
BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 

1 – BORÇ İLİŞKİSİ VE UNSURLARI 

Borç ilişkisi, alacaklı ile borçlu arasında kurulmuş olan hukuki bir bağdır, alacaklı bu ilişkiden 

elde ettiği hakkı borçluya karşı ileri sürerek ondan belli bir şekilde hareket etmesini talep 

edebilir.  

 Romalılar borç ilişkisini obligatio kavramı ile ifade ederlerdi. Romanın sadece tarafları için 

netice doğuran borç ilişkisi anlayışı, Roma’da doğrudan temsilin olmayışının, kural olarak 

sözleşmelerin üçüncü kişileri etkilememesinin en önemli sebebidir. Sadece tarafları bağlayan bu 

hukuki ilişki prensip olarak borçlunun borcunu ifa etmesiyle çözülür. Borçlu borcunu yerine 

getirmediği takdirde alacaklı. Roma hukuk düzeninin o borç ilişkisi için tanımış olduğu şahsi 

davayı borçluya açabilir. 

 Modern hukuk haklar konusunda mutlak haklar ve kişisel haklar ayrımı yapmaktadır. Mutlak 

haklar hak sahibini herkese karşı koruyan yetkiler, dolayısıyla bunu sağlayan ayni davalar verir. 

Buna karşılık alacak hakları şahsi, nisbi haklardır, belli bir kişiye karşı kullanılırlar. 

 Borç ilişkisinin tarafları, konusu ve yaptırımı olmak üzere üç unsuru vardır: 

   A) Obligatio(borç ilişkisi) biri alacaklı, diğeri borçlu adını alan iki tarafı öngörür; alacaklı borç 

ilişkisi gereği elde ettiği nisbi hakka dayanarak borçludan yüklendiği vecibeye uygun hareket 

etmesini isteyebilen taraftır. Borçlu borç münasebetinin gereğini yerine getirecek olan, 

kendisinden belli bir hareket tarzı beklenen taraftır. Bir alacaklı varsa, onun mutlaka borçlusu 

vardır. Borç ilişkisi kurulduğunda yüklendiği borcu yerine getirmekle yükümlüdür. 

   Alım-satım, kira gibi tam iki taraflı sözleşmelerde taraflar aynı zamanda hem borçlu hem de 

alacaklıdır. Haksız fiillerden doğan borçlarda ise borçlu, bir de alacaklı vardır. 

   B)Borcun konusu alacaklının talep edebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü 

olduğu belli bir hareket tarzıdır. Borcun konusuna “edim” denir. 

   Romalılar edim tiplerini dare, facere, praestare olmak üzere üçe ayırmışlardır. Dare; bir 

malın mülkiyetini devretmek, bir ayni hak tesis etmek, facere; yapmak veya yapmaktan kaçınma 

edimlerini, bir mal üzerindeki elde bulundurmayı devretmek borcu tipindeki, praestare; 

teminata, sorumluluğa, belli bir neticenin doğmasına ilişkin borçları ifade etmektedir.  

   Edimin geçerli bir şekilde borçlanılmış sayılması için bazı şartlar aranmaktaydı: 

 Hukuki muamele yapıldığı sırada edimin ifası objektif olarak mümkün olmalıdır. Eğer 

edimin ifası hukuki muamele yapıldığı sırada madden veya hukuken mümkün değilse, 

hukuki muamele geçerli olmazdı. İmkânsızlık ancak parça borçlarında söz konusu olur.  

 Edim belirlenmiş olmalıydı veya en azından ifa zamanında belirlenmesinin mümkün 

olması gerekiyordu. Örneğin kıştan satılan üzüm ürünü için teslim tarihinde piyasada 

geçerli en yüksek fiyatın ödenmesi kararlaştırılması. 



 Edim hukuka veya ahlaka aykırı olmamalıdır. Örneğin vasinin vesayeti altında küçüğün 

mallarını bağışlaması yasak olduğundan böyle bir bağışlama akdi hukuken geçerli 

değildir. 

 Edim para ile ölçülebilir nitelikte olmalıydı. Bunun sebebi klasik devirde mahkûmiyetin 

nakdi oluşuydu. Başka bir deyişle, konusu ne olursa olsun, bir akdi ifa etmeyen, bir 

haksız fiille başkasına zarar veren borçlu bir miktar para ödemeye mahkûm edilirdi. 

Şarkı söylememek, çalgı çalmamak gibi maddi değeri olmayan edimler hukuki 

muamelelere konu olamazdı 

   C) Borç ilişkisinin üçüncü özelliği, borcunu yerine getirmeyen borçluya karşı alacaklının 

yaptırıma başvurabilmesi, dava açarak onu ifaya veya tazminata zorlayabilmesidir. 

   Tazminat, zarar görenin malvarlığında meydana gelen zararın giderilmesi anlamına gelir. Bu 

tazminat aynen veya nakden olabilir. Ariyet alınan at öldüğü için ariyet verene bir at veriliyorsa, 

ariyet verenin zararı aynen tazmin edilmektedir. Buna karşılık zarar görene zararına uygun 

miktarda para verilirse, tazminat nakdidir. Tazminatın hesaplanmasında sadece doğrudan 

ortaya çıkmış zarar değil, dolayısıyla uğranılan zarar da dikkate alınırdı. Örneğin mahrum 

kalınan kar istenilebileceği gibi çürük fıçıların satın alınması halinde sadece fıçıların değeri değil, 

fıçılara konulan zeytinyağının akmasıyla uğranılan zarar da istenebilirdi.  

   Müspet zarar ve menfi zarar da tazminat hesabında dikkate alınmaktaydı. Bir akdin hiç ifa 

edilmemesi veya kötü ifa edilmesi dolayısıyla uğranılan zarar “müspet zarar”dır, bunun içine fiili 

zarar + mahrum kalınan kar da girmektedir. İfa gerçekleşseydi, alacaklının malvarlığının 

erişeceği farazi değer ile ifa etmeme dolayısıyla ortaya çıkan eksilme arasındaki fark müspet 

zarardır. Buna karşılık bir sözleşmenin geçerli olmamasından, sözleşmeden dönülmesinden, 

belli bir konuda kandırılmaktan, sözleşmeye duyulan güvenden dolayı uğranılan zarar ise “menfi 

zarar”dır; zarar görenin malvarlığı tazminat borcu doğuran olaydan önceki duruma 

getirilmelidir. 

   Bugün tazminat konusunda yapılan bir başka ayırım; maddi tazminat, manevi tazminat 

ayırımıdır. Roma hukukunda bazı istisnalar kenara bırakılacak olursa genel anlamda manevi 

tazminatın olmadığını söylemek mümkündür. 

2 – ÖZELLİKLERİNE GÖRE BORÇ İLİŞKİSİNİN ÇEŞİTLİ AYIRIMLARI 

   I. PARÇA BORCU - ÇEŞİT BORCU – SINIRLI ÇEŞİT BORCU 

   Bir borç ilişkisinde alacaklının talep edebileceği, borçlunun da ifa etmekle yükümlü olduğu 

edim, ferdi, somut özellikleriyle belirlenmişse, borçlu bir parça borcunu yerine getirmek 

yükümlülüğü altına girmiştir. Örneğin beyaz kulaklı benekli at(normal at değil belirli özellikleri 

var). Buna karşılık borçlunun edimi çeşit itibarıyla, yani o türe ait genel özellikler gösterilerek 

tespit edilmişse çeşit borcundan söz edilir. Örneğin bir at, üç çuval buğday gibi. Çeşit borcu 

halinde borçlunun o türe giren malı istediği gibi seçmek yetkisi vardı(Iustinianus zamanında 

seçme özgürlüğü kaldırılarak orta düzey kalite bir mal ifa etme zorunluluğu getirildi). 

   Parça borcu–çeşit borcu ayırımının en önemli sonucu,  “çeşit telef olmaz” kuralının işlemesiydi. 

Borçlunun vermeyi düşündüğü mallar telef olursa, borçlu borcundan kurtulmaz, aynı çeşitten 

başka malları vermek zorunda kalırdı. Buna karşılık edim parça borcu oluşturmuş ve borçlunun 



kusuru olmadan edimin ifası imkânsız hale gelmişse, borçlu borcundan kurtulur, onun yerine 

başka bir şey vermek zorunda kalmazdı, borç ilişkisi sona ererdi. 

   Sınırlı çeşit borcunda, borçlu sınırlı miktardaki bir malı ifa etmek durumundaydı. Örneğin 

borçlu, deposundaki buğdaylardan 10 çuval buğdayı, atlarından dört tanesini borçlanmışsa, 

borcu deposundaki buğdaylarla veya sahip olduğu atlarla sınırlıdır. Borçlunun borcundan 

kurtulabilmesi için, sınırlı olarak gösterilmiş olan türün telef olması, ortadan kalkması 

gerekiyordu. Bir edimin bu kategorilerden hangisine girdiği taraflar arasında yapılan hukuki 

muameleden anlaşılırdı. Ancak bazı sözleşmelerden, sözleşmenin özelliği icabı, çeşit veya parça 

borcu doğardı. Mesela tüketim ödüncünde kullanım için alınan borcu daima aldığı çeşitten 

şeyleri iade etmektedir. Buna karşılık kullanım için alan aldığı şeyi aynen iade edecektir, yani 

ariyette alanın borcu parça borcudur. 

   II. SEÇİMLİK BORÇ – SEÇİMLİK YETKİ 

   Seçimlik borç veya alternatif borç ilişkisi olarak tercüme edilen obligatio alternativa(hocanın 

bahsettiğini duymadım)’da birden fazla edim gösterilmiştir, ancak bunlardan birini ifa eden 

borçlu borcundan kurtulmuş olur. Örneğin bir at veya iki katır borçlanmış olan borçlu atı veya 2 

katırı ifa ederse, borcunu yerine getirmiş olur. İfa edilecek edimi seçme hakkı kural olarak 

borçluya aittir lakin taraflar seçme hakkının alacaklıya veya üçüncü bir kişiye ait olduğunu 

kararlaştırabilirler.  Parça borcu olan edimlerden birinin imkânsızlaşması halinde, borçlu kalan 

edimi yerine getirmekle yükümlüdür. Artık seçme hakkı ortadan kalkmıştır. Eğer iki edim de 

kusursuz bir şekilde imkânsızlaşmışsa, borçlu borcundan kurtulur. 

   Seçimlik yetki olarak ifade edilen facultas alternativa(hocanın bahsettiğini duymadım)’da yine 

iki edim vardır. Fakat bunlardan biri asıl edim, diğeri yan edimdir. Başka bir deyişle –seçimlik 

borçtan farklı olarak- borç ilişkisinde gösterilmiş olan edimler eşit düzeyde değildir. 

   III. TAM BORÇ – EKSİK(TABİİ) BORÇ 

   Hukuk kurallarını diğer toplumsal kurallarından ayıran en belirgin fark, maddi yaptırıma 

bağlanmış kurallar olmalarıdır. 

   Bir dava ile korunmuş borç ilişkisine tam borç denmektedir. Alacağını alamayan alacaklı, 

borçluya bir şahsi dava açarak, alacağının ödenmemesinden doğan zararını talep eder, yani 

müeyyide uygulanmasını ister. 

   Eksik borçlar ise bir dava ile yaptırıma bağlanmamış borç ilişkilerinden doğmaktadır. Bunlara 

müeyyidesiz, davasız borçlar da denilmekle beraber en yerleşmiş terim “tabii borç”tur. Böyle bir 

borç ilişkisinden borçlanmış olan kişi borcunu yerine getirmezse, kendisine dava açılamamakta, 

tazminat isteme yoluna gidilememektedir. Günümüz hukukunda kazanılmış lakin ifa edilmemiş 

kumar paraları örnek olarak gösterilebilir. Roma’da tabii borç kavramı kölelerin borçları 

dolayısıyla çıkmıştır. Köleler ius civile’ye göre borç altına giremez, alacaklı olamazdı çünkü köle 

bir davaya taraf olarak katılamazdı. Bunun dışında aynı hâkimiyet altındaki kişilerin 

birbirlerinden olan alacakları da dava hakkı vermezdi. Zamanla senatus consultum 

Macedonianum’un(hoca bahsetti aşağıda ayrıntılı olarak anlatılacak[karz akdinde]) getirdiği, 

aile evlatlarına borç para verilmesi yasağına aykırı olarak alınan ödünçler de tabii borç kavramı 

içinde düşünülmeye başlanmıştır. 



   Dava edilememekle birlikte tabii borçların ifası normal borçların ifası gibidir. İfa edildikleri 

taktirde sebepsiz iktisap davası ile geri istenemezlerdi. 

    

 

   IV. BÖLÜNEBİLEN BORÇLAR – BÖLÜNEMEYEN BORÇLAR 

   Edim değer azalması olmadan bölümlere ayrılarak ifa edilebiliyorsa bölünebilen borçlardan 

söz edilir. Genelde para borçları ve diğer misli mallara ilişkin borçlar bölünerek ifa edilebilirken 

irtifak tesisi, müşterek mülkiyete konu olan, facere(yapmak) veya non facere(yapmamak)’ye 

ilişkin edimler bölünemezdir. 

   V. TEK EDİMLİ BORÇ – SÜREKLİ EDİMLİ BORÇ 

   Tek edimli borç ilişkilerinde edim ifa edildiğinde borç ilişkisinden beklenen yarar, edimin 

ifasıyla birlikte gerçekleşir. Satıcı sattığı malı teslim ettiğinde borç ilişkisi satıcı yönünden yerine 

getirilmiş olur, alıcı da satış bedelini ödediğinde aynı durum ortaya çıkar. Halbuki kira, iş 

sözleşmelerinde ifa anlık değil sürekli edimlidir, devam eden ve tekrarlanan edimlerin yerine 

getirilmesi söz konusudur, örneğin kira sözleşmesinde borç ilişkisi ifayla sona ermez, sürenin 

bitimiyle yahut fesih ile sonuçlanır. 

3 – SORUMLULUK VE KUSUR 

   I. SORUMLULUK 

   Sorumlu olmak, bir kimsenin belli bir davranışta bulunma veya bulunmama yükümlülüğü 

altında olmasını, buna(edime) zorlanabilmesini, icabında sorumlu olduğu şeyi yerine getirmek 

için tüm malvarlığından vazgeçmesini ifade eder. 

   Roma hukukunda iki tür sorumluluk vardır: Objektif ve subjektif sorumluluk 

a) Objektif sorumluluk prensibinde belirleyici olan neticedir, dış dünyaya yansıyan olgudur. 

Hukuka aykırı sonuç meydana gelmişse, bu sonucu meydana getiren sorumludur. Ariyet alınan 

at geri verilmemişse, satılan mal devredilmemişse bu neticelerin faili bundan sorumlu tutulur, 

bu sonuçların meydana gelmesinde onun kusurlu olup olmadığı araştırılmaz. 

b) Buna karşılık hukuka aykırı neticenin ortaya çıkmasında failin, borçlunun kusuru olup 

olmadığı araştırılıyor ve kusuru varsa sorumlu tutuluyorsa ve yaptırım uygulanıyorsa, kusur 

sorumluluğundan, subjektif sorumluluktan bahsedilmektedir. 

   Bazı objektif sorumluluk halleri bazen tehlike sorumluluğuna, bazen hakkaniyet düşüncesine 

dayandırılmaktadır. Bunları özetlemek gerekirse: 

  Aile reisi, gözetimi altında bulundurmak zorunda olduğu, reşit olmayan, kısıtlı veya akıl 

zayıfı kişilerin üçüncü kişilere verdikleri zarardan sorumludur. Bu sorumluluktan ancak hal 

ve şartların gerektirdiği tüm tedbirleri aldığını kanıtlamak suretiyle kurtulabilir. 

  Bir işveren için çalışan kişiler üçüncü kişilere zarar verirlerse, işveren bu zararları 

karşılamak zorundadır. Bundan kurtulabilmesi için ancak gerekli bütün özeni gösterdiğini 

veya gösterse bile zararın yine meydana geleceğini kanıtlaması gerekir. 



    Egemenliği altındaki kimselerin veya işgörenlerinin üçüncü kişilerle yaptıkları işlemlerden 

dolayı dominus’a veya iş sahibine ek nitelikteki davalar açılırdı. 

    Custodia sorumluluğu hallerinde iş sahibi, yardımcı kişilerinin işledikleri hırsızlık ve 

başkasına verdikleri zarardan sorumlu oluyordu. 

    Bunlar haricinde kural olarak bir kimsenin üçüncü kişilerin fiillerinden dolayı sorumluluğu 

doğmuyordu. 

    Roma hukukunda dört ayaklı hayvanların verdiği zararlardan dolayı hayvanın sahibine 

dava açılabiliyordu. Davanın açılabilmesi için hayvanın tabiatına aykırı bir zarar vermiş 

olmalıydı. Hayvanın sahibi davayı kaybettiğinde ya zararı öder ya da hayvanı zarar görene 

teslim ederdi. 

    Bir binanın sahibinin, binadaki hatalardan, bozukluklardan kaynaklı üçüncü kişilerin 

uğradığı zararı tazmin sorumluluğu vardı. 

    BK 65 aslında haksız fiillerinden sorumlu tutulmayan, ayırım gücü olmayan bir kişinin 

hakkaniyet gereği tazminata mahkûm edilebileceğini düzenlemiştir. 

   II. KUSUR 

   Kusur, iradedeki bir noksan ve eksikliktir. Kişinin iradesi gerekeni yapacak veya yapamayacak 

kuvvette değilse, o kişinin kusurlu davranmış olduğundan söz edilir. Zarar veren şahsın içinde 

bulunduğu durum incelenir, değerlendirilmeye tabi tutulur, kusurlu olduğu kanaatine varılırsa 

sorumluluğu ortaya çıkar, tazmin ettirici veya cezai yaptırım uygulanır. 

   Romalılar sorumluluğun esas itibariyle subjektif bir unsuru olan kusur kavramını karşılamak 

için culpa kelimesini kullanırlardı. Geniş anlamıyla kusurun içine kasıt (dolus) ve ihmal(dar 

anlamıyla culpa) girmektedir: 

a) Kasıt, bilinerek ve isteyerek hukuka aykırı davranmaktır, zarar verici belli bir sonucu 

istemektir. Ariyet aldığı atı satan, aç bırakarak ölmesine sebep olan, borç aldığı parayı geri 

vermeyen, komşusunun bahçesindeki ağaçları kesen kişi kasıtlı davranmıştır. Kasıtlı hareketler 

toplum düzenini, kamu barışını bozduğundan mutlaka yaptırımla karşılaşmalıdır. 

b) İhmal, dar anlamda özensizliği, dikkatsizliği, tedbirsizliği ifade eder. Kişi kendisinden 

beklenen dikkat ve özeni göstermemişse, gerekli tedbirleri almamışsa ihmal vardır. Borçlu; 

yanlış hareket etmemeye, hareketinin muhtemel kötü, zarar verici sonuçlarını hesaba katmaya, 

bunlardan kaçınmaya mecburdur. 

   Kasıtta hukuka aykırı davranma bilinci olduğu halde, ihmalde böyle istek ve bilinç yoktur, 

ancak zararın meydana gelmemesi için yeterli dikkat gösterilmemiş, tedbirlere 

başvurulmamıştır. 

   Ağır ihmal, herkesin bildiğini bilmemek, yaptığını yapmamak şeklinde tanımlanabilir. 

Herkes tarafından daha ilk algılandığı zaman,”böyle bir şeyi nasıl yaptı?” tepkisiyle 

karşılaşan kimsenin ağır ihmali vardır. 

   Hafif ihmal, bugün düzenli, orta zekâda, yükümlülüklerinin idraki içinde olan bir kişinin 

hareket tarzına göre tayin edilir. Roma’da bunun için kural olarak iyi bir aile babasının 

gösterdiği özen ölçü alınırdı. 



c) Beklenmedik hallerde sorumluluk: Bu konudaki ana prensip beklenmedik hallerden 

kimsenin sorumlu olmayacağıdır. Beklenmedik hal yükümlülük altında olana izafe edilmeyecek 

bir durumdur. Sel felaketi, yangın, deprem, haydutların saldırısı, ölüm vs. örnek gösterilebilir. 

Beklenmedik hallerin hiç kimsenin önleyemeyeceği, beşeri bir tedbirin alınamayacağı 

boyutunda olanlarına “mücbir sebep” denmektedir. 

   Bazı hallerde ise klasik devirde beşeri tedbirlerle, özellikle devamlı gözetim ve nezaret ile 

önlenebilecek nitelikte görülmüş, bu gibi durumlarda borçlunun custodia(gözetim) sorumluluğu 

kabul edilmiştir. Custodia (gözetim) sorumluluğu prensipte malın çalınmasına karşı bir 

sorumluluk olarak öngörülmüştü. Borçlu malın çalınmasında kendisinin hiçbir kusuru 

olmadığını kanıtlayarak bile bu sorumluluktan kurtulamazdı.  

   III. KUSUR ÖLÇÜTLERİ 

   Özellikle Iustinianus hukukunda görülen genelleştirme, belli kategorilere ayırma, öğretici 

amaçlar izleme eğiliminin bir sonucu olarak kusur kavramı üzerinde teorik olarak da durulduğu, 

borçlunun kusuru belirlenirken bazı temel prensiplerden hareket edildiği görülmektedir. 

   Bugünkü hukukumuzda olduğu gibi ana kural, borçlunun her türlü kusurundan(kastından da, 

ağır ihmalinden de, hafif ihmalinden de) sorumluluğudur.  

   Kasıttan sorumluluk emredici bir prensiptir. Kimseye zarar vermemek Roma hukukunun ana 

prensiplerinden bir tanesidir. Borçlunun kastından sorumlu olmayacağına ilişkin önceden 

yapılan her türlü anlaşma geçersizdir. Tüm kusur derecelerinden sorumluluğun Iustinianus 

hukukunda bazı sözleşmelerin arzettiği özellik nedeniyle yeniden gözden geçirildiği 

görülmektedir: 

  A) Yarar prensibine göre bir sözleşmede menfaati olmayan tarafın sorumluluğunun menfaati 

olan kişiye nazaran daha hafif olarak takdir edileceği, başka bir deyişle borçlunun sadece 

alacaklıya yarar sağlayan borç ilişkilerinde ağır kusur ölçüsüne tabi olmaması gerektiği kabul 

edilmişti. Buna göre mesela vedia akdi(saklama sözleşmesi) ücretsiz olduğu için, vedia alan 

sadece kasıt ve ağır ihmalinden sorumluydu. Ariyet akdi( kullanma ödüncü) ücretsiz olduğu ve 

sadece ariyet alanın yararına yapıldığından gözetim de dâhil olmak üzere, ariyet alan bütün 

kusurlarından sorumlu tutulmuştu. Buna karşılık ariyet veren istisnai hallerde borç altına girdiği 

gibi, sorumluluğa da hafifti. Buna karşılık alım-satım, kira akitlerinde olduğu gibi her iki tarafın 

da sözleşmeden yararı varsa, tüm kusurlarından sorumluydular. 

  B) Hafif ihmalde kullanılan objektif, soyut bir ölçüyü ifade eden iyi bir aile babasının işlerinin 

idaresinde gösterdiği özen ölçütü bazı özel borç ilişkilerinde yerini borçlunun kendi işlerinde 

gösterdiği özene bırakmıştır. Somut, ferdileşmiş bir hareket tarzını esas alan bu ölçü 

uygulanınca kendi işlerinde savruk, dikkatsiz ve özensiz olan bir borçlu alacaklıya karşı sorumlu 

olmaktan kurtulmaktadır. Bu ölçü; şirket akdinde, vasinin vesayeti altındaki küçüğün mallarını 

idaresinde, kocanın karısının evliliğe getirdiği cihazın idaresinde vs. uygulanmaktaydı. 

  C) Yukarıda bahsedilen klasik dönemin custodia(gözetim) sorumluluğu, en büyük titizlikten 

sorumluluk olarak algılanmaya başlanmış, bu durumdaki borçlular en hafif özen eksikliğinden 

bile sorumlu tutulmak suretiyle ağır sorumluluk altına girmiş, bu konuda çok özenli aile 

babasının davranışı ölçü olarak kabul edilmiştir. 

 



 

   IV. BİRLİKTE KUSUR 

   Zararın oluşmasında zarar verenin kusurlu davranışı yanında zarar görenin de kusuru etkili 

olmuşsa, birlikte kusurdan söz edilmekte, ödenecek tazminat indirilmekte hatta tamamen 

kaldırılabilmektedir. Ancak zarar verenin kasti davranışı söz konusu ise, zarar görenin ihmalinin 

bulunması, müeyyide uygulanmasını engellemez, başka bir deyişle tazminat ödeme borcunun 

doğmasına mani olamaz. Örneğin bir köle mızrak atma talimi yapılan bir yere giriyor, daha sonra 

rastgele şekilde gelişen olaylar sonucu mızrak köleye isabet ediyor ve köle ölüyor. Bu durumda 

köleyi öldüren kimseye müeyyide uygulanamayacağı belirtilir lakin köleye yapılan bu muamele 

kasten ise müeyyide uygulanır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

BORÇ İLİŞKİLERİNİN KAYNAKLARI VE ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ 

   Borç ilişkisinin kaynağı denilince, borç ilişkilerinin kurulmasına yol açan hukuki olaylar 

düşünülmelidir. Iustinianus borç ilişkilerinin kaynaklarını dört gruba ayırmıştır: 

  Akitlerden doğan borç ilişkileri 

  Akit benzerlerinden doğan borç ilişkileri 

  Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri 

  Haksız fiil benzerlerinden doğan borç ilişkileri 

 

                                                                BORÇ KAYNAKLARI 

 

 

SÖZLEŞMELER            SÖZLEŞME BENZERLERİ       HAKSIZ FİİLLER        HAKSIZ FİİL BENZERLERİ                                                                                                                              

 AYNİ  KARZ (TÜKETİM ÖDÜNCÜ) 

 SÖZLÜ ARİYET (KULLANIM ÖDÜNCÜ)   

 YAZILI VEDİA (SAKLAMA) 

 RIZAİ REHİN  

 ALIM - SATIM KİRA 

   LOCATIO CONDUCTIO İSTİSNA (ESER 

 ŞİRKET (ORTAKLIK) HİZMET 

  VEKÂLET 



1 – SÖZLEŞMELER 

   Sözleşmelerden doğan borç ilişkisinde her şeyden önce sözleşme kavramının gereği olarak 

taraflar arasında irade uyuşmasının gerçekleşmesi şarttır. Bu uyuşmanın açık yahut örtülü irade 

beyanıyla olması arasında fark yoktur. Ancak aşağıda görüleceği gibi sözleşme gruplarının bir 

kısmında irade uyuşmasına başka bir unsurun ilave edilmesi gerekmekteydi. 

   Roma hukukunun bir özelliği olarak, bu irade uyuşmasından borç ilişkisi doğabilmesi için 

tarafların Roma sözleşmeler sisteminde yer alan akit tiplerinden(mancipatio, traditio vs.) birini 

yapmış olmaları gerekiyordu. 

   A. AYNİ SÖZLEŞMELER 

   Bunların oluşması için tarafların iradelerinin uyuşması yetmemekte, borçluya sonra geri 

vereceği bir malın verilmesi de gerekmektedir. Bu sözleşmelerin formulü irade uyuşması + mal 

(consensus + res [fiili olarak vermek]) olarak ifade edilebilir. Buradaki “res” bazen 

mülkiyeti, bazen detentio(elde bulundurma)’yı, bazen de zilyetliği geçirmeyi ifade etmektedir. 

   a) Karz akdi (Tüketim ödüncü) 

   Belli miktar para veya misli malın aynı miktar ve türdeki malı geri verme borcu altına giren 

kimseye verilmesiyle oluşan ayni sözleşmedir. Misli mal buğday, arpa, şarap, yağ, gümüş veya 

altın olabilir. Karz akdinden çeşit borcu doğar. Para veya misli malı traditio ile karz(ödünç) 

olarak alan kimse bunların mülkiyetini kazanır, istediği gibi kullanabilir. Ancak giderek karz 

verenin malın maliki olması veya teslim edilen res’in misli mal niteliğinden ödün verilmiştir. 

 -Alacaklı borçlusuna talimat ve yetki vererek kendisine olan borcun karz isteyene verilmesini 

istediği taktirde, alacaklı ile borçlusunun ifada bulunduğu kişi arasında karz akdi oluşuyordu. 

  -Karz isteyene satılmak üzere bir misli olmayan mal(mesela gümüş kupa) verilir, bunun 

satılmasıyla elde edilecek bedelin ödünç olarak kullanılması konusunda yapılan anlaşma 

sonunda bu mal satılırsa karz akdi meydana gelirdi. Burada dikkat edilecek nokta ancak satıştan 

sonra karz akdinin oluştuğudur. Karzın alınmasıyla hasar borçluya geçer, mal satılmadan önce 

telef olursa, alan malın bedelini öder. 

  -Başkasına ait, mesela saklanmak üzere alınan paranın karz olarak verilmesi durumunda irade 

uyuşması bulunmasına rağmen karz akdi meydana gelmez çünkü “kimse hakkından fazlasını 

devredemez” kuralı gereği alan malik olmamıştır. 

  -Ergen olmayan küçük, vasisinin auctoritas’ı olmadan karz verirse, mülkiyet geçmeyeceğinden 

karz akdi meydana gelmezdi. 

   Yukarıda anlatılanlardan anlaşılacağı üzere karz, yani ödünç verileceğine dair varılan irade 

uyuşmasının borç doğurması, dava edilebilmesi için stipulatio(ayrı bir sözleşme) ile 

gerçekleşmesi şarttı. Bu durumda karz vermeyi taahhüt eden taraf, yani stipulatio borçlusu 

stipulaito’dan doğan dava ile takip edilirdi. 

   Mutuum, tek taraflı sözleşmedir, yani ödünç veren alacaklı, ödünç alan ise borçludur. Deniz 

ödüncü yüksek faize izin veren karz türüdür(geminin batma riskinden dolayı). Gemi batarsa 



veren parasını isteyemezdi. Bu yüksek faiz ise ticari nakliyenin tamamlanmasıyla istenirdi. 

Iustinianus zamanında bu konudaki en yüksek faiz yıllık %12 olarak tespit edilmişti. 

   Milattan sonra 1.yy’da çıkarılmış bir senatus kararı ile aile evlatlarına para ödüncü verilmesi 

yasaklanmıştı. SC Macedonianum denilen bu karar gereği aile evlatları babalarının ölümünden 

sonra dahi parayı geri vermek zorunda değillerdi. Böyle bir kararın çıkarılmasına sebep olarak 

Macedo isimli bir aile evladının borçlarını ödeyerek alacaklılarının takibinden kurtulmak için 

babasını öldürmesi gösterilemektedir. 

   b) Ariyet akdi (Kullanma ödüncü) 

   Ariyet akdi genelde menkul, misli ve tüketilebilen mal kategorisine girmeyen bir malın bir süre 

kullanılmak üzere verilmesiyle oluşan ayni bir sözleşmedir. Ariyet alan, verilen malı kullanma 

amacı gerçekleştikten veya süresi bittikten sonra iade etme borcu altına girmektedir. Ariyette 

önemli olan ivazsızlıktır(kullanmanın karşılıksız olması). Kullanma karşılığı para alınıyorsa, 

ariyet değil ekseriya kira akdi söz konusu olur.(Derste vekalet olabileceğinden de bahsedildi.) 

   Kullanma ödüncü consensus + res formülüne göre oluşan bir akittir, ancak buradaki res 

kavramı detentio(elde bulundurulmayı geçirmek)’dan ibarettir. Başka bir deyişle ariyet alan 

detentor olur, veren zilyet ve/veya malik olarak kalır.  Buradaki detentor kelimesinden 

vazülyetlik anlaşılmalıdır. Hoca ariyetten “dostluk akdi” diyerek bahsetti. 

   Ariyet alan klasik devirde tüm kusurlarından(kast, ağır ve hafif ihmal) sorumlu tutulurdu. 

Romalıların anlayışına göre devamlı gözetim(custodia) ile önlenmesi mümkün olduğundan 

ariyet alan malın çalınmasından da sorumludur. Gaius’a göre bu ağır sorumluluğun sebebi, ariyet 

akdinin sadece ariyet alanın menfaati için yapılmasıydı. Buna karşılık ariyet alan kural olarak 

mücbir sebep niteliğindeki olaylardan sorumlu tutulmazdı, başka bir deyişle ariyet akdinde 

hasar, ariyet verene aitti. 

   Ariyet akdi eksik iki taraflı bir akittir; ariyet alan her zaman borç altına girer, ariyet veren ise 

bazı hallerde borçlanır. Mesela ariyet alan ödünç aldığı malın bozuk, beklenen amaca uygun 

olmamasından doğan zararlarını talep edebilirdi. Örnek olarak ödünç alınan atın hastalığı ariyet 

alanın atlarına da geçmesi. Ariyet alınan mal için yapılan olağan bakım masraflarını ariyet alan 

karşılamak durumunda olduğu halde olağanüstü masraflar ariyet veren tarafından ödenmeliydi. 

   Ariyet alan ödünç aldığı malı kararlaştırıldığı şekilde kullanmak zorundaydı; su taşımak için 

aldığı ata binerek uzun bir yolculuğa çıkmışsa, mücbir sebepler yüzünden atın ölmesi 

durumunda da sorumlu olduğu gibi kendisine kullanma hırsızlığı sebebiyle ceza davası da 

açılabilirdi.  

   Ariyete benzer amaçla daha ziyade taşınmazlar olmak üzere malların iğreti denilen precarium 

şeklinde de verildiği görülmektedir. Precarium sözleşme olmaktan ziyade fiil bir durumun 

geçirilmesini ifade eder, malı alan zilyet olur ve zilyetlik himayesinden yararlanırdı. Malı 

istendiğinde geri verecektir, vermezse zilyetliği haklı olmayan, fesatlı zilyetlik haline dönüşür. 

Bir malını iğreti veren bunu interdictum de precario(hoca bahsetmedi) ile geri isterdi. 

   c) Vedia akdi (Saklama sözleşmesi) 

   Vedia akdinde bir kimse menkul bir malını saklamak, muhafaza etmek üzere başkasına teslim 

eder. Mal istendiği taktirde geri verilecektir. Vedia akdi Roma’da ücretsiz akittir. 



   Consensus + res formülüne göre meydana gelen bu akitte res, vedia(saklamak için) alana 

detentio’nun geçirilmesini ifade eder. 

   Vedia alan sadece kastından ve Iustinianus döneminde kasta eşit kılınan ağır ihmalinden 

sorumludur, çünkü vedia alanın akitten yararı yoktur, parça borcu altındadır, muhafaza ettiği 

malı malda meydana gelen artmalarla birlikte iade etmeliydi. Vedia alan malı kullanamazdı, aksi 

taktirde kullanma hırsızlığı işlenmiş olurdu. 

   Roma kaynaklarında vedia akdinin bazı özel türleri yer almaktadır: 

  -Depositum irregulare(misli olmayan malların saklanması[hoca bahsetmedi]), denilen vedia 

türünde misli eşya, özellikle para, alanı çeşit borcu altına sokacak şekilde verilmektedir. Bu 

durumda paranın maliki haline geliyor, aldığı parayı stediği şekilde kullanabiliyordu. Başka bir 

deyişle para vedia alana açık olarak bırakılıyor(adi vediada ağzı mühürlenmiş bir para kesesinde 

verildiği çok görülmekteydi), yani alanın parayı kullanabileceği şekilde teslim ediyordu. Bu 

durumda alanın kusurunu incelemeye gerek yoktur, çünkü borcu çeşit borcudur, hasar 

kendisine aittir. 

  -Depositum necessarium(hoca bahsetmedi) olarak adlandırılan vediada bir kargaşa, yangın, 

bina yıkılması veya gemi batması gibi acil, yani vedia verilen kişinin karakteri hakkında bilgi 

sahibi olunamayan hallerde bir mal muhafaza edilmek üzere verilmektedir. Bu halde praetor 

beyannamesi vedia verene bir actio in duplum(hoca bahsetmedi), yani malın değerinin iki katına 

ilişkin bir dava vermekteydi. Bu dava bu nedenle kendisine güvenilmiş olan kişiyi cezalandırmak 

amacına yönelmişti. 

  -Sequestratio(güvenilir kişiye bırakma[hoca bahsetmedi]) denilen vedia türünde ihtilaf konusu 

olan bir mal ihtilaf halledilinceye kadar saklanmak üzere, aralarında ihtilaf bulunanlar 

tarafından güvenilir bir kimseye bırakılmaktadır.(Yedieminlik) 

 

   d) Rehin sözleşmesi (pignus) 

   Rehin sözleşmesi, alacaklıya, borçlu veya üçüncü bir kişi tarafından ayni teminat olarak bir 

malın verilmesiyle oluşan ayni sözleşmedir. Alacağı ödenmediği taktirde rehinli alacaklı malı 

satarak satış bedeli üzerinden alacağını alır. 

   Consensus + res esasına göre oluşan bu akitte rehinli alacaklı zilyet haline gelmektedir. Pignus 

kelimesi aynı zamanda rehin hakkını belirtmektedir, yani malı ayni teminat gayesiyle alan 

rehinli alacaklı ayni hak olan rehin hakkını –diğer unsurların da bulunması şartıyla- kazanır. 

   Sınırlı, aynı zamanda fer’i bir ayni hak olan rehin hakkının oluşması için 3 unsurun bir araya 

gelmesi gerekiyordu; mal rehin verenin mülkiyetinde olmalıdır, rehinle güvence altına alınan bir 

alacak hakkı mevcut olmalıdır ve malın rehin hakkı oluşturduğuna ilişkin bir rehin anlaşması 

yapılmalıdır. 

   Bu sözleşme esas itibariyle her iki tarafın yararı için yapılıştır; bir taraf krediye, paraya 

gereksinim duyan borçlu, diğer tarafta ise alacağını güvenceye bağlamak isteyen alacaklı 

bulunmaktadır. Bu yüzden ikisi de esas itibariyle tüm kusurlarından sorumludur; ancak rehin 

alanın gözetimden(custodia) de sorumluluğu çok olasıydı. 



   Rehin sözleşmesi eksik iki taraflı bir sözleşme olduğundan rehin alan her zaman borçludur, 

rehinli alacaklı ise bazı hallerde borç altına girerdi(mesela aşağıdaki durum). 

   Aksi kararlaştırılmadıkça rehin alan malı kullanamazdı. Aksi taktirde kullanma hırsızlığından 

dolayı dava açılabilirdi. 

   e) İnançlı sözleşme (fiducia) 

   Iustinianus tarafından kaynaklardan interpolatio’lar yolu ile çıkarıldığı için ayni akitler 

arasında sayılıp sayılmadığını kesin olarak bilinmemekle birlikte fiducia da bir tür ayni akit, yani 

bir malın verilmesiyle oluşan akitti. 

   B. SÖZLÜ AKİTLER 

   Bu gruba giren muamelelerin geçerli olarak meydana gelebilmesi için taraflar iradelerini belli 

sözler kullanarak beyan etmeliydiler. Sözlü akitler kısmında başta stipulatio olmak üzere dotis 

dictio ve promissio iurata liberti vardır: 

   1. Stipulatio, alacaklının belli kelimeler kullanarak sorduğu soruya borçlunun aynı kelimeleri 

kullanarak olumlu ve sözlü olarak cevap vermesiyle oluşan akittir. Bu akitte tarafların birbirini 

duyması, konuşması ve sözleri idrak etmesi gerekiyordu(hocanın deyimiyle aynı anda aynı 

yerde). Eski dönemlerden Iustinianus dönemine kadar dar hukuk akdi karakterini muhafaza 

etmiş olan stipulatio tek taraflı bir akittir, bu akitte bir alacaklı ve bir de borçlu vardır. 

   Stipulatio sebebe bağlı(illi) veya mücerret yapılabilirdi. Şayet akdin içeriğinden borçlanmanın 

sebebi anlaşılıyorsa stipulatio sebebe bağlıdır. 

   Iustinianus hukukunda şekil yumuşatılmış, hazır olması gereken taraflar arasında karşılıklı 

soru ve cevap neticesinde oluşan irade uyuşması yeterli görülmüştür. Tarafların, yazılı şekle 

güven duyan Doğu hukukunun tesiriyle, stipulatio’nun yapıldığına dair bir belge 

düzenlenmekteydi. 

   Roma hukukunda bu akdin çeşitli amaçlarla kullanıldığı görülmekteydi; Roma Borçlar 

hukukunda ki tipe bağlılık prensibi gereğince başka türlü yapıldığında borç doğurmayacak ve 

dolayısıyla dava edilmeyecek anlaşmalar stipulatio ile yapıldığında geçerli oluyordu. 

   a. Faiz stipulatio’su 

   Faiz, misli malların esas itibariyle mahrum kalınan paranın, sermayenin getirisidir. Faizin en 

çok görüldüğü karz akdinde talep edebilmek için, taraflar faizi bir stipulatio ile 

kararlaştırmalıydı. Aksi halde faiz istenemezdi. İyiniyet akitlerinde faiz için stipulatio şart 

değildi, pactum ile faiz anlaşması yapılabilirdi. Faiz anaparayı aşamaz ve faize faiz 

yürütülemezdi. 

   b. Ceza koşulu 

   Taraflar yaptıkları esas sözleşmede, borcun hiç ifa edilmemesi veya zamanında ifa edilmemesi 

hali için bir miktar para ödenmesini kararlaştırabilirler. 

   2. Dotis dictio ve Promissio iurata liberti 



   - Dotis dictio, evlenecek kadının veya aile reisinin veya bunların talimatıyla borçlularından 

birisinin tek taraflı olarak yaptığı cihaz verme vaadidir 

  - Promissio iurata liberti’de bir azatlı eski efendisine hizmetlerde ve mal ifasında bulunmaya 

yemin etmektedir. Burada bir yeminden borç ilişkisi doğmaktadır, bu vaat çok defa azat etme 

muamelesi sırasında yapılırdı. 

   C. YAZILI AKİTLER 

   Özenli aile babasının Roma’da malvarlığı ve özellikle paraya ilişkin muameleleriyle ilgili olarak 

bir defter tutması âdeti vardı. Bu bir saygınlık meselesi olduğundan bu defterdeki kayıtların 

doğruluğuna inanılır, gereğinde taraflar alacak 2ve borçlarını ispat için bu defterdeki kayıtlara 

dayanabilirdi 

   Yazılı alacak, alacaklının codex acepti et depensi(hoca değinmedi)denilen defterine belli bir 

borçluya belli bir miktar para ödediğine ilişkin kayıt düşmesiyle oluşurdu. 

   D. RIZAİ AKİTLER 

   Karşılıklı iradelerin uyuşması, yani karşı tarafa bir şey vermeden veya şekli muamele 

yapmadan, sadece dışarıya bir bütün teşkil eden irade uyuşmasından, consensus’tan borç 

doğmasının kabulü Roma hukuk hayatında bir yeniliktir, belli bir hukuk olgunluğunu ifade eder. 

Bu aşamaya bir taraftan Romalıların yabancılarla olan ilişkilerinden, diğer taraftan Romalıların 

özellikle res nec mancipi’leri konu alan günlük muamelelerinden hareketle gelinmiştir. 

  Rızai akitler dürüstlük kuralının büyük ölçüde dikkate alınmasını sağlamıştır. Bu akitlerin 

oluşması için akit yapma teklifinin taraflardan hangisinden geldiği önemli değildir. Önemli olan, 

yapılan müzakereler sonunda consensus’un meydana geldiği sonucuna varmaktır. Rıza uyuşması 

açık, örtülü irade beyanlarının kullanılması ve habercilerin devreye girmesiyle oluşabilir. 

   1. Alım satım akdi 

   Alım satım akdi para ile bir malın el değiştirmesini öngören rızai akittir. Bu tam iki taraflı, 

sinallagmatik akitte satıcı, bir malı devretme, alıcı ise, bir miktar parayı ödeme borcu altına 

girmiştir. İltizamî(borçlandırıcı) olan bu sözleşme, tarafların devredilecek mal ödenecek semen 

üzerinde anlaştıkları anda teşekkül eder. İrade uyuşmasının şekli önem taşımaz. 

   Türk hukukunda olduğu gibi alım satım Roma’da da mülkiyeti nakletmez, fakat malı ve satış 

bedelini devretme borcu altına sokan bir akitti. 

   a) Alım satımın konusu, alım satımdan doğan borçlar ve davalar: 

   Parasal değeri olan her şey alım satımın konusunu teşkil edebilirdi; her türlü maddi veya 

maddi olmayan mal (mesela alacak hakları) mevcut veya gelecekte elde edilecek mallar 

satılabilirdi. 

   Alım satım akdi tam iki taraflı, yani sinallagmatik bir akit olduğu için taraflar hem alacaklı hem 

de borçludur. Roma hukuku bakımından dikkat edilecek nokta, satıcının dare borcu altında 

olmayıp facare borcu altında olduğu, mülkiyeti değil, sadece rahat zilyetliği ve bu rahat 

zilyetliğin devamını temin etmek zorundadır. 



   Her iki tarafın da akitten yararı olduğu için, tüm kusur derecelerinden sorumluluk söz 

konusudur. Satıcı malı teslim etmemişse custodia’dan da sorumludur. 

   Semenin mutlaka para olması ve bu para miktarının da belli olması gerekiyordu. Eğer semen 

para değilse alım satımın trampa akdinden farkı kalmazdı. 

   Bedelin satılan malın değerine uygun, yani adil olup olmaması meselesiyle klasik hukuk 

herhangi bir şekilde ilgilenmemiştir. Haki olan liberal düzen gereği taraflar bedeli serbestçe 

belirleyebiliyordu. Alıcı mal kendisine devredildikten bir müddet sonra ödeyecekse, o zaman 

alım satımın kredili satış akdi olduğu söylenir. 

   b) Alım satım akdinde hasarın intikali meselesi: 

  Alım satım sözleşmesinde satıcının edimi, kusursuz olarak telef olmuş ve alıcı da bu durumda 

bedeli ödemekten kurtuluyorsa, hasarın satıcıya ait olduğu söylenir. Buna karşılık alıcı, malı 

alamamasına rağmen kararlaştırılan bedeli ödemek zorunda ise, hasarın alıcıya ait olduğu 

söylenir. Iustinianus alım satım akdiyle birlikte hasara katlanmak zorunda kalan alıcının alım 

satım akdiyle birlikte satılan malda meydana gelecek fazlaları da alabileceği esasını kabul 

etmiştir. 

   Romalılar periculum emptoris est (hasar alıcıya aittir) derlerdi. Bu özdeyiş satış sözleşmesinin 

oluşmasından sonra satılanın tesadüfen yok olmasının rizikosunun kime ait olacağını 

belirtmektedir. Demek ki, malın teslimine kadar tesadüf satıcıya aittir. 

   Diğer taraftan taraflar hasarın kime ait olacağını serbestçe kararlaştırabilirlerdi. Vis maior 

kategorisine giren bir hal (deprem, yıldırım çarpması vs) alım satım sözleşmesinin 

oluşmasından sonra, fakat alım satımın ifa edilebilir olmasından önce satıcının hâkimiyet 

alanında vuku bulan, önlenmesi insan iktidarında olmayan bir olay ifayı imkânsız hale 

getirmemekle birlikte satıcıyı güçlük içinde bırakıyorsa, bu durum satıcıya yüklenir, ifa 

edemezse sorumlu olur. 

   Hasarın alıcıya yükletilmesi parça borçlarında olur, çeşit borçlarında devreye girmez çünkü 

çeşit telef olmaz kuralı geçerlidir. 

   Demek ki, hasarın alıcıya geçmesi için edimin somut, ifa edilebilir hale gelmesi aranmaktaydı. 

   c) Satıcının hukuki ayıplarından doğan sorumluluğu: 

   Satıcı, maldaki, varlığını bilmediği hukuki ayıplardan bile sorumluydu. Eğer alıcı üçüncü bir kişi 

tarafından rahatsız edilirse, malı kendisine devreden satıcıya başvurabilirdi. Üçüncü bir kişi, 

alıcının satın aldığı malın kendisine ait olduğu veya üzerinde bir sınırlı ayni hakkının olduğunu 

öne sürerek bir ayni dava açarsa davalının durumu satıcıya bildirmesi gerekiyordu. Alıcı bunu 

yapmadığı için davayı kaybederse, satıcının sattığı malın ayıplı olduğu gerekçesiyle tazminat 

talep edemezdi. Tarihi süreç içinde alıcı hukuki ayıplarından dolayı şu imkânlara sahip olmuştu: 

   -Bir res mancipi mancipatio ile devredilmişse, alıcı satıcıya karşı actio auctoritatis denilen 

davayı açarak ödemiş olduğu bedelin iki katını alırdı. O halde bu olanağın kullanılması malın bir 

res mancipi’nin mancipatio ile devredilmesine ve bedelin ödenmiş olmasına bağlıydı. 



   -Satılan mal res nec mancipi ise veya res mancipi olduğu halde mancipatio yapılmayarak 

traditio veya in iure cessio ile mal devredilmişse, alım akdiyle birlikte satıcının zapt durumunda 

bir stipulatio ile bedelin iki katını ödeyeceğini taahhüt etmesi usulü uygulanıyordu. 

   Alıcı daha bedeli ödemeden üçüncü kişinin ayni davası ile karşılaşmışsa, satıcı zapt hali için 

kendisine teminat vermedikçe, semeni ödemek zorunda değildi. Diğer taraftan alım satım akdi 

yapılırken taraflar satıcının zapttan sorumlu olmayacağını da kararlaştırabilirlerdi. 

   Alıcı maldaki hukuki ayıbı bilerek alım satım sözleşmesini yapmışsa, satıcı zapttan sorumlu 

olmazdı 

 Maddi ayıp (ayıba karşı tefekkül) 

    Ayıp 

 Hukuki ayıp (zapta karşı tefekkül)  

 

   d) Satıcının malda maddi ayıplardan sorumluluğu: 

   Liberal bir ekonomiyi düzenleyen Roma hukuku, alım satım müzakeresi sırasında alıcının satın 

aldığı malı inceleyeceğinden hareket etmiştir. Satıcının hileye girmeyecek şekilde malını övmesi, 

bugünkü, deyimle tezgâhtarlık yapması normal karşılanıyordu. Buna karşılık alıcıdan da gözünü 

açması bekleniyordu. Satıcı örneğin satmak istediği kölenin terbiyeli, becerikli, söz dinleyen bir 

kimse olduğunu söylemişse, bunu olağan satış sözleri olarak kabul etmek mümkündür,  fakat 

satıcı sattığı kölenin kumarbaz, hırsız, namussuz olmadığını taahhüt etmişse, bu taahhüdü 

yüzünden mesul tutulurdu. 

   Normal bir incelemeyle anlaşılmayacak olan ve sonradan ortaya çıkan, alıcının satın aldığı 

maldan normal olarak faydalanmasını engelleyen maldaki eksiklikler ve bozukluklar, gizli 

ayıplar, alıcının malı alırken beklediği kullanmayı mümkün kılmayan, sonradan fark edildiğinde 

alıcı satıcıya başvurabilirdi. Bu konudaki koruma araçları devirlere göre değişiklik göstermiştir: 

    Satıcının malda belli özelliklerin bulunduğunu veya belli maddi ayıpların bulunmadığını 

garanti etmesi veya bildiği halde maddi ayıplardan kasten bahsetmemesi durumunda alıcı 

actio empti ile zararının tazminini isterdi. 

    Maddi ayıplar konusunda çarşı ve pazar satışlarında disiplini sağlamakla görevli olan ve 

buradaki satışlarda iurisdictio yetkisine sahip bulunan aedilis curulis’ler beyannameleriyle 

satıcının bu konudaki sorumluluğunu ağırlaştırdılar, satıcılara maldaki ayıpları açıklama 

yükümlülüğünü getirdiler ve ayıp önemli ise satıcının bilmediği, saklı ayıplardan bile 

sorumlu olduğunu düzenlediler. Aedilislerin tanıdığı iki dava: 

   -Actio redhibitoria ile alıcı akitten dönerek malı iade suretiyle verdiği bedeli geri istiyordu. Bu 

dava alım satım sözleşmesinin yapılmasından sonra 6 ay içinde açılmalıydı. Amaç alım satım 

akdi yapılmadan önceki duruma dönülmesiydi. 

   -Actio quanti minoris ile alıcı, satın aldığı malın ayıplı durumdaki değer düşüklüğü farkının 

kendisine ödenmesini talep ederdi. Bu halde mal alıcıda kalırdı. Dava bir yıl içinde açılmalıydı. 

   e) Alım satıma bağlanan yan anlaşmalar: 



   -Pactum arrhale, pey akçesi(kaparo) konusunda yapılan anlaşmadır. Klasik devirde pey akçesi 

sadece alım satım akdinin yapıldığında, tarafların borçlandığına dair bir kanıt teşkil ediyordu. 

Alıcı pey akçesi olarak para vermişse, bu miktar satış bedeli ödenirken mahsup edilir, yani 

bedelden düşülür. Paradan başka bir şey verilmiş ise, iade edilirdi, iade edilmezse actio empti 

veya condictio gibi şahsi davalardan biri açılabilirdi. 

   Pey akçesine zamanla iki işlev daha bağlanmıştır: 

- Arra(pey akçesi), pişmanlık parası fonksiyonunu görebilir. Arra poenitentialis varsa, veren 

verdiğinden vazgeçmek, alan ise aldığının iki katını ödemek suretiyle kendini sözleşmeden 

kurtarabiliyordu. 

- Arra poenalis(ceza parası) halinde, edimini yerine getirmeyen alıcı ceza olarak verdiği pey 

akçesini kaybetmekte, satıcı bunu zararının asgari ölçüde telafisi olarak muhafaza 

etmektedir. Bu halde pey akçesi önceden yerine getirilmiş cezai şart işlevini görmektedir 

   -Lex commissoria; alıcı ile sarıcı, satış bedelinin belirlenen vadede ödenmemesi durumunda, 

satıcının alım satım sözleşmesinden dönebileceğinde anlaşmaktadır. 

   -In dem addictio; taraflar satılan mala daha, belirlenen süre içinde, daha iyi teklif geldiği 

takdirde, satıcının ilk satış sözleşmesini bozarak daha iyi teklif getiren ikinci alıcıyla yeni bir 

satış sözleşmesi yapmasından anlaşmaktır. 

   -Pactum displiecentiae; bu anlaşma alıcı lehine olmaktaydı; alıcı malı beğenmediği takdirde 

alım satım akdini bozabilecektir. 

   Bu son anlaşmayı geciktirici şarta bağlanmış alım satım + geciktirici şarta bağlı dönme 

anlaşması şeklinde yapmak mümkündü. Bu tarafların iradesine bağlıydı. 

   -Pactum protimiseos; bu anlaşmayla alıcı satın aldığı malı ön alım satıcıdan başkasına satmayı 

kabul etmektedir. Malı satmak isteyen alıcı bunu malı satın aldığı kişiye öncelikle teklifte 

bulunmalıydı. Satıcının burada önalım hakkı vardır. Eğer satıcı malı geri satın almak istemezse 

alıcı malı üçüncü bir kişiye satabilirdi. 

   -Pactum de retroemendo; geri alım sözleşmesidir. Satıcı malı satarken önceden belirlenmiş bir 

bedel karşılığında malı geri alma hakkını kendisinde tutmaktadır. 

   2. Kira, hizmet, istisna akitleri (locatio conductio) 

   Locatio conductio’da bir kimse alacağı ücret karşılığında diğerinin bir malı kullanmasını, 

hizmetin, işin ifasını veya bir neticenin meydana getirilmesini üstlenmektedir. Lucator, bir malı 

diğerinin kullanmasına arzeden, ,iş gücünü, hizmetini diğerini faydalanmasına, emrine 

özgüleyen veya kararlaştırılan sonucu meydana getirmeyi yüklenmiş olan kişidir. 

   Conductor ise, bu maldan veya işgücünden yararlanan veya neticenin meydana gelmesini 

bekleyen taraftır. 

   a. Kira akdi 

   Kira akdinin konusunu menkul(köleler, hayvanlar gibi) veya taşınmaz mallar, intifa gibi sınırlı 

ayni hakların kullanılması teşkil eder. Kiralanan mal kiracının yararlanmasına özgülenince, 

kiraya veren zilyet kalır, kiracı ise malı elinde bulundurur, yani detentor olur. Başka bir ifadeyle 



kiracının durumu kiraya verene nazaran zayıftır. Bu nedenle kiraya veren kiracıyı, tazminat 

ödemeyi göze almak suretiyle, her zaman kiraya verdiği araziden çıkarabilirdi. Bu yüzden kira 

akitlerine, haksız çıkarmalara karşı kiracı lehine ceza şartının konulduğu görülmekteydi. 

   Kira akdi tam iki taraflı, sinallagmatik bir akittir. İki taraf da bütün kusur derecelerinden 

sorumludur, çünkü karşılıklı yarar söz konusudur. 

   Kiralanan mal kimsenin kusuru olmadan telef olursa, hasar kiraya verene ait olur, kiracı malı 

kullanmasa bile, kira ücretini ödeyecektir. Lüzumlu masraflar kiraya veren aittir. 

   Kiraya verenin kendisine ait, kiralanmış malı kira süresi içinde satmasına, mülkiyeti 

devretmesine veya intifa hakkı tesisine engel yoktur. Bu gibi ayni hak sahipleri, kira akdine 

taraf olmadıkları için kira akdiyle bağlı değildir, ayni haklarına dayanarak kiracının malı 

kullanmasına mani olabilirler. Bu durumda kiracı kiraya verenden kira akdinden doğan şahsi 

hakkına dayanarak tazminat talep edebilir. Roma hukuku kiracının, kiraladığı malı başka 

birisine kiraya verebileceğini, yani alt kirayı kabul etmişti. 

   Kiraya veren kira süresinin sonunda kiracının malı kullanmasına ses çıkarmazsa, kira 

sözleşmesi örtülü olarak uzardı. Roma’da daha önce haber verilmeden, kiraya veren de kiracı da 

sözleşmeyi bozabilirdi. Böyle bir sürpriz ile karşılaşmak istemeyen taraflar, sözleşme yaparken 

feshin belli sürelere uyularak yapılacağını kararlaştırabilirlerdi. 

   Kiraya verilen mal ayıplı ise kiraya veren tazminat ödemek zorunda kalabilir; kiraya verilen 

ayıplı fıçılardan kiracının doldurduğu yağlar akmışsa kiraya verenin kiracının tüm zararını 

ödemesi gerekmektedir. Fıçıların durumunu kiraya verenin bilmemesi durumu değiştirmezdi. 

   Kira sözleşmesinin bir türü olan ürün(hâsılat) sözleşmesinde ürün veren bir taşınmazını 

kullanılmak ve ürün elde edilecek şekilde kiracıya bırakılması söz konusudur. Kira ücreti para 

olabileceği gibi kiranın bir kısmı ürün olarak kararlaştırılabilirdi. Bazı olağanüstü 

durumlarda(karga, sığırcık gibi hayvanların tarlaya dadanması, deprem sonucu tarlanın yok 

olması yada zarar görmesi) kimsenin karşı koyamayacağı bir güç vardır, bu nedenle kiraya 

veren kira bedelini hiç isteyemez veya indirimli isteyebilir. Buna karşılık eşyanın tabiatı gereği 

gereği ortaya çıkan zararlara kiracı katlanmak zorundaydı, yani kira ücretini ödeyecekti. 

   Kiracı taşınmazlarda kararlaştırılmış olmayan, lüzumlu ve faydalı iyileştirme yaparsa kiracı 

malike karşı masraflarının kendisine ödenmesi için dava açabilirdi. 

   b. Hizmet akdi 

   İşgören, işverenin vereceği ücret karşılığında hizmet görmeği, işgücünü işverenin emrine 

vermeyi kabul etmektir. 

   Hizmet sözleşmesi sürekli edim ilişkisi oluşturur. Hizmet akdi Roma’da önemli bir akit 

değildir(kölelere dayanan ekonomi yüzünden). Bu nedenle hizmet akdine alt düzeydeki işler 

söz konusu olurdu. Mesela bir kunduracı ustası ile çırağı arasındaki ilişki hizmet ilişkisidir. 

   Yüksek seviyeli işler, yani hür bir kimsenin toplum içindeki itibarına uygun görülen doktorluk, 

öğretmenlik, mimarlık, avukatlık gibi mesleklerin icrası için alınacak ücretler için actio locati 

açılamazdı. Bu gibi işler için şeref ücreti ancak nizam harici usul ile talep edilirdi. 



   İşgören üstlendiği hizmet edimini ifa etmek, işveren ise ücreti ödemek zorundaydı. İşverenin 

verecek işi kalmazsa bile, ücreti ödeme zorunluluğu vardı. İşin ifası işgörenin alanındaki bir 

olay yüzünden imkânsız hale gelirse, yine ücretin ödenmesi gerekir. 

   c. Eser sözleşmesi 

   Bu sözleşmeyle işgören, alacağı ücret karşılığında işverene bir sonuç, bir eser meydana 

getirmeyi üstlenmektedir. Yapılacak iş için gereken malzemeyi kural olarak ısmarlayan 

vermekte, bu malzemeyi neticeyi meydana getirecek olan işlemektedir. Ancak bu konuda 

mektepler ihtilafı mevcuttur. 

   Eser akdinin konusu çeşitli olabilir; altından yüzük yapmak, elbise dikmek, temizlemek, 

ayakkabı imal etmek vs. 

   İş akdinde salt iş edimi borçlanılmıştır, buna karşılık eser sözleşmesinde işi yüklenmiş olan 

taraf işi başarıyla sonuçlandıramadığı takdirde, borcunu yerine getirmiş olmaz. İki akit 

arasındaki diğer bir fark, hizmet akdinde işçinin işverene bağımlı olarak çalışması, işi onun 

emrine ve talimatına göre yapması mecburiyetidir. Buna karşılık eser sözleşmesinde netice 

üstlenmiş olan, işi bağımsız şekilde yapar. 

   Hizmet akdi gibi eser  akdi de tam iki taraflı akittir. Ücret için actio conducti, eser için actio 

locati açılır. 

   İşgören tüm kusurlarından, kendisine verilen malzeme dolayısıyla custodia ve imperitia’dan 

(yapılacak iş konusundaki bilgisizliğinden ve becerisizliğinden) sorumludur. Yapılacak iş 

tamamlanmadan önce telef olursa, kural olarak işi üstlenmiş olan taraf ücret talep edemez. 

Üretme ısmarlayan tarafından verilen maddedeki bozukluk veya mücbir sebep yüzünden 

mümkün olmazsa, ısmarlayan ücreti ödemek zorundadır. Buna karşılık iş tamamlanarak 

ısmarlayan tarafından kabul edilmişse, hasar ısmarlayana geçer, tamamlanmış ve kabul edilmiş 

olan eser telef olursa ücreti ödemek zorundadır. 

   Karşılığında ücret almak suretiyle yapılan deniz taşımacılığı kural olarak eser sözleşmesi 

çerçevesinde yapılırdı. Bu konuda Romalılar Akdeniz’de yerleşmiş olan lex Rhodia de iactu’yu 

(Deniz taşımacılığı yapılırken gemi batma tehlikesi geçirirse ve geminin kaptanı gemiyi 

kurtarmak adına bazı malları attırırsa ve gemi batmayıp işini tamamlarsa malı denize atılan 

kişinin zararını diğer mal sahipleri karşılar) uygulamışlardır. 

   3. Şirket akdi = Adi ortaklık sözleşmesi 

   Birden fazla kişinin belli bir alanda mal ve/veya emeklerini birleştirmek suretiyle kazanç elde 

etmek için anlaşmaları şirket akdini oluşturmaktadır. 

   Roma’da kişiler ya malvarlıklarının tümünü birleştirerek şirket kurarlar veya sadece belli bir 

iş için şirket akdi kurulur. Birinci halde tüm mallar şirketi, ikinci halde ise tek bir alanda faaliyet 

gösteren şirket vardır. 

 

   Şirketten bahsetmek için bazı unsurların biraya gelmesi lazımdı: 



   -Ortaklar arasında şirket kurma niyeti olmalı ve bu niyet şirket olduğu müddetçe devam 

etmelidir. 

   -Ortaklar şirkete pay olarak mal ve/veya emeklerini koymalıdır. Aksi kararlaştırılmadıkça, bir 

ortağın sadece kazanca katılacağı, zarara iştirak etmeyeceği kararlaştırılamazdı ve yine aksine 

anlaşma olmadıkça, taraflar zarara ve kara eşit oranda katılırlardı.(Aslan payı şirketi) 

   -Şirket akdi meşru, hukuk düzeninin yasaklamadığı bir kazanca yönelmiş olmalıdır. 

   Genelde şirkete kurulduğunda, amacı gerçekleştirmek için bir şirket malvarlığı, daha doğru 

ifadeyle şeriklerin ortak mülkiyetine tabi bir malvarlığının ortaya çıkması doğaldır. Fakat şart 

değildir. 

   Roma’da şirketin tüzel kişiliği yoktur. Her ortağın yaptığı muamele sadece onu bağlar. Bu 

ortakla muamele yapan üçüncü kişi sadece muamele yaptığı ortağı takip edebilir, diğer ortağa 

başvuramaz. Bir ortak şirketin amacını gerçekleştirmek üzere yaptığı işten elde ettiğini, payı 

oranında diğer ortağa devretmekle yükümlüdür. Bu konuda dolayısıyla temsil hükümleri işler 

ve doğrudan temsil söz konusu değildir.  

   Bir ortağın ortak amacı yerine getirirken kusuru olmaksızın doğan zararlara tüm ortaklar eşit 

olarak katlanıyordu. Ortaklardan birisinin yaptığı masraflara diğer ortağın da katılması 

gerekirdi, ortaklık faaliyet çerçevesinde elde edilen ürünler de ortaktır. 

   Taraflar birbirine karşı önce sadece kasıttan sorumluydu. Ancak daha klasik devirde bu 

sorumluluk, ihmali ve custodia’yı da içine alacak şekilde ağırlaştırılmıştı. 

   Ortaklar arasında bir devamlı borç ilişkisini ifade eden şirket akdi, taraflardan birinin ölümü, 

süresinin dolması, amacının elde edilmesi ile sona ererdi. Bunun dışında ortaklardan her biri 

şirketi tek taraflı iradesiyle sona erdirebilirdi. 

   4. Vekâlet akdi 

   Vekâlet akdinde vekil, vekâlet veren ait bir işi ücretsiz olarak yapmayı üstlenmektedir. Her 

türlü hukuki veya fiili iş için vekâlet verilebilirdi. Daha önce anlatılan, yüksek düzeydeki işler 

için şeref ücreti kararlaştırılmışsa, bu ücret vekâlet akdinden doğan davayla nizam harici usulde 

istenebilirdi. 

   Romalılar için bu akdin kökeni dostluktur. Dostlar birbirlerinin işlerini görür ve bunun için 

karşılık almazlar. 

   Vekâlet sözleşmesi, eksik iki taraflı bir borç ilişkisi meydana getirir. Vekil menfaati 

olmamasına rağmen Iustinianus devrinde tüm kusur derecelerinden sorumludur. Buna karşılık 

vekâlet veren bazı hallerde borç altına girer; vekilin masraflarını veya zararını ödemek 

zorundadır. 

   Vekil, kendisine verilen vekâletin sınırlarını aşmamalıdır. 

 

 

 



2 - HAKSIZ FİİLLER 

   Haksız fiiller akitlerden sonra en önemli borç kaynağıdır. Bir kimse başkasına hukuka haykırı 

olarak zarar verirse, zarar veren ile zarar gören arasında bir borç ilişkisi doğar. Zarar veren 

borçlu, zarar gören ise alacaklı konumundadır. Roma’da kamu yararını ihlal eden suçlar 

“crimina” ile sadece fertlerin yararına aykırı olan fiiller “delicta” ayrımı yapıldığı görülmektedir. 

   A. Ius Civile Haksız Fiilleri  

   1. Furtum “Hırsızlık” 

   Hırsızlık başkasına ait menkul bir malı malikinin karşı iradesine rağmen kasten ve kural 

olarak gizlice kendisine mal etmek amacıyla götürmektir. Furtum kavramının bugünkü hırsızlık 

kavramına göre daha geniş bir anlamı vardır(zimmete geçirme, dolandırıcılık vs.) 

   Bu haksız fiilin oluşması için şu şartların bir araya gelmesi lazımdır: 

   -Kasıt: Hırsızlığı söz konusu olan kasten, çalma niyetiyle hareket etmiş olmalıdır. 

   -Contrectatio: Başkasına ait bir malın alınarak götürülmesi, sahibinin hâkimiyet alanından 

çıkarılmasıdır. 

   Hırsızlıktan dolayı actio furti(hoca bahsetmedi) denilen ceza davası açılır. Eski devirlerden 

beri suçüstü hırsızlık(malın değerinin 4 katı ceza) ve suçüstü olmayan hırsızlık(malın değerinin 

2 katı ceza) ayrımı yapılmaktadır.( Birden fazla suçlu varsa bu cezalar aynı şekilde ayrı ayrı 

tahsis edilir.) 

   Hırsızlık sonrası hırsıza açılabilecek olan davalar: 

 Rei vindicatio (zilyet olmayan malikin, malik olmayan zilyede karşı açtığı dava) 

 Hırsızlık davası 

 Sebepsiz zenginleşme 

   2. Rapina “Gasp” 

   Başkasına ait malların cebir ve güç kullanılarak alınması gasptır. 

   3. Damnum iniuria datum “Mala verilen haksız zarar” 

   Başkasına ait mallara hukuka aykırı olarak kasten veya ihmal ile zarar verilmesi bu haksız fiili 

oluşturmaktadır. 

   Lex Aquilia’nın birinci ve üçüncü faslı mala verilen zararla ilgilidir. Birinci fasılda başkasına ait 

kölelerin ve dört ayaklı sürü hayvanlarının öldürülmesi, üçüncü fasılda ise başkasına ait malları 

yakmak, kırmak ve parçalamak şeklinde verilen zararlar düzenlenmişti 

   Bir haksız fiilden bahsedebilmek için dört şartın bir araya gelmesi gerekmektedir: kusur, 

hukuka aykırılık, illiyet bağı ve zarar 

 

 



   4. Iniuria “Kişiliğe tecavüz” 

   12 Levha Kanunu’nda iniuria sadece vücut tamlığına yapılan saldırıları ifade ediyordu, bir 

uzvun koparılmasında uygulanıyordu, taraflar anlaşamadığı takdirde kısas uygulanıyordu. 

Kemik kırılması halinde kemiği kırılan hür ise 300 As, köle ise 150 As ödeniyordu. Diğer bütün 

tecavüzler (mesela tokat atma) için 25 As ceza öngörülmüştü. Para değerinin düşmesi 

yüzünden sabit cezalar anlamsız hale gelince praetor, kişiliğe saldırı halinde cezanın hakim 

tarafından belirlenmesi esasını getirdi. 

   B. Praetor Hukuku Haksız Fiilleri  

   5. Dolus “Hile” 

   Praetor hukukuna göre hile, başkasına kandırma yoluyla, özellikle hukuki işlem yaptırmak 

suretiyle zarar verilmesi halinde haksız  fiil meydana getirmekteydi 

   6. Metus “İkrah(korkutma)” 

   Bir kimse korkutularak, tehdit edilmek suretiyle aslında yapmak istemediği bir muameleyi 

yaparak zarara uğrarsa bu haksız fiil oluşurdu. 

   7. Alienatio in fraudem creditorum 

   Alacaklısını veya alacaklılarını zarara uğratmak amacıyla borçlu malların üçüncü kişilere 

devredilmesiyle bu haksız fiil oluşurdu. 

3 – HAKSIZ FİİL BENZERLERİ 

Haksız fiil benzerleri ortada bir haksız fiil olmadığı halde haksız fiile benzer sonuçlar doğuran 

vakıalardır. Bu gibi vakıalarda praetorların tanıdıkların davalar açılmaktadır: 

 Actio adversus iudicem qui litem suam fecit(önemsiz); hakimin davaya bakarken tarafsız 

davranmaması, usulsüzlük yapması neticesinde zarar görenin açtığı davadır. 

 Actio de effusis vel deiectis; bir binadan atılan, dökülen şeylerle bir kimsenin zarar 

görmesi halinde binada oturana karşı açılabilecek olan bir davadır. Atılanlarla bir hür kişi 

ölmüşse, davalı 50 altın öder, olay yaralanma ile sonuçlanmışsa, hakim tazminatı takdir 

ederdi.(atma ve düşme davası diyerek bahsetti hoca) 

 Actio de positis et suspensis; herkesin geçtiği bir yere düşmesi durumunda oradan 

geçenlere zarar verebilecek şekilde asılmış ve konulmuş olanlar dolayısıyla herkesin 

açabileceği bu dava ile davalı 10 altına mahkûm ediliyordu. 

 Gemiciler, hancılar, ahırcılar aleyhine yanlarında çalıştırdıkları kimselerin, yolculara 

verdikleri zararlardan sorumlu tutuluyordu. Bu yerleri işletenlerin kendileri haksız fiil 

işlemedikleri halde, yaptıkları işçi seçimleri nedeniyle kusurlu oldukları söyleniyordu. 

 

 

 

 



4 – BORÇ İLİŞKİLERİNDE ŞAHSİ TEMİNAT 

  1. Kefalet 

   Kefalette, kefil borçlunun yanında alacağın ödenmesinde sorumluluk altına girmekte, 

başkasına ait bir borcu icabında ödemeyi vaat etmektedir. 

   2. Kredi vekaleti 

   Bir kimsenin üçüncü bir kişiye borç verilmesi için vekalet vermektedir. Mesela A, B’den C’ye 

borç verilmesini rica ediyor, B bunu kabul ederek C’ye borcu verdiğinde kefalete benzer bir 

durum ortaya çıkmaktadır. 

 

 


