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Vergi borçları nedeniyle para sıkıntısı içinde olan Romalı tüccar A, Kartaca’daki evini yakın 

dostu B’ye satmaya karar verir. Taraflar, 5000 sesters olan satış bedelini 1000 sesters gibi 

göstererek satış ve devir işlemlerini tamamlarlar. Bir süre sonra B, satın almış olduğu evin 

duvarlarının boyanması işi için C ile 200 sesters karşılığı anlaşmaya varır. C, D’ye giderek 50 

sesterslik saatini teminat gösterip karşılığında boya malzemeleri satın alır. Boyaları teslim alan ve 

işe başlayan C, bir süre sonra duvarda dalgaların oluştuğunu ve bu durumun boyaların içine 

katılan kireçten kaynaklandığını fark eder. Duruma çok sinirlenen C, D’nin dükkanına giderek 

tartışmaya başlar ve tartışma esnasında elindeki boya kutularını D’ye fırlatır, kutulardan biri 

sekerek o sırada alışveriş yapan E’nin bacağını yaralar. Ayrıca, dökülen boyalar nedeniyle D’nin 

dükkanın zeminindeki halı kirlenir. 

 

SORULAR 

1- A’nın evini B’ye satması işlemi geçerli midir? Neden? Gerekçeli olarak açıklayınız. (20 

puan) 

Vergi borçları nedeniyle para sıkıntısı içinde olan Romalı tüccar A’nın, Kartaca’daki evini yakın 

arkadaşı B’ye, 5000 sesterslik asıl değerin yerine 1000 sesters gibi göstererek satıp devretmesi 

olayında irade ile beyan arasındaki kasti uygunsuzluk hallerinden muvazaa mevcuttur. Muvazaa 

tarafların, beyanlarının iradelerine uygun olmayacağı konusunda anlaşmalarıdır. Muvazaada dış 

dünyaya akseden muamele hiç hüküm ifade etmeyecektir, zira tarafların iradeleri gerçek irade 

değildir. Somut olaydaki satış işlemine konu olan evin gerçek değeri 5000 sesters olmasına 

rağmen taraflar, bedeli 1000 sesters olarak göstermişler ve bu nedenle muvazaalı bir işlem 

yapmışlardır. Bununla birlikte muvazaa, mutlak ve nisbi muvazaa olmak üzere iki çeşittir. Mutlak 

muvazaada dış dünyaya yapılmış gibi yansıyan tek bir muamele vardır. Nisbi muvazaada ise biri 

dışa karşı yapılmış görüntüsü veren muvazaalı muamele, diğeri bu muamelenin arkasına 

gizlenmiş olan tarafların gerçek iradesine uygun muamele olmak üzere iki işlem vardır. Somut 

olayda, dış dünyaya yapılmış gibi yansıyan iki işlem olup, birisi tarafların 5000 sesters üzerinden 

anlaşmaya vardıkları ve gerçek iradelerini yansıtan işlem, diğeri ise 1000 sesters üzerinden 

anlaştıkları ve görünürdeki işlemdir. Görünürdeki işlem gerçek irade uyuşması olmadığı için 

kesin hükümsüz, arkasındaki gizli işlem ise gerçek iradelerini yansıttığı ve kendi geçerlilik 

koşullarını da taşıdığı için geçerlidir. 

2- B ile C arasında hangi hukuki işlem kurulmuş olabilir? Gerekçeli olarak açıklayınız. (10 

puan)  

Olayda B, evinin duvarlarını boyaması için C ile anlaşmıştır. Burada taraflar arasında locatio 

conductio kavramı altındaki sözleşmelerden biri olan hizmet sözleşmesi kurulmuştur. C, B’nin 

talimatları doğrultusunda boyama işini yapmayı üstlenmiştir. Burada maksat, bir sonucun 

meydana getirilmesinden ziyade bir işin yapılmasında kendisine yardım edilmesidir. Hizmet 

sözleşmesi rızai, borçlandırıcı, tam iki tarafa borç yükleyen sürekli edimli bir sözleşmedir. 

(B’nin, mesleki deneyiminden faydalanmak amacıyla C ile anlaştığı varsayılırsa, mesela C boyacı 

ise, tarafların arasındaki sözleşmenin eser sözleşmesi olduğu kabul edilebilir. Eser sözleşmesi 

locatio conductio grubunda bulunan diğer bir sözleşme olup bir kimsenin başkası için mesleki 

bilgi ve deneyimini kullanarak bir işin yapılması, bir sonucun meydana getirilmesi ve karşılığında 

bir ücret ödenmesi hususlarında tarafların anlaşmalarıyla kurulur. Rızai, borçlandırıcı, tam iki 



tarafa borç yükleyen ani edimli bir sözleşmedir. Sözleşmenin kurulması için iradelerin uyuşması 

dışında bir gereklilik yoktur.) 

3- C’nin boya malzemelerini satın almak için 50 sesterslik saatini teminat olarak göstermesi 

olayında, taraflar arasında hangi hukuki ilişki kurulmuştur? Hukuki sonuçları nelerdir? 

(15 puan)  

C’nin boya malzemelerini satın almak için 50 sesterslik saatini teminat olarak göstermesi rehin 

hakkı tesisidir. Rehin hakkı, bir alacağı teminat altına almak için bir malın üzerinde tesis edilen 

ve borç ödenmediği zaman söz konusu malın paraya çevrilerek içinden alacağın tahsil edildiği bir 

sınırlı ayni haktır. Söz konusu alacağın ödenmemesi durumunda alacaklı kişi alacağını, rehinli 

malı satarak bunun satış bedelinden karşılayabilir. Somut olayda rehinli alacaklı D, C’nin boya 

malzemelerinin bedelini kendisine ödememesi durumunda üzerinde rehin hakkı tesis edilen saati 

satabilir ve alacağını bu bedelden karşılayabilir. 

4- C’nin satın aldığı boyaların içine kireç karışmış olması durumu hangi hukuki soruna 

işaret eder? Bu hukuki sorunun çözümünde Roma hukukunun devirlerine göre C’ye 

tanınan hukuki imkanlar nelerdir, açıklayınız. (20 puan)   

Alınan boyaların içine kireç karışmış olduğunun sonradan fark edilmesi halinde burada maddi bir 

ayıbın varlığından söz etmek gerekir. Maddi ayıp, malın taşıması gereken nitelikleri taşımaması 

veya satıcının vaat ettiği hususları taşımamasıdır. Maddi ayıbın varlığı halinde Roma’nın eski 

devirlerinde satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen devirde aedilis 

curulis adlı magistraların faaliyetleri çerçevesinde ayıplı mal alan alıcıya bir takım haklar 

tanınmıştır. Bu hususta tanınan ilk hak 6 ay içinde satış sözleşmesinden dönme hakkı tanıyan 

actio redhibitoria davasıdır. İkinci bir imkan ise 1 yıl içinde satış bedelinin indirimi için açılan 

actio quanti minoris davasıdır. Bu şekilde satıcının sorumluluğu ağırlaştırılmış, satıcı açık ayıptan 

sorumlu olmamakla birlikte gizli ayıplardan sorumlu tutulmuştur. Iustinianus devrinde maddi 

ayıpla ilgili tüm himaye vasıtaları actio empti ile istenebilir hale gelmiştir. 

5- C’nin boya kutularını fırlatması sonucunda E’nin yaralanması ve D’nin halısının zarar 

görmesi olayında kim, kime karşı, hangi hukuki sebeplerle sorumlu tutulabilir? Gerekçeli 

olarak açıklayınız. (20 puan)    

C’nin, boya kutularını fırlatması sonucunda E’nin yaralanması ve D’nin halısının zarar görmesi 

durumlarında haksız fiil söz konusudur. Iustinianus hukukunda haksız fiilin unsurları; hukuka 

aykırı bir fiil, bu fiil neticesinde meydana gelen zarar, fiil ile zarar arasındaki illiyet bağı ve 

kusurdur. C’nin, E’nin yaralanması ve halının zarar görmesi ile neticelenen boya kutularını 

fırlatması hukuka aykırı bir fiildir. Olayda mevcut bir zarar vardır. Fırlatma eylemi ile yaralanma 

ve halının kirlenmesi zararları bakımından illiyet bağı da mevcuttur. C’nin kusuru da mevcuttur. 

Halının kirlenmesi bakımından C’nin kasıtla yani zarar verecek belli bir sonucu bilerek ve 

isteyerek hukuka aykırı şekilde hareket ettiği söylenebilir.  

E’nin yaralanması açısından ise, C’nin fiili E’ye yönelmemiştir, fakat E’ye de zarar vermiş, onun 

yaralanmasına neden olmuştur, bu nedenle fakat C’nin fiili ile E’nin yaralanması olayı arasında 

hukuka aykırılık bağı ve illiyet bağı vardır. C’nin bu fiilinden dolayı E’ye karşı sorumu 

tutulabilmesi Klasik devirde her halikarda mümkün iken, Iustinianus devrinde kusuru varsa 

mümkün olabilir. Olayda C’nin E’ye yönelik kastı yoktur, ancak C’nin dikkatsiz ve tedbirsiz 

davrandığından hareketle kusurlu olduğu da kabul edilebilir. Herhangi bir kimsenin alacağı 

tedbiri almadığı için de bu ihmal ağır ihmaldir. Iustinianus döneminde de ağır ihmal, kasıt 

hükümlerine tabi tutulmuştur. Yani C hem halının kirlenmesinden hem de E’nin yaralanmasından 

kasıt hükümlerine göre sorumlu olacaktır.  


