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14.02.20 

EŞYA HUKUKU 

Eşya hukuku dalı medeni hukukun içinde olan bir daldır. Eşya hukukuna 

dair hükümleri medeni kanunun içinde buluyoruz. Roma hukukunda da 

değer verdikleri toplumsal yapıya göre önem verilen eşya kavramları var, 

günümüzden farklı olarak onların nitelendirmesiyle eşya olarak tanımlanan 

unsurlar da var örneğin köleler. Biz günümüzde insanı eşya saymasak da 

onların kölelere vermiş olduğu toplumsal değer ve sınıfsal 

nitelendirmeleriyle alakalı olarak kölelerin eşya olarak nitelendirilmesi söz 

konusudur. Tabi ki günümüzde böyle bir sınıflandırma yok.  

Eşya Hukuku içinde bizim en temel unsurlarından biri taşınmazları 

ilgilendiren ‘Tapu sicili’ dediğimiz bir konu var, taşınmazların kaydının 

tutulduğu hatta taşınmazlardaki resmiyeti aksettiren, taşınmazların 

mülkiyet ve diğer sınırlı ayni haklarının 3.kişiler tarafından bilinip takip 

edilmesini sağlayan aleniyeti sağlayan bir sicilimiz var. Bir taşınmaz 

kimindir, onun üzerinde kimin ne hakkı vardır ya da taşınmaz önceden 

kimindi, şimdi kimin? El değiştirmeler, üzerinde tesis edilen haklar -sınırlı 

ayni haklar açısından- bunların takibini yapabildiğimiz bir tapu sicili var.  

Roma Hukukuna geldiğimizde tapu sicili dediğimiz kurum mevcut değil.  

Dolayısıyla taşınmazlara dair böyle bir kayıt söz konusu olmadığı için Eşya 

Hukuku Roma Hukukunda inceleyeceğimiz başlıklar azalmış oluyor. 



Eşya Hukuku nedir dediğimiz zaman Medeni Hukukun alt dalıdır. Eşya 

Hukukunda biz neyi inceleriz? Şahısların bir eşya üzerinde doğrudan 

doğruya hakimiyetlerini inceleriz. 

Tanım: Şahısların eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetlerini 

düzenleyen hukuk dalına Eşya Hukuku denir.  

Tanımdan bize bazı unsurlar geliyor. Eşya olması gerektiği, doğrudan 

doğruya hakimiyet unsuru. Bu tanımlamalar bize Eşya hukuku içinde 

bahsedeceğimiz ana başlıklar için önemli. Mesela doğrudan doğruya 

hakimiyet dediğimiz unsur ayni hakkın bir yansımasıdır. Birazdan ayni 

hakkı Eşya Hukukunun önemli konularından biri olarak göreceğiz. Ayni hak 

bir mutlak haktır.  

Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir, herkes tarafından da ihlal 

edilebilen haklardır. Ayni hakların içerisindeki en önemli hak mülkiyet 

hakkıdır. Mülkiyet hakkı bir eşya üzerinde sınırsızca hakimiyet kurmamızı 

sağlayan her türlü yetkiyi veren haktır. Dolayısıyla doğrudan doğruya 

hakimiyet dediğimiz unsurlar ayni hakların bu özelliklerini barındıran 

özellikleri olduğunu görüyoruz. Bahsedeceğimiz her unsur bu 

tanımlamanın içinde yer alıyor.  

Eşya Hukukunda doğrudan doğruya hakimiyet bazı durumlarda hakka 

dayanacakken bazı durumlarda hakka dayanmayacak. Hakka dayandığı 

zaman eşya üzerindeki hak nedir dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan 

hak çeşidi ayni haktır. Kimi zaman mülkiyet hakkı olarak kimi zaman sınırlı 

bir ayni hak olarak ortaya çıkar. Muhakkak ki ayni haktır. 

Mutlak haklar ve nispi haklar dediğimiz haklar var. 3. kişilerin etkisine göre 

ayrım var. Nispi haklar sözleşme ilişkisi içerisinde doğan haklardır, o hakkı 

kullanabilmek için başkasının araya girmesine, yardımına veya iznine 

ihtiyacımız vardır. Ama hak sahibi bir ayni hakkı kullanmak isterse o 



hakkını kullanmak için başkasından izin almasına gerek yoktur. Çünkü ayni 

hakkın mutlak kuvvetlendirilmiş bir etkisi vardır. Artık hakkın sahibi olan 

kişinin başka bir kişinin iznine rızasına da ihtiyacı yoktur. Satabilir, 

kiralayabilir, başka bir hak tesis edebilir istediği gibi tasarrufta bulunabilir. 

Ama nispi hak dediğimiz hakta -ki bu sözleşme ilişkisi içerisinde doğan 

haklar dedik- dolayısıyla bu bir alacaklılık ve borçluluk ilişkisi doğurur. 

Dolayısıyla nispi hak sahibi olan alacaklı ve borçlu olan kişiler sadece o 

ilişki içerisinde olan kişilere karşı bu haklarını ileri sürebilirler.3.kişilere 

karşı ileri sürülemez. Bir satım sözleşmesi bir nispi hak doğurur. Alacaklı ve 

borçlu arasında nispi hak doğar. Karşılıklı olarak birbirlerine ödemeleri 

vermeleri gereken unsurlar vardır. Satıcı sözleşme konusu olan eşyayı 

alıcıya teslim edecektir, alıcı da satım konusu olan eşyanın-malın satım 

bedelini satıcıya ödeyecektir. Her ikisinin de hakkı nispi haktır. Nispi hak 

olmasının sebebiyle bu sözleşmeden doğan hakları -yani satıcı alıcıya “Bu 

satım bedelini öde.” Demek için alıcıya gidecektir, alıcının ailesine, 

arkadaşına gidip “Öde” diyemez. Çünkü sözleşmenin tarafı olan sadece 

alıcıdır. Alıcı da aynı zamanda malın teslimini ancak satıcıdan 

isteyebilecektir. Nispi hakkın yarattığı durum budur.  

Ayni haklarda ise bir kişi kim olursa olsun, sözleşme ilişkisi olmaksızın o 

hakkımıza yönelik bir saldırı ya da herhangi bir fiil gerçekleştirmişse 

aramızda sözleşme ilişkisi aramaksızın o kişiye   “Benim mülkiyet hakkım 

var. Benim ipotek hakkım var.” Diyebiliriz.  

Kısacası Ayni Hak: Eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan 

haklara ayni hak denir.  

Hakimiyet çoğu zaman hakka dayanır. Hakimiyetin hakka dayanmadığı 

zamanlar da olabilir. Diyelim ki, ben bir hırsızım. Bir malı çaldım ve o eşya 

artık benim hakimiyetimde. Hakimiyetinde diyorsak bu eşya hukukunun 



konusu mudur?Evet. Bunda zilyetliğim vardır. Zilyetlik dediğimiz kavram 

da eşya hukukunun en önemli kavramlarından bir diğeridir. Çünkü eşya 

üzerinde bir kişinin hakimiyeti daha yeni dediğimiz gibi ayni hakka 

dayanadabilir dayanmayadabilir. Bir hakka dayansın ya da dayanmasın 

eşya üzerindeki hakimiyetin dış dünyaya duyurulması zilyetlik dediğimiz 

kavramla söz konusu olur. Bir eşya üzerindeki hakimiyetin dış dünyaya 

duyurulmasında zilyetlik denir. Zilyetlik dediğimiz zaman illa ki haklı bir 

elde bulundurma sebebi aramamıza gerek yoktur. Çünkü zilyetlikte hakka 

sahip olup olmama aranmamaktadır. İleride işleyeceğimiz bir konu olan 

‘Haksız Zilyetlik’te göreceğiz. 

Bu hususları düşündüğümüzde Eşya Hukukunun konusu nedir?  

1)Ayni Haklar 

2)Zilyetlik dediğimiz hakimiyeti dış dünyaya duyuran unsurdur. 

3) Tapu Sicili Taşınmazların kaydının tutulduğu 

Günümüzde 3 önemli konusu vardır. Roma Hukukuna geldiğimizde dersin 

başında dediğimiz gibi taşınmazlara ilişkin tapu sicili yoktur.  

Dolayısıyla Roma Hukukunda Eşya Hukukunun konusu nedir dediğimizde 

orada sadece 2 unsuru sayacağız. 

1)Ayni Haklar     

2)Zilyetlik  

Ayni hakkın 3 önemli unsuru vardır. 

1-Konusunun eşya olması gereklidir. 

2- Eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet tesis edilmesi. 

3-Herkese karşı ileri sürülebilme.  



 

Şimdi biraz eşya üzerinde duralım.Eşya, şey, ayın bunların üçü de eşya 

anlamındadır. Günlük kullanımda anlamı olmayan ‘şey’ kelimesi aslında 

hukukta eşya demektir. Peki eşya nedir? Neler hukuki anlamda eşya niteliği 

taşımaktadır? İlk andan beri söylediğimiz üzerinde hakimiyet kurulabilmesi 

gerekli. Çünkü cismani-maddi olmayan nesne üzerinde bir hak tesis 

edebilmemiz gerekiyor. (şahıs varlığı hakları hariç) 

 Kısacası 1.unsur: üzerinde hakimiyet kurulması, 

             2.unsur: cismani/maddi bir varlık olması. 

              3.unsur: kişisel niteliği olmaması. (çünkü bunlar şahıs varlığı 

değerindedir. Örneğin resim, isim üzerindeki haklar, vücut ) 

  Tanım: Üzerinde hakimiyet kurulabilen kişisel niteliği olmayan maddi, 

sınırları belirli, cismani varlıklara eşya, şey veya ayın denir. 

Sınırları belirlenmiş olmasının aranma sebebi, gezegenleri yıldızları 

düşünün bunlar uzayda cismani varlıktır fakat bunlar sınırları belirlenebilir 

nitelikte değildir. Dolayısıyla üzerinde hakimiyet tesis edebileceğimiz şeyler 

değildir. Bunlar Eşya Hukukunun konusuna giremezler. Bunun dışında bazı 

şeyler de mahiyetleri veya tesis edildikleri amaç gereği mülk edinilmeye 

uygun değildir. Örneğim Kum Taneleri. Belki bir sahili mülkiyete uygun hale 

getirebilirsiniz fakat bir kum tanesi niteliği/yaradılışı gereği mülk edinmeye 

elverişli değildir. Kamuya ait mallar vardır, herkesin yararlanmasına açık 

olarak sunulmuş, kimsenin özel mülkiyetine konu olamayacak haklar 

vardır. Denizler, akarsular, nehirler, kumsallar gibi. Kullanım hakları 

devletle yapılan sözleşmelerle belirli şartlarla belirli sürelerle kullanım 

hakları başkalarına verilebilir. Ama mülkiyeti devlete aittir ve herkesin 



kullanımına açıktır, özel mülkiyet konusu edilemezler. Bunlar bu kapsamda 

değerlendirmeyeceğimiz nesnelerdir. 

Ayrıca kişisel niteliğinin olmamasını ifade ettik. Bir malvarlığı değeri 

olmalıdır. Bu kapsamda insan vücudu bir eşya değildir fakat insan 

vücudundaki parçalar organlar ayrıldığı zaman -bunun satış konusu 

yapılamayacağı tartışmasını kenara bırakarak söylüyorum- eşya halini 

alırlar. Ama bütün olarak insan vücudu şahıs varlığı değeridir. Eşya değildir, 

mülk edinilemez. 

Roma Hukukunda köleler insan olmalarına rağmen şahıs olarak 

nitelendirilmedikleri için onlara hak ehliyeti ve fiil ehliyeti tanınmış 

olmadığı için onların elinizdeki herhangi bir nesneden farkı yoktur. Onlar 

köleleri eşya olarak nitelendirmektedir. Üzerinde hakimiyet kurulması 

buna bir sebeptir ancak aile evlatlarının durumu kafanızda soru işareti 

yaratabilir. Aile evlatlarının üzerinde aile babasının hakimiyeti söz 

konusuydu. Aile babası dilerse aile evlatları satabiliyor, sürgün edebiliyor, 

hayatı üzerinde karar veriyordu. Ama kölelerle mukayese ettiğimizde aile 

evlatları üzerindeki patria potestas dediğimiz hakimiyet aile babasının 

hakimiyeti mülkiyet hakkından farklı bir nitelendirilmeye sahip o yüzden 

köleler gibi değerlendirilmiyorlar. Evet aile babasının aile evlatlarına güçlü 

bir hakimiyeti var ancak kölelerin üzerindeki hakimiyetten farklı. Çünkü 

kölelerin üzerinde mülkiyet hakkı var, aile evlatlarının üzerindeki hakkı 

kaynaklanan hakimiyet mülkiyet hakkından farklı değerlendirilen bir 

hakimiyet. Dolayısıyla aile evlatları üzerinde mülkiyet hakkı yoktur. Yine de 

aile babasını aile evladını satabilir sürgün edebilir.  

Cesedin hukuki niteliğinde tartışma söz konusudur. Bazı yazarlar cesedin 

eşya olarak nitelendirilmesi gerektiğini söylerken, bazı yazarlar ise cesedin 

eşya olarak nitelendirilmemesi gerektiğini söylerler. Çünkü o kişi ölmüş 



olsa da şahıs varlığı hakkı söz konusu olmasa da ölen kişinin yakınlarının o 

ceset üzerinde şahıs varlığı talep hakkının var olduğunu kabul ederler. Çoğu 

yazar tarafından ceset üzerindeki hak kendine özgü mutlak hak olarak 

nitelendirilir. 

Öğrenci Sorusu: Günümüzde hayvanlar hangi statüdedir? Eşya olarak mı 

değerlendiriliyor? 

Cevap: Onları da eşya olarak değerlendirmiyorlar. Her ne kadar alım satım 

söz konusu olsa da yine de onların da kendilerine uygun özel kanunlara 

tabiiler. O yüzden tam olarak eşya olarak nitelendiremeyiz. Sonuçta canı, 

korunması gereken değerleri var. Bence eşya olarak değerlendirmek yanlış 

olur. 

EŞYA TÜRLERİ 

Alışverişe konu olabilmesi bakımından eşyalar vardır Roma Hukukunda 

yapılan ayrım budur. Bizdeki ayrım da budur. İki genel başlığımız var. 

-Alışverişe Konu Olamayan Eşyalar: Rex Extra Commercium 

 extra dendiği zaman ‘olamayan anlamı katıyor’ 

-Alışverişe Konu olabilen Eşyalar : Res In Commercium 

--------------------------------------------------------------------------------------  

Alışverişe konu olamayan eşyalar ile başlıyoruz. 

Bazı eşyalar Roma ‘da toplumsal olarak verilen değere göre alışverişe tabii 

tutmuşlar ya da alışverişe tabii tutmamışlar bunu kimi zaman dini 

müeyyedilerle, gerekçelerle alışverişe dışı tutmuşlar ya da günümüzde 

olduğu gibi beşeri hukuk/gerekçelerle alışveriş dışı tutmuşlardır. Öncelikle 

ilahi gerekçelerle alışveriş dışı tuttukları inceleyecek olursak 3 tip eşya 

görüyoruz. 



1)Kutsal Eşya (Res Sacrae) 

Res mal demektir. (aynı zamanda hak da demektir birçok anlamı 

var).Sacrae ise kutsallığını ifade ediyor. Mabetlerdeki, ibadethanelerdeki 

eşyalar bu kapsamdadır. Dini amaçlarla bir ibadethaneye tahsis edilen 

eşyaları kutsal eşya olarak kabul ederler. Bu tahsis edilme işlemleri belirli 

ritüellerle Hristiyanlıkta papa gibi, putperestlikte dini lider tarafından 

gerçekleştirildikten sonra artık onlar alışveriş dışı tutulan eşyalar haline 

geliyor. Bu tahsis edilmeyle beraber o eşyanın Tanrıya ait olduğu kabul 

ediliyor ve dolayısıyla da ona ait bir eşyanın satım konusu yapılması söz 

konusu değil. 

 

 

2)Dini Eşyalar (Res Religiosae) 

Bu eşyalar ibadethanelerdeki eşyalar değil ama mezarlıklar ve mezarların 

çevresindeki toprak alanlarını ifade eder. Mezarlıklara vermiş oldukları 

önemi de gösteriyor. Bunlar mezarın olduğu yer ve belirli bi toprak 

parçasını dini eşya olarak kabul ediyorlar. Mezarın içinde köle veya hür 

olması fark etmez. Bir ceset bir toprağa gömüldükten sonra o alan bir dini 

eşya statüsündedir ve o alanın alışveriş konusu yapılması söz konusu 

değildir. Ne zaman ki ceset oradan çıkarılır artık boş bir toprak parçası 

haline gelir. O zaman dini eşya durumu oradan kalkar. 

 

3)Kutsanmış Eşya (Res Sanctae) 

Bu eşyaların Tanrı’ya ait olduğu kabul edilmiyor ama yine de bir ilahi 

koruma tahsis ediyorlar. Toplumsal değeri olan şeylerdir. Dini 

müeyyidelerle korundukları için dini özelliktedir. Bu unsurlar örneğin 



Roma’nın şehir kapıları, Roma’nın etrafını çevreleyen duvarlar ya da tarla 

sahibi olan kişilerin tarla sınırları. Bunlar kutsanmış eşya olarak kabul 

ediliyor. Çünkü toplumun ilahi değerlere verdiği değerin daha fazla 

olmasından dolayı. Bunlar kimse tarafından alışverişe konu edilemezler. Bir 

nevi yaratıcının himayesine sunulmuş oluyor.  

 

Beşeri Hukuk Gerekçesiyle Alışverişin Dışında Tutulan Mallar 

1- Herkes İçin Ortak Olan Mallar, bunlar ihtiyacı karşılayacak olandan 

fazladır. O yüzden sadece bir kişinin mülkiyet hakkına tabii tutmak 

hukuken kabul edilebilir bir durum değildir. Bu sebeple herkesin 

kullanımına açık tutulmaktadır. O şeylerin mülkiyet hakkı devlete aittir. 

Devlet onu herkesin açık kullanımına sunmaktadır. Deniz akarsu nehirlerde 

olduğu gibi. Herkes bu eşyaları kendi mülküymüş gibi kullansa da özel 

mülkiyete konu olamazlar. Bir kişinin denize girmesi engelleniyorsa, 

akarsudan yararlanması engelleniyorsa bunu mal varlığını koruyan 

davalarla değil şahıs varlığını koruyan davalarla sağlanabiliyor. 

2-Kamu Malları 

Herkesin ortak kullanımına sunulan mallar, sahibi Roma halkıdır. Nehirler, 

sahiller vb. bir kişinin mülkiyetine sokulamaz. Bu eşyalardan bir kişinin 

kullanması engelleniyorsa bu kişinin yine şahıs davası ile hakkını 

sağlayabilir.  

 

 

3-Topluluğa Ait Mallar  



Roma’da civitas’lara ait olan mallardır tiyatrolar, stadyumlar gibi şehirde 

bulunan eşyalardır. Yine ortak kullanıma açıktır ve özel mülkiyete konu 

olamazlar. Bir kişinin kullanması engellenmişse açabileceği dava şahıs 

davasıdır. 

 

 

 

21.02.20 

(Geçen hafta ayni hakkın unsurlarını işlerken ilk unsurun üzerinde 

hakimiyet sağlanacak bir eşya olması gerektiğinden bahsettik ve orada 

eşyanın tanımlamasını yaparak eşya türleri, eşya ayrımları olarak ilerledik. 

Alışverişe konu olamayan eşya türlerini inceledik. Ayni hakları neden 

işliyoruz derseniz, ayni haklar eşya hukukunun en önemli temel 

konularından birisi. Günümüzde de 3 temel konu var. Ayni haklar, zilyetlik 

ve tapu sicili. Roma’ya geldiğimizde de yine asıl 2 konu üzerinde duruyoruz 

ayni haklar ve zilyetlik. Ancak geçen ders söylediğimiz gibi tapu sicili 

Roma’da yok. Ama yine de tapu siciliyle ilgili değineceğimiz noktalar olacak. 

Ayni haktan başka haklar da var örneğin Nispi Haklar gibi. Eşya hukukunun 

konusu değiller.) 

Alışverişe Konu Olabilen Eşya 

1)Res Mancipi – Res Nec Mancipi  

Günümüzde böyle bir mal ayrımı yok ama her toplumun devlet 

yapılanmasında kültürel özelliklerin yüklemiş olduğu toplumun kendince 

önem arz ettiği eşyaları RES MANCİPİ olarak değerlendirmişler. 

Diğerlerinden daha çok önem arz eden malları res mancipi deniyor ama şu 

şu özellikte olan res mancipidir onun dışındakiler res nec mancipidir diye 



bir ayrım YAPILMIYOR. Bu mal ayrımının neticesinde hangi devir 

şekillerine bağlı olarak devredilebileceği Ius Cıvıle’de düzenlenmiş. 

Dolayısıyla bu mal ayrımına tabi olan unsurlar Ius Cıvıle’yle düzenlendiği 

için ve Ius Cıvıle de sadece Roma vatandaşlarına uygulanan hukuk olduğu 

için bu tarz malların sadece Roma Vatandaşları tarafından elde edinildiğini 

söylememiz mümkün. 

Res Mancipi mallar nedir? Romalıların varlık olarak değer vermedikleri 

ama onlar için toplumsal ailevi boyuttaki malvarlıkları örneğin Köleler. 

Köleler res mancipi mallardandır. Yük ve çeki hayvanları,toprak, İtalya 

arazisi bu arazi üzerindeki yapılar. 

Res Nec Mancipi mallar ise bunlar dışında yer alan mallar olarak kabul 

ediliyor. Bunun ayrımına bağlı sonuç devir şekline göre ortaya çıkıyor. 

Res Nec Mancipi malı devretmek istiyorsanız traditio dediğimiz ‘teslim’ ile 

devredebiliyorsunuz. 

Fakat bu ilk grupta saydığımız köle yük ve çeki hayvanları İtalya arazisi ve 

üzerindeki yapılar olan Res Mancipi malları sadece 2 şekilde 

devredebilirsiniz. 

Res Mancipi malları belli ritüelleri gerçekleştirmesiyle yapılan örneğin en 

az beş şahidin huzurunda, bir külçeye altın koymak gibi ritüeli 

gerçekleştirmek şeklinde bunu daha sonra detaylı işleyeceğiz. 

Bu ritüelleri gerçekleştirmek suretiyle yapılmış devir şekli var bu devir 

şekli aleniyeti de sağlıyor. Bizde nasıl şuanda tapuda resmi tapu sicili 

yapılıyorsa onlar da bu şekil şartının gerçekleşmesinine bağlı mal grupları.  

Mancipatio ve in iure cessio denilen 2 devir şekli var. Bu devir şekilllerinin 

muhakkak ki gerçekleşmesi lazım aksi takdirde yapılan devir muamelesi 

aynı tapuda yapılmayan taşınmaz devrinin geçersiz olduğu gibi geçersiz 



olur. Mancipatio ve in iure cessio’nun Res Mancipi mallar için yapılmaması 

o devrin geçersiz olduğu sonucunu doğurur. Tabiki bu esaslar aleniyeti 

sağlamak için Roma Hukukunda kullanılıyor.  

Süreç içinde bu ayrım zayıflamıştır. Bunun yerine günümüzdeki taşınır 

taşınmaz mal ayrımının daha önem arz ettiğini, bir süre sonra res mancipi - 

res nec mancipi mal ayrımının hiç kalmadığını görüyoruz. Dolayısıyla 

mancipatio ve in ıure cessio devir işlemlerinden de uzaklaşıldığını, bütün 

malların traditio dediğimiz teslim yoluyla devredildiğini görüyoruz.  

2)Taşınır Eşya- Taşınmaz Eşya 

Roma Hukukunda son dönemlerde önem arz eden bir durum olmasına 

rağmen yine ona dair getirilmiş olan bazı esaslar var. Özellikle mülkiyet 

iktisabında taşınır ve taşınmazlar için belirli esaslar yapmışlar. 

İnterdictumlardan yararlanmak adına taşınır mı olacak taşınmaz mı olacak 

tanışınırlarda ne olacak, taşınmazlarda ne olacak? Gibi farklı esaslar 

benimsemişler. Ama dediğimiz gibi günümüzdeki gibi açıklamak daha 

uygun olacaktır.  

Taşınır nedir? Taşınır özüne dokusuna fonksiyonel nitelikteki özelliklerine 

zarar vermeksizin bir yerden başka bir yere götürebildiğimiz eşyalar taşınır 

eşyalardır.  

Özüne dokusuna fonksiyonel özelliklerini o eşyayı taşırken zarar 

verebileceğimiz eşyalarsa taşınmaz eşyalardır. 

Taşınmaz eşyanın mülkiyetinin konusunun neler olduğunu medeni 

kanunda düzenlendiğini görüyoruz. Medeni Kanunun 704.Maddesinde 

taşınmaz mülkiyetinin konusu başlığında neleri taşınmaz kabul edeceğimizi 

göstermiş olmaktadır. 1-arazi 2-tapu kütüğüne ayrı bir sayfaya kaydedilen 



bağımsız ve sürekli haklar 3- kat mülkiyetine kayıtlı bağımsız hükümler. 

Burada haklar da var bağımsız bölüm denilen yerler de var. 

2.maddede bahsedilen bağımsız ve sürekli haklar üst hakkı gibi 30-100yıl 

gibi sürelerle tesis edilmiş haklar aynı bir arazi ev gibi tapunun bir 

sayfasına kaydedilmesine kanun izin verir. Bağımsızlıktan kastı mirasçıları 

intikal edilebilen yani kişiye bağlı olmayan ya da devir kabiliyeti olan 

haklardır. Süreklilik ise kanunun kabul etmiş olduğu 30 yıl üzeri olan haklar 

sürekli nitelikte kabul edilir. Aynı taşınmaz gibi satabiliriz devredebiliriz 

rehin edebiliriz kiralayabiliriz. Taşınmazlarda yapabileceğimiz her türlü fiili 

bu haklar üzerinde gerçekleştirme imkanı verir. Günlük hayatta kolaylık 

sağlar örneğin size verilen üst hakkını ipotek gösterebilirsiniz. Çünkü her 

ne kadar hak olsa da onun da bir bedel karşılığı vardır. 3.olarak da kat 

mülkiyetine kayıtlı bağımsız hükümler örneğin apartman içindeki daireler. 

Eski kanunda bazı farklılıklar vardı, bu bağımsız ve sürekli haklar 

korunuyordu ama madenler yer alıyordu. Yeni kanunda madenler çıkarıldı. 

Madenler kanununda ayrı bir düzenlemeye alındı. Madenler  ne kadar 

taşınmaz kabul ediliyor olsa da biz bunu Medeni Kanun kapsamında 

taşınmaz olarak sayamıyoruz. Madenleri taşınmaz değildir diyerek kabul 

etmemiz gerekir. 

Kat mülkiyetine kayıtlı olan bağımsız bölümler eskiden Kat Mülkiyeti 

Kanununda yer alıyordu. Artık bu özel düzenleme Medeni Kanunun 

içerisine yerleştirilmiş oldu. 

Roma’ya geldiğimizde Roma’da ne ayrımlar yapılmış son dönemlerde? 

Zaman aşımı ile iktisap noktasında taşınır taşınmaz ayrımının önemli 

olduğunu görüyoruz. Mesela taşınırların 1 yıllık zilyetlik süresinden sonra 

zaman aşımıyla iktisabı öngörülmüşken taşınmazlarda bu sürenin 2 yıl 

gerçi daha sonra bu süre uzuyor.  


