta bugunku anlamda 

temsilin mümkün olabileceği kabul edilmiştir(grotius). Prusya-Avusturya-Fransız-Alman Medeni Kanunları ve İsviçre 

Borçlar Kanunu bu akımı desteklemiştir. Bunların yararlandığı kaynak pater famillias’ın veya iş sahibinin kendisine 

bağımlı kişilerin yaptıkları sözleşmeden doğan munzam sorumluluklarına ilişkindir. 

Roma hukukunda doğrudan doğruya temsile ihtiyaç duyulmamasının en önemli nedeni, kölelerin ve aile evlatlarının 

yaptığı hukuki işlemlerinden elde edilen hakların doğrudan aile resinin malvarlığına girmesiydi.Bu durumda reisin 

bilgisinin olup olmadığı önemli değildir.Aile evlatları ve köleler birnevi aile reisinin iktisap organıydı. Ancak, 

hakimiyet altındaki kişilerin borçlarından esas itibariyle kendilerinin sorumlu olması ve bunun da dava edilememesi 

sebebiyle ortaya çıkan sakıncaları gidermek için, üçüncü kişilerin hakimiyeti altındaki kimselerle işlem yapmaktan 

çekinmelerini bertaraf etmek için preator aile reisine veya işin sahibine karşı munzam davalar açmak imkanını vermeye 

başladı. Bu durum dığrudan temsile yaklaşmıştır. 
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Aile evladına veya köleye pecilium tahsis edilmiş olması veya muamelenin efendinin malvarlığında artma meydana 

getirmesi halinde pater familias, pecilium miktarı veya artma oranında o muameleye izin veya icazet verilmiş olması 

durumunda sınırsız sorumlu tutuluyordu. Bir işletmenin başına yönetici veya bir gemiye kaptan atanmış olması halinde 

bu kişiler hür ise durum doğrudan temsile iyice yaklaşmış oluyordu. İşletmenin sahibine actio exercitoria açılarak kendi 

adamlarının yüklendiği edimlerin yerine getirilmemesinden uğranılan zarar talep edilebiliyrdu. İş sahibinin sorumluluk 

miktarı sınırlandırılmamıştı. Munzam davaların özelliği, formulasında muameleyi yapan olarak üçüncü kişiyle akdi 

ilişkiye girenin adının yazılması(köle,aile evladı, sui iuris Romalı) mahkum veya beraat ettirilecek davalı olarak da 

formulanın condemnatio’sunda pater familias’ın veya iş sahibinin adının yer almasıydı. Burada dikkat edilecek nokta: 

Köle, aile evladı, institor(yönetici) veya gemi kaptanı olarak görevlendirilmiş kimseler yüklendikleri borcun asıl 

sorumlularıydı. Doğrudan temsilde olduğu gibi bütün neticelerin aile reisinin veya iş sahibi üzerinde doğması mümkün 

değildi. Aile reisinin veya iş sahibinin sorumluluğu muameleyi yapan kimsenin sorumluluğuna ilave edilen, ek 

sorumluluktur. 

Yetkisiz temsil halinde tasarruf uygun bulunursa, icazet verilirse işlem geçerli hale getirilirdi. TBK46’da bu konu 

düzenlenmiştir. 

Roma usul hukuku 

Hakların himayesi hukukumuzun Usul Hukuku denilen kısmını oluşturur. Şekli hukuk olan usul hukuku ihtilaflı hakları 

kesin hükme bağlayarak hak sahiplerinin haklarına kavuşmalarıni sağlayan kuralları içerir. Modern Medeni Usul 

Hukuklarinda olduğu gibi Roma da da hakların korunmasıyla ilgili müeyyide uygulanması usulü daha Krallık devrinde 

dava ile başlıyordu.Roma da usul hukukunu harekete geçiren vasıta agere den gelen actio yani dava hakkıdır. Agere nin 

eski anlamı sevk etmek ,yönlendirmek ,yürütmekti.Dava da iki taraf olur : a)davacı (actor);b)davali (reus) 

Roma Hukukunda Usul Hukukunun Gelişme Devirleri  

Roma da devlet adına hakimler tarafından yerine getirilen düzenli bir adalet değil özel adalet sistemi vardır.Kisi hakkını 

kendi gücüyle elde etmeye çalışırdı.Gunumuzde ise hakkının ihlal edildiğini iddia eden kimse mahkemeye 

gider.Mahkemede hakim devleti temsil eder ve hakkı devlet namına tespit eder. 

Usul hukukunun iki kısmı vardır: 

a)hukuk usulü:Karar verilir ,taraflardan kimin haklı kimin haksız olduğu belirtilir. 

b)icra usulü:Mahkumiyetten dogan borç devlet gücüyle yerine getirilir. 

Günümüz hukukunda bütün bu sayılan işleri devlet yapmaktadır.Devletin fertlerin üstünde bir iktidar bir güç olarak bu 

tür işlere müdahale etmesi bir kontrol şeklinde başlamış ve yavaş yavaş gelişmiştir.Önce kimin haklı olduğunu anlamak 

için tarafların kendi aralarında bir özel hakem seçmeleri mecburiyeti konulmuştur.Bu hakem haklı olduklarını ileri 

süren taraflardan hangisinin kuvvetini kullanacağına karar verirdi.Ayrica kuvveti ne ölçüde kullanacağını kontrol 

ederdi.Gerek bugün gerekse Roma da istisnai bazı durumlarda kişinin kendi kuvvetini kullanmasına izin verilirdi.Bunlar 

da meşru müdafaa ve ıztırar halledilir. 

Roma da da imparatorluk devrinden itibaren devlet yargı işlevini kendisi yerine getirmeye başlamış ve usul 

öncekilerden tamamen farklı olmuştur. Günümüzdeki usulün başlangıcı olarak artık yargı devletin görevlerinden biri 

olarak ortaya çıkmıştır. 

Hususi mahkemeler nizaminda dava iki safhada cereyan eder. 

a)magista önünde  

b)hakim önünde  

İlk safhada davaciya bir actio verilip verilemeyeceği incelenirdi.Roma da bir hak ancak actio su varsa dava 

edebileceğinden bu safhada bu durum açıklığa kavuşturulurdu.Hakim önüne gidilmeden önce davacının talebinin dava 

edilebilir olup olmadığı ve hangi esaslarının karar için gerekli olduğu sonuca bağlanırdi.Taraflar ihtilaf  haline düşünce 



44 
 

 

bir hakkı olduğunu ileri süren kimse diğerini magistra önüne davet eder.Bugunden farklı olarak hukuk davalarında 

resmi davet yoktur. 

İlke olarak yetkili mahkeme davalının ikametgahı mahkemesidir.Fakat taraflar bir borcun ifası için belirli bir şehir tespit 

etmişlerdi o bölgedeki mahkeme yetkili olur.Actio nun  taninmasindan sonra sınırlarının tayin edilmesi işlemine litis 

contestatio yani davanın tespiti denmektedir.Litis contestatio ile davalının hangi şartlarda mahkum edileceği kesin 

olarak saptanır ve dava karar vermesi için hakimin önüne gönderilirdi.Daha sonra ikinci safha başlar.Taraflar seçtikleri 

hakimin önüne giderler ve magistra nin tanıdığı actio nun sınırları içinde kalınarak davalarına bakılır.Davaci iddiasını 

ispat etmeye çalışır davalı ise kendisini savunur.Hakim kanaatini edindikten sonra kararını verir.Dolayısıyla mahkum 

eder ya da beraat ettirir. 

Nizam harici usulde de dava bir tek safhada görülür.ihtilafli taraflar artık devlet memuru olan hakimin önüne 

giderler.Ayni hakim ihtilafı hallederek karara bağlar.Bu usul bugün ki hukuk anlayışına yakındır. 

Özel mahkemeler nizami kendi içinde iki usule ayrılır : 

a)legis actio lar usulü b)formula usulü  

Davanın iki safhada cereyan etmesi krallığın sonlarına doğru başlamıştır.Hakimi taraflar seçer yetkisini magistra  verir. 

Magistra olarak devirlere göre sırasıyla kral ,consul ,praetor;eyaletlerinde ise valiler görev yapmıştır. Bunlar kendi 

yerlerine vekil tayin edebilirdi. 

Ordo ludiciorum privatorum (özel veya âdi  mahkemeler nizamı) 

1-Legis actio lar usulü  

Legis actiolar hem kanunla tespit edilmişlerdir ,hem de kanun gibi değiştirilemeyecek şekiller içinde ileri sürülmeleri  

gerekir.Bu sebeple kanuni davalar ismi verilmiş olmalıdır.5 tane şekli vardır. Bu beş tane kalıp-sekil için de bütün 

davalar görülebilir,hatta görülmek zorundaydı. Demek ki bunlar gerçek anlamda dava değil davaların görülmesine 

yarayan tip haline getirilmiş şekillerdir.Bu usulde dava şu şekilde cereyan ederdi.Dava taraflardan birinin  davayı 

açmasıyla başlar.Fakat davacının davayı sadece açması davayı yürütmeye yetmez.Her iki taraf da davaya katılarak bazı 

faaliyetlerde  bulunmak suretiyle onu yürütmek zorundadır. Legis actiolarda dava ehliyetine sahip olmanın ilk şartı hür 

olmaktı.Taraf olabilmek için hak ve fiil ehliyetlerine sahip olmak gerekir.Dolayısıyla  köle davalı veya davacı 

olamaz.Bu usulde sadece aile reisi (pater familias) statüsüne sahip erkekler dava ehliyetine sahiptir.Kadinlarin dava 

ehliyeti yoktur.Davalarda hakların korunması vasilerin görevleri arasindadır.Xll Levha Kanununun hükümleri  (si in ius 

vocat it) yani seni Magistra önüne çağırırsa git kelimeleri ile başlar.Davaya davette belirli bir şekil yoktur.Eger çağrılan 

kimse itiraz eder gitmekte  güçlük çıkarırsa diğer taraf onu bizzat bizzat ve zor kullanarak Magistranin önüne 

götürebilir. Bundan kurtulmak isteyen davalı belli bir günde magistranin önüne geleceğini garanti eden bir vindex 

(kefil)gösterebilir. Bu usulde taraflar bizzat davada hazır bulunmaları gerekir.Ne davalıyı ne davacıyı üçüncü şahıs 

temsil edemez.Ancak dava ehliyeti bulunmayan veya kısıtlı olan kişiler davada vasileri veya kayyımlarının katılması 

veya izni ile taraf olabiliyorlardı. 

Legis actio  sacramento in rem  

Ayni haklar ve aile hukukuna ait mutlak haklar bu dava şekli ile görülürdü.ihtilaf konusu olan mal veya mali temsil 

eden bir parçası magistra önüne getirilir. Magistra malın zilyetligini geçici olarak kendisine ilk bakışta haklı gibi 

görünen tarafa verir.Mal dava sonuna kadar onun zilyetligin de kaldığı için bu süre boyunca ondan 

faydalanabilirdi.Ancak bunun için kendisine kefil göstermesi gerekirdi.Delil olarak şahitlere veya yazılı belgelere 

başvurulurdu.Hakkini İspat etmekten çok hakimi ikna edebilen taraf davayı kazanmış olur ve mal ile birlikte kendi 

sacramentumunu geri alırdı.Hakimin verdiği karar kesindi.Bu karardan sonra aynı anlaşmazlık konusunda yeni bir dava 

acilmazdi. 

Legis  actio sacramento in personam 

Bu konuda bilgi çok azdır.Davaci ve davalı burada eşit konumda değildir.  

Legis actio per manus iniectionem 
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Xll levha kanununda yer alan içlerinde en eski olan legis actio dur.Hakkin tespitine değil sabit olan bir hakkın yerine 

getirilmesine yarayan bu usule başvurmak için hakimin kararı veya davalının magistra önünde ikrarda bulunmuş olması 

gerekliydi.Karardan 30 gün sonra borçlu borcunu ödememişse alacaklı kendisini magistranin  önüne götürür.Daha sonra 

borçlunun şahsiyla birlikte bütün malvarligi alacakliya geçer. Alacaklı  borçlusunu evinde hapseder.Ayagina 15 litre 

ağırlığındaki bir çeki vurur asgari miktarı belli bir gıda ile beslenirdi.Pazar kurulan günlerde borçlusunu yanında 

götürüp borcunu ödeyecek birilerinin bulunup bulunmadığını araştırır.Buna rağmen borcu ödenmezse onu 60 gün sonra 

köle gibi satabilirdi.Daha sonra bu satma usulü yumuşatilarak borcu mahsup edilecek şekilde çalıştırma imkanına 

kavuşmuştur. 

2)Formula usulü  

Kanuna dayanan bir usul olduğu için magistra ne kanununun öngörmedigi bir davayı verebilir ne de kanunun verdiği bir 

davayı durdurabilirdi.Formula yargılamasının önemli bir özelliği, davaların iki aşamadan oluşmasıydı. Davanın ilk 

aşaması olan yani praetor (magistra)  önündeki : aşamaya, in ius veya in iure aşaması (magistratus iuri dicundo); 

davanın ikinci aşaması olan hakem veya yargıç şeklinde davranan, özel kişi ya da kişiler önündeki aşamaya da, apud 

iudicem ya da in iudicio denilmekteydi. Davanın tarafları, öncelikle praetor’un önüne gelirler ve aralarındaki çekişmeli 

durum u ona anlatırlardı. Taraflar iddialarını, her hangi bir şekle bağlı olmaksızın, praetor önünde açıklarlar ve davacı  

praetor’dan kendisine bir dava hakkı tanımasını talep ederdi (actionis postulatio). Davalı, davacının iddialarını kabul 

ederek, praetor önünde ikrar ederse (confessio in iure), praetor’un herhangi bir inceleme yapmasına ve yargılamanın 

ikinci aşamasına gerek kalmaksızın, doğrudan icra aşamasına geçilirdi. Davalı ikrar etmeyip, davacıya yemin teklif 

edebilirdi (iusiurandum in iure). Yeminden kaçınılması da, davanın ikinci aşamasına geçilmesine gerek bırakmasızın, 

yargılamanın sona ermesine yol açardı. Praetor, ortada gerçekten çekişmeli bir durum olduğuna inanırsa, davacı lehine 

dava hakkı tanır, ya da aksine bir kanaat oluşursa, dava hakkı tanımayabilirdi (denegatio actionis). Bazen gerekli 

gördüğü durumlarda, davacıya dava hakkı tanımakla birlikte, davalıya de def’î hakkı verebilirdi. Praetor çekişmeli 

durum hakkında yeterli bilgi sahibi olabilmek için, davacıyı veya davalıyı sorgulayabilirdi.Formula yargılamasında, 

praetor önündeki aşama, sözlü olarak gerçekleştilir ve davanın esasına girilmezdi. Ancak yine de, bu aşamanın 

uyuşmazlığın sınırlarının saptanması, davayı görecek yargıcın belirlenmesi, iddiaların ve savunmaların ortaya konması 

ve bütün bunlarla bağlantılı olarak dava formula’sının hazırlanması bakımından büyük önemi bulunmaktaydı. Praetor 

önündeki aşamada, davacının iddiaları, davalının savunması, praetor’un gözetimi altında, yazılı bir şekilde, formula 

dediğimiz belge ile saptanırdı. O halde, praetor’un görevinin, davanın esasını görmekle görevlendirilmiş yargıçtan daha 

ağır olduğunu söyleyebiliriz.Yargıcın davanın esasını ne kapsamda göreceği ve dava sonunda davacıyı haklı bulursa, 

davalıyı neye mahkum edeceği praetor tarafından belirlenmekteydi . 

    Magistra önündeki safha(in iure): 

       Magistra önünde,tarafların her ikisinin de hazır bulunması gerekir. Bununla beraber, bu usulde, legis actio’lardan 

farklı olarak onları bir vekil temsil edebilirdi. 

       Magistra önünde, davacı davalıya dava konusunu açıklar ve magistra’dan belli bir davanın kendisine verilmesini 

isterdi(postulatio actionis). Formula usulünde, magistra önündeki sözler artık şekle, kanunun terimlerine bağlı değildir. 

Traflar veya temsilciler iddia ce savunmalarını herhangi bir şekilde açıklayabilirler. Praetor, dava şartlarını(taraf 

ehliyeti, yetki vs.) inceledikten sonra davacının isteğinin Edictium’unda(Beyannamesinde) öngörülmüş actio’yu haklı 

göstermediğine kanaat getirirse, 

Davacının dava talebini reddersi(denegatio actionis). Bununla beraber, praetor, davacının talebini himayeye layık 

görürse, bir actio in factum (                ) verebilmekteydi. Dava talebinin reddine, davacının durumuna uyan bir actio 

istememsi kaddar, olayı bilerek veya bilmeyerek yanlış yansıttığına praetor’un kanaat getirmesi de sebep olabilirdi. 

        Davalı, davacının iddialarını dinledikten sonra şu şekilde davranabilir: 

    1)Davalı ikrar edebilir, yani davacının ileri sürdüğü hakkın veya olayların doğruluğunu kabul edebilir.  

    2)Davalı davacının dayandığı hakkı veya olayı inkar eder. 

    3)Davalı, davacının iddiasını kabul etmekle beraber, mahkum edilmesini haklı göstere karşı iddia ileri sürer, bir def’i 

ileri sürer. 
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    4)Davalı pasif bir tutum içine girerse, yani davacının iddiasını ne inkar ne ikrar eder ve ne de exceptio ileri sürerse, 

davalı indefensus(kendini savunmayan)sayılır. 

        Magistra tarafları dinledikten sonra; iddiayı incelemeye değer bulursa, dacıya istediği actio’yu davalıya da, talep 

ettiği exceptio’yu vermeye hzır olduğunu açıklardı. Bu açıklama üzerine, dava konusu ihtiva eden bir formula 

hazırlanırdı. Formula’nın düzenlenmesinden önce, taraflar aralarındaki ihtilafı karara bağlayacak hakimi seçerlerdi. 

         Davanın tespiti, davaya sebebiyet vermiş olan ihtilaflı hukuki münasebeti sona erdirmiş olur. Bu andan itibaren; 

davalının borcu artık kendilerini  ihtilafa götüren hukuki minasebetten doğan borç değildir. #Hakimin kararına uymak# 

borcundan ibarettir. 

          Bu sebeple; davanın tespiti, borcu sona erdiren bir haldir. Ayrıca; dava tespit edildikten sonra 

aynı ihtilaf için, bir defa daha dava açılmaz. 

           Formula’nın yapısı: 

          Praetor beyannamesinde(edictum perpetum) formula şemaları bulunduğundan, zamanla bir Formula tekniği 

doğmuştu. Her formula’da davacı, Aulus Agerius (A.A.), davalı, Numerius Negius (N.N.) isimleriyle gösterilir. 

Taraflar, çoğu kere o şemalar içinde kendi durumlarına en uygun olanı seçerler ve A.A. yerine davacı kendi, N.N. 

yerine davalı kendi isimlerini koylarlar. 

           Formula’nın belli kısımları vardı: 

Önce, olay açıklığa kavuşturulacak(demonstratio); sonra hukuki dayanak belirlenecek(intentio), yani olayın bir hak 

doğurup doğurmadığı tespit edilecek; nihayet sonuca varılacak(condemnatio). Günümüz hukukundaki mantık da 

aynıdır: Olayların açıklanması, hukuki dayanakların belirtilmesi ve talep(sonuç). 

           Formula’nın istisnai kısımları: 

           a)Exceptio: Bütün formula’larda bulunmamakla birlikte, büyük önemi olan bir kısım da, exceptio’dur(def’i). 

Burada; davacı davalının iddiasını kabul etmekle birlikte, mahkumiyeti(condemnatio) önleyecek bir olayı ileri 

sürmektedir. 

             Exceptio(def’i) Usul Hukunda büyük bir yeniliktir: Zira, praetor bu imkanla yasak koyan ve ius civile’ye dahil 

sayılan kanunların(lex plaetoria, senatus consultum Macedoniaum) uygulamalarını sağlamaktadır. Ayrıca, 

hakkaniyet(aequitas) ve dürüstlüğün(bona fides) hukuku etkilemesini temin etmektedir. Mesela, exceptio pacti, exceptio 

quod metus causa bu amaca hizmet etmektedir. 

              Davalı ileri sürdüğü exceptio’yu ispatlamak zorundadır(reus excipiendo fıt actor:itiraz eden davalı, davacı 

gibidir.) 

              b)Adiudicatio da formula’nın istisnai kısımlarındandır: Terekenin veya müşterek malın taksimi yahut sınırların 

tespit edilmesi için açılan davaların(actio familiae arciscundae, actio communi dividundo; actio fınium regundorum) 

formula’larında bulunan bu kısım, davanın taraflarına müstakil bağımsız mülkiyeti   tesis  için hakime yetki verirdi. 

               c)Praescriptio da her davanın formula’sında olmayan bir bölümdür. Formula’ya konan praescripto’lar davacı 

lehine veya davalı lehine olabilirdi. Davacı lehine olanalar litis contestatio’nun borcu sona erdirici hükmünü 

sınırlamaya yarardı. 

                Hakim önündeki safha(apud iudicem veya in iudicio): 

                Bu kısım, iddia ve savunmanın ispatı ve ihtilafın karara bağlanma aşamasıdır. Hakim, duruşmayı herkese 

açık(aleni) olarak görür. Kendisine yazılı bir belge olarak praetor tarafından havale edilen, formulan’nın metnine ve 

kapsamına uymak zorunda olan hakimin görevi, önce tarafların ileri sürdüğü olayların doğru olup olmadığını 

incelemek;  bundan sonra, o olaylardan bir hukuki dayanak, yani hakkın korunmasını gerektiren bir  sebep doğum 

doğmadığına karar vermektir. Bu  aşamada hakim olan ilke, hakimin tarafların getirdiği delillere göre karar vermesidir. 
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                Hakim nündeki safha, magistra önündekine nispetle daha az şekilci idi. Hakim; kanaat edinmekte tamamen 

serbesttir. Hukuçular davanın bu aşaması üzerinde fazla durmamıştır. 

                Apud iudicem aşamasında hazır bulunmayan ve yerine bir vekil de yollamayan taraf davayı kural olarak 

kaybetmiş sayılırdı. Hakimin görevi, esas itibarıyla, ileri sürülen vakıaların doğru olup olmadığıklarını tetkikten ibaretti. 

Ve bunu yaparken hakim, biçimsel kurallara tabi değildi. Taraflar, hakimi ikna edebilmek için, her türlü ispat vasıtasına 

başvurabilirlerdi. 

                   

 

                     Sententia(karar): 

                     Kanaat edinen hakim, kararını verirdi(sententia). Önceleri, sözlü olarak bildirilen karar, daha sonra, ispat 

amacıyla, taraflara, yazılı olarak verilmekte idi. Fakat, nu durum, kararın geçerli olmasını etkilemez, ispatında kolaylık 

sağlardı. 

                     Karardan sonra, hakimin, göreviyle birlikte, haikimlik sıfatıda sona ererdi. Davayı halleden mahkemenin 

üstünde bir mahkeme bulunmadığından, hakimin kararına itiraz edilemezdi. Karardan sonra aynı ihtilaf tekrar dava 

konusu olmazdı: Bis de eadem re ne sit actio, yani aynı ihtilaf için iki defa olmaz. 

 

                                                     DAVALARIN TASNİFİ 

                        Özel Hukuk Davası-Kamu Hukuk Davası  

                        Kamu hukuku, özellikle ceza davasının genel amacı, hukuk düzenini ihlal eden eylemlere müeyyide 

getirmektedir. Bunlar, devletin düzenli işleyişine ve güvenliğine zarar veren eylemlerdir veya topluluktaki düzenli 

hayatta karışıklık yaratırlar. Özel hukuk davası ise, kişilerin menfaati için konulmuştur ve haklarını korumak için kişiler 

bu dava edilir. 

                         Genel olarak, kamu hukuku davası ve özel hukuk davası amaçları açısından tarif edilebilirler. Birincisi 

kamu hukuku ilişkilerine, ikincisi ise, kişilerin haklarına aittir. 

                         İkisi arasında, usul hukuklarında, ara bir şekilde mevcuttur. Bu idari davadır. Bu dava kişinin 

menfaatinin devletle veya devletten başka bir tüzel kişi ile çatışması halinde söz konusu olur.  

                          1-Ius civile-Ius honorariu davaları:  

                          Bazı davların formula’larında, intentio kısmındaki iddia, ıus civile’nin tanıdığı bir hakka dyanır. O 

zaman; formula’ya ve davasına in ius concepta(bir hakka dayanan) denir. Bunlar;ius civile davalarıdır. Fakat, bazen 

praetor’lar ius civile’nin dava ile himaye etmediği bir ihtilafı, actio ile korumak isterler. O zaman, formula’nın 

intentio’sunda, zikredilecek bir ius civile hakkı olmadığı için, praetor, himaye etmek istediği olayı zikreder. Bu tür 

formula’ya ve davasına, in factum concepta(bir olaya dayanan) ismi verilir. Bunlar, praetor’ların tanıdığı davaların 

önemli bir kısmını teşkil ederler. 

                           2-Actiones in rem ve actiones in personam: 

                           Bu yrım hukukun özü bakımında önemlidir. Hakların ayni hak ve şahsi hak şekindeki ayrımı, 

Romalılar tarifından açıkça ortaya konmuştur ve günümüz hukukunda da devam etmektdir. Bu ayırım, Romada Uaul 

Hukuku açısından yapıldığı için davalar ayni ve şahsi diye ayrılmakta, borç münasebetinden doğan haklarla, eşya 

üzerindeki haklar birbirinden ayrılmış olmaktadır.  Şahsi davlar, iki kişi arasındaki münasebetlerden doğan hakların 

istanmesine yararlar. Bilhassa, akitten ve haksız fiilden doğan ihtilaflar halinde bu davalar açılır. Ayni davalar ise, hak 

sahini ile mal arasındaki doğrudan ilişkilerden doğan hakların istenmesine yararlar. 
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                          3-İyiniyet davaları(Iudicia bonae fıdei)- Dar hukuk davaları(Iudicia stricti iurus): 

                           Bu ayırımın Roma Hukukunda büyük rolü vardır.Dar hukuk davası, olaylara ve hukuki dayanaklara 

tamamen bağlıdır. Praetor’luğun kurulmasından önce, bütün davalar bu türdendi. Condictio adını taşıyan davalar da 

buraya girmektedir. Dava edilen miktar gerçek değil ise hakim davacıya mutlaka beraat  ettirirdi. Hukuki ilişkilerde 

iyiniyetin dikkate alınması praetor’un getirdiği çok önemli bir yeniliktir. Hakim, bir hukuki  muameleden doğan ihtilafı 

incelerken, durumu ve şartları göz önünde bulundurarak,  dürüst bir kimsenin nasıl hareket etmesi gerektiğini düşünür 

ve iyiniyetin gerektirdiklerini dikkate alır. Dar hukuk davasında ise, önceden kararlaştırılan edim dışında başka talepte 

bulunulamaz. 

                          Dar hukuk davalarında, hakimin dikkate alması için exceptio mutlaka formula’da bulunmalıydı. 

İyiniyet davalarında buna gerek yoktur, hakimin intendio’daki ex bona fide yazısı gereği davalının karşı iddialarını 

dikkate alabilirdi. 

                          4-Acriones arbitrariae: 

                          Bazı davaların formula’larında, intentio ile condemnatio arasında, hakimin bir talimat vermesine yer 

bırakılır. Formula usulünde mahkumiyet daima, bir miktar paradır. Yani; ihtilafın konusu ne olursa olsun, hakim, o 

ihtilafı paraya çevirerek, mahkumiyet kararı verir. Mesela, bir arazi için istihkak davası açılırsa, hakim, dava kazanılırsa 

arazinin iadesine değil, arazinin değerinin ödenmesine karar verecektir. 

                           Actiones rei persecutorıae, actiones poenales ve actiones mixtae: 

                           Actiones rei persecutoriae tazminat davalarıdır(rem tantum). Bu davalar sadece malvarlığında meydane 

gelen zararların giderilmesi için açılırlar. Buna karşılık actiones poenales ceza davalarıdır(poenam tantum). Roma’da 

haksız fiillerden(delicta) ceza davaları doğardı; haksız fiil işlemiş olan  fail verdiği zararın iki, üç veya dört katını 

ödemeye mahkum edilirdi. Aynı haksız fiil ve cezadan doğan tazminat davaları birlikte açılabiliyordu. 

                            Actiones mixtae(karna davalar) hem ceza hem de tazminatı hedef alan davalardır(rem et poenam). Bu 

davalar çok defa davalının, davacının iddiasını haksız olarak inkar ettiği zaman açılıyordu, mesela mala verilen 

zararlardan doğan dava açılmış ve davalı davacının ileri sürdüğü olayları inkar etmiştir. Bu haksız fiilden dolayı açılan 

actio legis Aquiliae’de davacının iddiası gerçek görülürse, davalı verdiği zararın iki katına mahkum edilir. 

                            Actiones privatae ve actiones populares: 

                            Davalar genel olarak şahsi menfaatleri ihlal eden kimseler tarafından açılır(actiones privatae). Buna 

karşılık bazı davaları Roma Populus’u(halkı) adına herhangi bir Roma vatandaşı açabilir. Actiones populares verilen bu 

davalarla davalı bir miktar para ödemeye mahkum edilirdi. Actio legis Plaetoriae, actio de vel suspenso böyle 

davalardır. Burada davalıya verilen para cezasını davacı alırdı. 

                                              KARARIN İCRASI 

İcra usulünde, legis actio’lara nispetle, önemli değişiklikler vardır: Eski manus iniectio(el koyma) yerine, bir icra davası 

açılır: Actio iudicati. Bu davayı açmak için karardan sonra 30 gün beklmek gerekliydi.Eskiden icra, daima şahsın 

üzerine idi. Yeni usulde ise, mal üzerinde icrada vardır. Eğer;mahkum olan, ödemek için bütün gayretini sarfeder, fakat 

ödeme kabiliyeti bulunmuyorsa, şahsı üzerine el koymanın bir faydası olmayacağından büytün mallarını teslim etmekle 

(cessio bonorum) kurtulurdu. Fakat, eğer ödeme kabiliyeti olduğu halde ödemekte kaçınırsa, o zaman şahsı üzerine el 

konulabilmekte idi. 

Mal üzerinde icra sadece bazı malların satışı borcun ödenmesine yetse bile, mahkumun bütün malvarlığı üzerinde 

olur,malları açık arttırma ile satılırdı:Bonorum venditio 
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 İSTİSNAİ USUL VASITALARI 

Interdictum’lar :Magistra; imperium’una dayanarak, bir işin yapılmasını emir ve yasak edebilirdi. Bu tür emirlere 

interdictum’lar denir. Çabuk halledilmesinde kamu yararı olan işler bu yolla seri bir şekilde sonuçlandırılırdı. 

Eyaletlerde valiler, Roma’da praetor’lar,bu tür emirleri hangi durumlarda vereceklerini ilan ederlerdi. 

Praetor stipulatio’ları: 

 Bazen praetor, bir kimsenin talebi üzerine, başka kişiyi, onunla stipulatio yaparak, borçlanmaya zorlayabilirdi. Eğer söz 

konusu kişi stipulatio’yu yapmak istemezse, mallarına el koyar veya mallarını rehin alara onu zorlar veya para cezası 

verirdi. Mesela, davalı belirli bir günde, magistra önüne gelmediği taktirde, davacıya şu kadar para ödeyeceği 

hususunda, bir stipulatio ile taahhütte bulunur. 

Zilyetliğin temini: 

Bazen, praetor, bir kimseye ait malın zilyetliğini(possessio) başka bir kimseye verebilirdi(missio in bona). Amacı, çok 

çeşitli olabilirdi. Mesela yıkılma tehlikesi olan binasını tamir ettirmeyi vaad etmek istemeyenin binasının zilyetliğini bu 

durumdan şikayetçi komşuya vereilir. 

In integrum restitutio(Eski hale iade): 

Aynı tür vasıtalardan olan in integrum restitutio’nun uygulama alanı çok genişti. Başka bir himaye tarzı bulunmazsa, 

praetor, ilgili tarafın isteği üzerine, olayı inceledikten sonra, yapılmış olan bir muameleyi yapılmamış farzederek, 

durumu eski hale iade eder ve bu suretle muameleyi iptal etmiş olurdu. Dava dışı bir usul olan in integrum restitutio ile, 

gerçekleşmiş hukuki netice kaldırılırdı. 

17. Cognıtıo Extra Ordınem (Fevkalade veya Nizam Harici Usul) 

Cognıtıo Extra Ordınem denen usul , bir tek safhada ve devlet memuru önünde görülür.  

Formula; klasik Roma hukukunun sistemine uygundur. Ancak uygulamada bir taraftan formula uygulanırken bazı 

istisnai hallerde Cognıtıo Extra Ordınem uygulanmaktaydı. Cognıtıo Extra Ordınem normal usulün dışında kaldığı için 

buna Nizam harici usul denmiştir. Sonraları normal usul haline geldiği halde ismi aynen kalmıştır. 

Son İmparatorluk devrine doğru İmparator’a ait eyaletlerdeki valiler imparatorun vekili durumundaydı ve edictum 

yetkileri yoktu. Fakat yetkileri çok genişti. Bizzat kendileri veya tayin ettikleri kişiler davaları baştan sona kadar 

görerek hallederdi. Zaten eyalet valilerinin usulleri de eyaletten eyalete değişiklik gösteriyordu. 

Eyalet valisi imparatorun temsilcisi olarak nizam harici usulle karar verme yetkisine sahiptir. 

Nizam harici usul ile, formula usulünün Cumhuriyet idaresi ile yakından ilişkili özellikleri kaybolmuştur. Cumhuriyet 

idaresinin imparatora bağlı monarşik bir idareye dönüşmesi yargıyı da etkilemiştir.  

Augustus’tan itibaren Roma’nın içinde de bazı ihtilaflar adi usulle değil, nizam harici usulle görülmeye başlanmıştı. 

Örneğin eşler arasında nafaka vermek yükümlülüğü olmadığı için nafaka ancak Nizam harici usulle verilebilmektedir. 

Bu anlaşmazlıklarda hakime daha geniş bir takdir yetkisi tanıma ihtiyacı duyuldu. Bu gibi anlaşmazlıkların devlet 

memuru statüsündeki hakimler tarafından başından sonuna kadar nizam harici usulle çözülmesi yoluna gidildi.  

Nizam harici usulün özel kişiler arasındaki ihtilaflar da uygulanması sosyo-ekonomik şartların yarattığı yeni ilişkiler 

dolayısıyla başladı. önce istisnai olarak kullanılan bu yeni usulü , imparatorlarda , kendi otoritelerini daha elverişli 

olduğu için, teşvik etmişlerdir. Nihayet; nizam harici usulde kanuni usul haline geldi. Artık, hakim, formula ile bağlı 

değil, daha serbestti. 

Davalı, davacının bir iddiası dolayısıyla karşı bir iddiada bulunabiliyordu. Alacaklı olan davacının aynı zamanda borcu 

varsa, davalı kendi alacağını ileri sürerek takas isteyebilirdi. Yeni usulün taraflara sağladığı önemli bir menfaatte bir üst 

makamda karara itiraz imkanıydı. IV. Yüzyılın ortalarına doğru ise, formula usulü “zararlı kelime oyunları” diye 

kaldırıldı. 
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Bu devirde yargı teşkilatı: 

nizam harici usul, devrin kurumlarıyla uyuşan daha bürokratik bir özelliğe sahiptir, eskisi gibi tamamen sözlü değildir, 

yazılıdır; tarafların ve hakimin beyanları zapta geçirilir. 

Artık mahkeme herkese açık değildir. Davalar kapalı salonlarda görülür. Karar açık okunur. 

Davanın görülmesi de artık ücretsiz değildir, harç alınmaya başlanmıştır.  

Davanın başlangıcı ve yürüyüşü:  

Davayı yine davacı taraf bir dava dilekçesiyle açar fakat davalıyı hakim önüne davacı celbetmez; mahkeme, dava 

kaydedildikten sonra davalı tarafı davet eder. 

formula usulünde magista önüne gelmeyen davalıya ceza verilebilir: hakim önüne gelmezse davasını kaybeder. Halbuki 

Cognıtıo Extra Ordınem’de davalı gelmezse devletin emrine itaatsizlik etmiştir. 

Davacı yalnız başına davayı yürütür. Eğer davacı hiçbir şeyi ispat edemezse davalı yine de beraat edebilir. Davacı 

gelmezse dava düşer. Fakat davalı yanlış zan altında kalmamak ve beraat etmek istiyorsa davayı devam ettirebilirdi. 

Davalı 3 ihtira rağmen hakim önüne gelmez bir vekilde göndermezse dava gıyabında görülürdü. 

Kural olarak, taraflar duruşmada bizzat hazır bulunmak zorundaydı bununla birlikte kendilerine bir procuratorla temsil 

ettirme imkanına da sahiptirler. 

Hakim formulaya bağlı olmadığı için, davacının yanlışlıkla fazla talepte bulunduğu anlaşılırsa davalıyı beraat 

ettirmezdi. Taraflar mahkemeleri, gereksiz yere işgal edecek şekilde dava açmadıklarına dair yemin etmeliydi. 

 

Deliller ve ispat: 

 Cognıtıo Extra Ordınem’de davacı ileri sürdüğü iddiaları, davalıda dermayan ettiği exceptio’ları ispat etmek 

durumundaydı. Özellikle yazılı ispat vasıtaları büyük önem taşırdı. Bunlardani, devlet memurların görev sırasında 

tanzim ettikleri resmi senet sayılır ve kesin delil teşkil ederler. 

İspat bakımından belgenin rolü, çok daha büyüktü. Bir belgenin çürütülebilmesi için, en az 5 şahit lazımdı. 

Hakim, taraflara taraflarda birbirine her mevzuda soru sorabilirlerdi. Cognıtıo Extra Ordınem’de yemin de önemli bir 

ispat vasıtası haline gelmişti. Kendisine yemin teklif edilen taraf yemini eda etmez ve teklif edene de reddetmezse, 

yemin konusu vakayı ikrar etmiş sayılır ve davayı kaybederdi. 

Modern hukukumuzda da deliller ikiye ayrılır: 

1- Kesin deliller:  

ikrar, kesin hüküm, senet, yemin olmak üzere 4 tanedir. Bunları hakimi bağladığı için kesindir. Hakim bu kesin 

delillerden biriyle ispat edilen bir olayı doğru olarak kabul etmeye mecburdur. 

2- Takdiri deliller:  

tanık, bilir kişi, keşif ve uzman görüşüdür. Hakim bu delilleri serbestçe taktir eder. 

Sententia (karar):  

Karar yazılı olarak düzenlenir taraflara yüksek sesle okunur ve sonra kendilerine bir ilam verilir. Bugünkü 

hukukumuzda da hakim ile zabıt katibi tarafından imzalanır ve taraflara imzalı ve mühürlü ilam verilir. 

Appellatio (Kanun yolları):  

Kanun yolları, bir kararı yeniden tetkik ettirmek için başvurulan yollara denir. İki türlü olur: istinaf ve temyiz.  İstinaf 

halinde dava yeniden bir daha görülür. Bugün bizde bu usul yoktur. Temyiz halinde ise dava bir daha görülmez fakat 

usulsüzlük olup olmadığı araştırılır.  

Formula usulünde, kanun yolları söz konusu olmazdı. Hakimin üstünde başka bir makam yoktu. Cognıtıo Extra 

Ordınem’ de ise hakimler arasında derece farkı olduğu için, bir hakimin gördüğü davanın daha üst makamdaki bir 

hakime gönderilmesi düşünülebilirdi.  
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İcra:  

Kararın icrasını da devlet yapmaktaydı. Günümüz hukukunda da aynı prensibe dayanır. Borcunu rızasıyla ifa etmeyen 

borçlu alacaklının talebi üzerine devlet aracılığıyla borcunu ödemeye zorlanır. Devletin cebri icra organları, borçlunun 

mallarına el koyar, bu malları satar ve satış bedelinden öder. Cebri icra organları, bu işlemleri yapabilmek için zor 

kullanma yetkisine de sahiptir. 

Cognıtıo Extra Ordınem’in ikili bir etkisiyle karşılaşıyoruz. Birincisi Ortaçağ’da önce kiliselerde, sonra laik yargı 

organlarında uygulanan roma kilise hukuku denilen usulün başlangıcı olmasıdır. Diğeri ise hukukun esası üzerinde 

doğrudan doğruya tesir etmesidir.  

Cognıtıo Extra Ordınem’de esas biçime galip gelerek ön plana çıkmış ve bu yönüyle Cognıtıo Extra Ordınem, Ortaçağ 

usul hukukunu etkileyerek, ilke ve kurallarının bir çoğu bu kökene dayanan modern medeni usul hukuklarının asli 

kaynağını teşkil etmiştir.  

İSTİSNAİ USULLER 

 Nizam Harici Usul sırasında, bazı istisnai usuller de vardır.  

-İmparator’un yazılı cevabı 

-Kısa muhakeme usulü 

-Kısa yargılama usulü 

-Episcopalis audentia.  

Bir de dini reis olan Piskopos’un kaza yetkisi vardır. 

Davaların sona ermesi: 

Davalar; kesin hüküm(res iudicata), zamanaşımı, ibra anlaşması, davaların birleşmesi yollarıyla sona erdiklerinden bir 

daha açılmazlardı. 

Roma Özel Hukuk Davası Ve Usul Hukukumuz Ana Yapı Ve İlkeler 

Romanist geleneği olan ülkelerde modern usul hukukunun kökeni müşterek hukuktur. Orta Çağ hukukçuları 

Iustinianus’un Corpus Iuris Civilis’in kurallarından ilham alarak modern usul hukukunu kilise hukuku temellerine 

dayanarak hazırlamışlardır. 

Modern usul hukukumuz Cognitio Extra Ordinem’in son şeklini yansıtan bir geleneği, bu sistemin, temel yapısını 

devam ettirmektedir. Mesela tüm usule ilişkin muamelelerde davanın kabulünün incelenmesinden sonra karara kadar 

tek ve aynı makamın yetkili olması mutlak anlamda olmasa bile dava kilise hukuku davasında olduğu gibi yazılı şekle 

tabidir. 

Usul hukuku, kamu makamlarına ilişkin icra yollarını da düzenler. Bu makamlar kamu gücünü kullanabilirler. Nihayet 

modern usul hukuku Nizam Harici Usul de olduğu gibi karara karşı başvuru imkanlarını tanır.  

Hukuk davası yapısını da açıklamaya imkan veren en önemli usule ilişkin ilkeleri gözden geçirelim. 

 

1- İSPAT YÜKÜ 

    Medeni Kanun’da ispat yükü konusunda temel hüküm yer almaktadır: 

    TMK m. 6’ya göre, Kanunda aksine bir kural bulunmadıkça , taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların 

varlığını ispat yükü altındadır. 

    Bu kural birbirinden farklı iki ilkeyi kapsamaktadır. Öncelikli olan ve istisnası olmayan birine göre bir hakkın ispatı 

hakkın varlığına değil, fakat olaylara ilişkindir. Diğer ilke istisnayı kapsamaktadır: Kanunda aksine bir kural 

bulunmadıkça, ispat yükünü belirlemektedir. Bir hakkı ileri sürene onun dayanağını ispat etme yükümlülüğü 

vermektedir.  

a- İspatın hakka değil, fakat olaya dayanması açık bir gerçekten ortaya çıkmamaktadır. Orta Çağ, Cermen hukuku 

davası ise aksi kuralı kabul etmiştir. 

b- İspat yükü ilkesi , ispat imtiyazına karşı koymaktadır. İspat imtiyazı suç konusunda eski Cermen hukuku 

davasını hatırlatmaktadır. Burada davalı kendisini suçlayanın ithamının dayanacksız olduğunu ispat etmek 
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hakkına sahipti ve suçlayanın herhangi bir şeyi ipsat etmeye ihtiyacı yoktu. Davalı, masum olduğunu , kaynar 

suya el bastırmak veya kızdırılmış demiri tutmak gibi tek taraflı delille veya iki taraflı delillerle ispat edilebilirdi. 

 Buna karşılık; bugün bir hakkı olduğunu iddia eden veya bir hakka karşı def’i ileri sürmek isteyen dayanağı olan 

olayları ispat etmek zorundadır. Bu şekilde talebinin dayanağı olan olayları davacıya düşmektedir.  

   Bu ilkenin çok az istisnası olmuştur. En önemlileri şunlardır: Birincisi 426 yılında Lex Citationis’de öngörülen 

<<Collatio codicum>>da bulunandır. Taraflardan, taleplerinin hukukçuların fikirlerine uygun olduğu delilini 

istiyordu. İkincisi özellikle Ortaçağ’dan itibaren sık sık görülen yazılı olmayan örf ve adetlerin uygulanmasıdır. 

  2- TARAFLARIN DELİLLERİ: SAVUNMALAR VE DEF’İLER  

       Hakimin kesin kararı için belirleyici delillerin bütünü 3 gruba ayrılır. Birincisi hakkını ve buna dayanan olayları 

ileri süren davacının delillerinden oluşur. Buna karşılık davalının delilleri, <<savunmalar>> iki farklı gruptan 

kaynaklanır. Bir taraftan dar anlamı ile savunmaları yani davalının, davacının beyanlarının doğrudan doğruya aksini 

söylediği delilleri, dar anlamdaki savunmaları ayırlmak lazımdır. 

       Modern hukukta savunma ve def’iler arasındaki fark(davının esas planında) zayıflamıştır. Zira def’ilerle ileri 

sürülen olaylar çoğu kez, maddi, hukuki ilişkinin oluşmasını engelleyen sebepler olarak dikkate alınmaktadır. Bununla 

birlikte usule ilişkin alanda açıkça yerini korumaktadır. Çünkü hakim bir def’iyi ancak davalı aksini açıkça ileri 

sürüyorsa dikkate alabilir. Halbuki savunmayı oluşturan olaylar dava dosyasında ne şekilde yer alırsa alsın dar anlamda 

davacıya karşı, kullanılmaktadır.  

       Hakimin kararı şu üç konuyu dikkate alacaktır: davacının talep ettiği alacak oluşmuş mudur? Eğer oluşmuşsa sona 

ermiş midir? Eğer alacak oluşmuş ve sona ermemişse ciddi bir korkunun etkisi altında mı oluşmuştur? 

       Tarafların delilleri aşağıdaki üç bölüme göre sıralan 

       a- Davacı 100 Sestertius tutarında kendisi ve davalı arasında geçerli bir stipulatio’nun varlığını ileri sürmektedir.  

       b- Savunmalar: Davalı bu stipulatio’nun varlığını inkar etmektedir veya geçersiz olduğunu yahut ifanın daha önce 

yapıldığını ileri sürmektedir. 

       c- Def’i: Davalı ciddi bir tehlikenin etkisi altında vaatte bulunduğunu ileri sürmektedir. 

       Hakim delillerin ileri sürülmesinden sonra (a) nın gerçek olduğunu ve ayrıca (b) ve (c) nin gerçek olmadığı 

kanaatine varırsa davalıyı mahkum edecektir. (a) nın gerçek olmadığı; veya (a) nın gerçek ve (b) nin de gerçek olduğu 

yahut (a) nın gerçek (b) nin gerçek olmadığı (c) nin gerçek olduğu kanaatine varırsa davalıyı beraat ettirmek 

zorunluluğundadır. 

   3- DAVALARIN TASNİFİ 

 

A- Eda Davası:  

Modern hukukta olduğu kadar Roma Hukukunda da adli himayenin ortak noktasını teşkil eder. Burada davacının bir 

hakkı ileri sürerek davalıdan kendisi için bir edimi yerine getirmesini ve davalının bu edime icraya mahkum 

edilmesini talep eder. Davacının amacı, kendisine icraya başvurmayı sağlayabilecek bir karar elde etmektir. Eğer 

kesin karar davacı lehine sonuçlanmışsa res iudicata’yı teşkil eder. Davalının rakibine bir edimi yerine getirme 

zorunluluğu yükler. Bu şekilde karar icrai bir işlev de kazanmış olur.  

  B- Tespit Davaları:  

Mevcut bir hukuki durumun tespiti için öngörülmüştür ve bu durumu taraflar arasındaki gelecekteki her türlü 

tartışmanın dışına çıkarır. Modern hukukta davanın açılabilmesi için menfaat gerekir. Roma hukukunda bu tip 

davalara actio praeiudicialis(tespit davaları) denilmektedir. 

  C- İnşai Dava:  

Karar taraflar arasında yeni bir hukuki ilişki yaratır ya da mevcut hukuki ilişkiyi sona erdirir. Bu davaların istisnai bir 

niteliği vardır. Sadece kanunda öngörülen hallerde açılabilir. 

Roma Hukuk bu davaları tanımıyordu. 

 


