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Romalı R sahip olduğu bir tarlayı kullanması ve bu tarladan yararlanması için çok yakın dostu D’ye 

iki yıllığına devretmiştir. R kısa süre sonra aynı tarla üzerinde bu tarlanın hemen yanındaki arsayı 

satın alan komşusu K’nın anayola çıkabilmesi için, kendi tarlasından geçmesi hususunda yıllık 3000 

sesters karşılığı üç yıllığına bir hak tesis etmiştir. K, parayı peşin olarak ödemiştir. Büyükbaş 

hayvan ticareti ile uğraşan K, hayvanlarını pazara götürmek için bu tarladan geçmiş ve D’nin ektiği 

mısırların telef olmasına neden olmuştur. D, hukukçu Primus’a giderek olayı anlatmış ve sahip 

olduğu hukuki olanakları öğrenmek istemiştir. Primus, D’ye iki hukuki çare önermiştir.             

Birincisi, iki sınırlı ayni hakkın çatışması söz konusu olduğundan prior tempore potior iure 

(zamanda öncelikli olan hakta da önceliklidir) kuralına dayanarak, geçit irtifakının kaldırılmasını 

talep etmek; ikincisi, R’ye karşı, intifa hakkının özüne zarar verecek davranışlardan kaçınma 

yükümlülüğüne aykırı davrandığı için borca aykırılık hükümlerine göre uğradığı zararın tazminini 

istemek. 

 

D, praetor’a giderek K aleyhine geçit irtifakının kaldırılmasını talep etmiştir. K ise buna itiraz 

etmiş, R ile D arasındaki ilişkinin aslında bir kira ilişkisi olduğunu ve bu ilişkiden doğan bir hakkın 

da kendisine karşı ileri sürülemeyeceğini söylemiştir. Çünkü; kira sözleşmesinden nisbi bir hak 

doğar, oysa kendisinin geçit irtifakından dolayı ayni bir hakkı söz konusudur. Geçit irtifakı sınırlı 

bir ayni hak olduğu için herkese karşı ileri sürülebilir, oysa kira sözleşmesinden doğan nisbi hak 

sadece sözleşmenin diğer tarafına karşı ileri sürülebilir. D, ise kendisine tanınan hakkın bir intifa 

hakkı olduğunu söylemektedir, çünkü; intifa hakkı kullanma ve semerelerden yararlanma hakkıdır, 

R, tarlanın kullanma ve yararlanma, yani mülkiyet hakkının içeriğindeki iki yetkiyi, usus ve 

fructus’u devretmiştir. Kimin haklı olduğu Primus’a soruldu. Primus cevap verdi ki bu hukuki 

problem ancak, tarafların iradelerinin yorumu ile çözülebilir. Eğer R, tarlanın üzerinde usus ve 

fructus yetkilerinin devrederek bir kullanma ve yararlanma tesis etmişse, yani mülkiyet hakkının 

içeriğindeki yetkileri tanımak istemişse, bu bir intifa hakkıdır. Eğer R, usus ve fructus yetkilerini 

kendisinde tutarak bu tarlayı kullandırma ve yararlandırma hakkı tanımak istemişse, bu bir kira 

sözleşmesidir. 

  

Bu arada bir gece şiddetli bir deprem olmuş ve tarlanın ortasında büyük ve derin bir göçük 

oluşmuştur. Bu durumun D’nin ve K’nın haklarına olan etkileri Primus’a soruldu. Primus şöyle 

cevap verdi: Bu olay mutatio rei (malın değişmesi) halidir ve irtifak haklarının artık 

kullanılamayacak olması nedeniyle sona ermeleri söz konusu olur. Bu durumda her iki irtifak hakkı 

da sona erer. K, geçit irtifakı için peşin olarak ödediği 3000 sestersi sebepsiz zenginleşme davası ile 

geri ister. 

 

 



R, bu tarlanın kıyısında bulunan kendisine ait bir evi, akan çatısını onarması için çatı ustası U’ya 

teslim etmiştir. U, bu evi 50 000 sesters karşılığı iş ortağı O’ya satıp devretmiştir. O, eve 

yerleştikten kısa süre sonra R, O’ya evden derhal çıkmasını ihtar etmiştir. O ise evin maliki 

olduğunu iddia etmektedir. Evin malikinin kim olduğu Primus’a soruldu. Primus, evin malikinin 

halen R olduğu cevabını verdi. Çünkü; ev R’nin elinden rızasız olarak çıkmıştır. Zira R, evin 

mülkiyetini devretme iradesine sahip değildir, U’nun tasarruf yetkisi yoktur. U, tasarruf yetkisine 

sahip olmadığı için yaptığı devir işlemi geçersiz olmuş, mülkiyet O’ya geçmemiştir. Bu durumda 

tarafların birbirlerine karşı hangi davaları açabilecekleri Primus’a soruldu. Primus şu cevabı verdi:  

-R, O’ya karşı rei vindicatio davasını açar, çünkü; rei vindicatio davası maliki koruyan bir davadır. 

R, halen malik olduğu için rei vindicatio davası ile evinin kaybettiği zilyetliğini geri alır.  

-O, U’ya karşı satış sözleşmesinden doğan davayı açar, çünkü; aralarında sözleşmesel bir ilişki 

vardır. O malik olamadığı için U’ya karşı ancak sözleşmesel bir talepte bulunabilir. 

-R, O’ya karşı haksız fiil davasını açar, çünkü; bu dava zarar verme kastı varsa açılır. Eğer O, evin 

R’ye ait olduğunu biliyor ve zarar verme ile hareket ediyorsa, haksız fiil davasını açar. 

 

Metin sorusu: 

a) Olayda hukukçu Primus’un verdiği cevaplar Roma hukuku açısından hangi döneme ait 

hangi hukuki kaynağı teşkil etmektedir? Bu faaliyetin hukuka olan katkısını göz önünde 

bulundurarak açıklayınız. (15 puan) 

 

Olayda hukukçuların faaliyetlerinden bahsedilmektedir. Eski hukuk devrinden beri 

görülmekte olan bu faaliyet Klasik hukuk döneminde rahip hukukçuların tekelinden çıkarak 

hukuk ilmi ile uğraşan laik hukukçuların eline geçmiştir. Olaydaki faaliyet ‘respondere’ 

faaliyetidir, hukukçular kendilerine sorulan sorulara cevap vermektedirler.  Bir dava 

açmadan önce haklarının ne olduğunu merak edenler veya praetorlar veya sadece bir kurgu 

olay yaratarak hukukun bunu nasıl çözümleyeceğini öğrenmek isteyen kişilerin soruduğu 

sorulara verilen cevaplardır. Bu cevaplar hukuken bağlayıcı değildir; fakat praetor 

tarafından davayı çözmekte kullanılırsa bir mahkeme kararına dönüşeceğinden bağlayıcı 

hale gelirdi.   

 

b) Söz konusu hukuki kaynağın imparatorluk döneminde nasıl bir değişime uğradığını 

değerlendiriniz. (15 puan) 

 

İmparatorluk döneminde de hukukçuların cevap verme faaliyeti devam etmiştir. Fakat bu 

dönemde ilk kez imparator Augustus, yeni rejimi destekleyen bazı hukukçulara “imparator 

adına cevap verme imtiyazı” adı altında bir hak bahşetmiştir ki bu andan itibaren artık 

sadece belli başlı hukukçuların görüşlerine itibar edilmiştir; diğer hukukçular, ancak bu 

imtiyaza sahip hukukçuların görüş bildirmediği konularda etkili olabilmişlerdir. Bu durum 

zamanla hukukta farklı fikirlerin ileri sürülüp farklı çözümlerin ortaya çıkmasına engel 

olduğu için hukuk adına gelişimi durdurmuştur.  

 

NOT: SINAV SÜRESİ 60 DAKİKADIR. CEVAPLAR OKUNAKLI, KISA VE GEREKÇELİ 

OLACAKTIR. CEVAPLAR AYRILAN BOŞLUKLARA YAZILACAK OLUP, EK CEVAP KAĞIDI 

VERİLMEYECEKTİR. TÜKENMEZ KALEM KULLANILACAKTIR. BAŞARILAR… (Yrd. Doç. 

Dr. Sevgi Kayak) 


