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ÖZ 

 

ROMA HUKUKUNDA ĐKAMETGAH KAVRAMI VE TÜRK HUKUKUNA 

YANSIMASI 

 

AYŞE ÖNCÜL 

 

“Roma Hukukunda Đkametgah Kavramı ve Türk Hukukuna Yansıması” isimli 

bu Yüksek Lisans Tez çalışması, Giriş ve Sonuç dışında üç bölümden oluşmuştur. 

Bu çalışma ikametgah kavramı ve bununla ilgili düzenlemeleri incelemektedir. 

Birinci Bölümde, Roma Hukuku’ndaki ikametgah kurumu, özellikle Digesta 

metinlerinden yararlanılarak incelenmiştir. Đkametgah, Corpus Iuris Civilis’in 

ağırlıklı olarak Digesta bölümünde ayrıntılarıyla düzenlenmiş olup, origo, incola 

municipes ve benzer kavramlar ile bağlantılı olduğunu söylemek mümkündür. Her 

biri ele alınmaya çalışılmış ve ayrıca ikametgah tipleri de incelenmiştir. 

Đkinci Bölümde, Türk Hukuku’ndaki ikametgah kurumu ele alınmıştır. 

Burada Roma Hukuku ile bağlar kurulmaya çalışılmıştır.  

Üçüncü Bölümde, Türk Hukuku’nda ikametgahın taşıdığı önem ele 

alınmıştır. Bu yapılırken hukuktaki gelişme ve değişmeler de gösterilmeye 

çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

DOMICILE IN ROMAN LAW AND IT’S REFLECTION IN TURKISH LAW 

 

AYŞE ÖNCÜL 

 

This Thesis, “Domicile in Roman Law and it’s reflection in Turkish Law”, 

consists of three parts exluding Introduction and Conclusion. The object of this work 

examines the concept of domicile and regulations in this regard.   

In the first part, domicile in Roman Law has been examined, especially by 

using the texts of Digest. Domicile has been arranged predominantly in the part of 

Digest of Justinian in depth, and it is possible to put forth the fact that it is related to 

origo, incola, municipes as well as similar concepts. Each of them has been handled; 

furthermore domicile types have been examined.   

In the second part, domicile in Turkish Law has been touched upon. At this 

point, an effort has been made to build a connection with Roman Law.  

In the third part, the importance of domicile in Turkish Law has been touched 

upon. Within this scope, the developments and changes in law have been tried to 

pointed out.     
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ÖNSÖZ 

 

“Roma Hukukunda Đkametgah Kavramı ve Türk Hukukuna Yansıması” isimli 

bu Yüksek Lisans Tez çalışmasında amacımız, Roma ve Türk Hukukları arasındaki 

benzerlik, farklılık ve bunları değişip gelişirken izledikleri yol açısından 

karşılaştırmaya çalışmak olacaktır.  

Seçmiş bulunduğumuz bu konunun önemi, ikametgah kavramının yerleşmesi 

ve gelişmesini incelerken bize Roma toplumunu, belli başlı hukukçularının konuyu 

ne kadar detaylı ve çok yönlü ele aldıklarını ve konuya ilişkin temel prensiplerin 

hukukumuz ile ne denli benzer olduklarını göstermesidir. 

Tezin hazırlanmasında ilk etapta karşılaşılan bazı güçlükler olmuştur. 

Konuyu incelerken ikametgah tipleri hakkında düzenlemelere Corpus Iuris Civilis 

metinleri aracılığıyla ulaşmak mümkündür; fakat daha derinlemesine incelemeye 

yetecek materyali barındırmamaktadır. Belli bir ölçüde kaynak sıkıntısı da bulunan 

bu konuda yapılmış çalışmaların Roma Hukuku ile ilgili kısımları açısından durum 

genellikle Digesta metinlerinde yapılan münferit düzenlemeleri aktarmaktan ibaret 

kalmıştır; tarihsel arka plana fazla önem verilmediğini söyleyebiliriz. Çalışmamızda 

konunun anlatımı izin verdiği ölçüde bu eksiği kapatmaya çalıştık. 

Tezin hazırlanması esnasında sabırla ve sevgileriyle bana motivasyon 

sağlayan aileme; özellikle Digesta’dan yaptığım çevirileri kontrol edip düzeltmeme 

yardımcı olan sevgili hocam  Prof. Dr. Bedia Demiriş’e; bana çalışmamda yol 

gösteren, yardımlarını, ilgisini ve desteğini esirgemeyen danışmanım ve çok değerli 

hocam Doç Dr. Diler Tamer’e; ve değerli hocam Doç. Dr. Havva Karagöz’e sonsuz  

teşekkürlerimle. 
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GĐRĐŞ 

 

Roma Hukukunun bütün bir Kıta Avrupa’sı Hukuk Sistemine temel teşkil 

etmesi ve bu kaynaktan dolayı da bizim hukuk sistemimize olan katkıları artık 

bilinen bir olgudur. Bu sistemde var olan kavram ve kurumların işlevleri, ne şekilde 

geliştikleri ve değiştikleri; bizim hukukumuzda nasıl karşılık buldukları ve aradaki 

farklılıklar her zaman önem taşıyacaktır; çünkü hukuku yaratmanın ve doğru bir 

biçimde yorumlamanın anahtarı öncelikle hukuku ve mantığını anlamaktan geçer1. 

Hukuki düşünüş tarzı ve hukuk metodu Romalılar tarafından geliştirildi ği için hukuk 

sistemlerinin temellerini Roma Hukukuna dayandırmamış devletlerce bile 

öğretilmektedir2. Hukukumuzun yapısı, kavramları, tarifleri ve yaptığı ayırımlar da 

büyük ölçüde Roma Hukukundan alınmıştır. Roma Hukuku da bu açıdan 

bakıldığında her zaman güncelliğini koruyacaktır3. 

Tez konumuzun hem Roma hem de Türk Hukuku açısından ele alınmasının 

bir yararı da bize bu güncelliği yeniden hatırlatması olacaktır. Türkiye’nin 

mevzuatını Avrupa Birliğinin mevzuatı ile uyumlulaştırma çabalarını ele alalım; bu 

konuda Ziya Umur büyük bir ileri görüşlülük ile, Türkiye’nin Avrupa ile ilişki 

kurmak istiyorsa bunun için tek temas noktasının Avrupalılarla ortaklaşa uyguladığı 

Roma Hukuku olduğunu yirmi yıldan fazla bir zaman önce belirtmiştir4. Bunun 

yapılması için öncelikle Türk Hukukunun Roma Hukuku ile bağlarını incelemesi 

gerekmektedir. 

Tez konumuzu ikametgah (yerleşim yeri) olarak belirlememizin öncelikli 

sebeplerinden birisi hukuktaki gelişmişliği çok iyi bir şekilde yansıtmasıdır. 

Özellikle Roma Hukukunda konunun detaylı biçimde ele alındığını görmek heyecan 

vericidir. Pozitif hukuk yerleşim yerine kamusal ve özel hakların kullanılması ve 

yükümlülükler açısından her zaman büyük bir önem vermiştir. Roma Hukukunda da, 

                                                 
1 Özcan Karadeniz Çelebican, Roma Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2006, s. 10 ve devamı, 34 
ve devamı. 
2 Ziya Umur, Roma Hukuku Ders Notları, Đstanbul, Beta Yayınları, 1999, s. 134, 135. 
3 Michel Villey, Roma Hukuku Güncelliği, Çev.  Bülent Tahiroğlu, Đstanbul, Der Yayınları, 1985, s. 
138 ve devamı. 
4 Ziya Umur, Türk Hukuk Tarihi Dersleri 1. Cilt , Đstanbul, Beta Yayınları, 1993, s. 142. 
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yerleşim yerinin; bugünkü hukukumuzdaki kadar olmasa dahi yetkili mahkemeyi, 

kentsel hizmet yükümlülüğünü (municipales), hatta kişinin tabi olduğu özel hukuku 

belirleyen bir fonksiyonu bulunmaktadır. Biz de, Roma’daki fonksiyonunu anlamaya 

çalıştıktan sonra kendi hukukumuzda konunun düzenlenişini incelerken yeri geldikçe 

paralellik gösteren kısımlara ve hangi noktalarda farklılıklar bulunduğuna dikkat 

çekmeye çalışacağız.  

Konumuzun Roma Hukuku kısmı ile ilgili olarak yeterli sayıda güncel 

çalışma yapılmamış olması, başlangıçta kaynak sıkıntısı çekmemize neden olmuş; 

fakat diğer yandan, tezimizi ağırlıklı olarak birinci elden kaynaklarla oluşturmamıza 

da olanak sağlamıştır. Đncelememizi yapacağımız birinci elden kaynaklar, Roma’daki 

hukuk kaynakları, öncelikli olarak da Corpus Iuris Civilis’te5 bulunan konu ile ilgili 

metinlerdir. Corpus Iuris Civilis içinde temel olarak Digesta’dan ilgili metinleri 

çevirerek açıklamaya çalışacağız; buradaki düzenlemeler Roma’daki uygulamanın 

yazılı hale getirilmiş derlemeleri olduğu için bize ihtiyacımız olan bilgiyi birinci 

elden verecektir. Bu yöntemi benimserken Villey’in, Roma Hukuku’nun ciddi olarak 

ancak orijinal dilinde incelenebileceği6 yönündeki görüşünden de cesaret almaktayız. 

Burada Krueger’in Corpus Iuris Civilis derlemesini7 esas alacağız. 

Collingwood, Roma tarih yazımı ve Romalı hukukçular bakımından 

genellikle Roma’nın ve hukukunun değişmeyen, ab aeterno8 bir töz olarak 

görüldüğünü söylemiştir. Bu nedenle Roma tarih yazımının bir şeyin nasıl meydana 

geldiğini hiçbir zaman gösteremeyeceğini fakat insan ve şeylerin yaptıklarını çok net 

olarak betimlediğini ifade eder9. Burada, hukuktaki düzenlemelerin izlediği seyri 

takip ederek oluşan değişimin hangi yönde olduğunu bulmaya çalışacağız. 

                                                 
5 M.S. 528 – M.S. 534 tarihleri arasında Justinianus tarafından hazırlatılan hukuk külliyatı. Roma 
Hukukunun Justinianus ve öncesine ilişkin kurallarını bir arada barındırmaktadır. Külliyatta özel 
hukuka ilişkin hükümlerin ağır basmasına karşın, içinde Anayasa, Đdare, Ceza ve Kilise Hukuklarına, 
bir diğer deyişle Kamu hukukuna ilişkin bölümler de bulunmaktadır. Karadeniz Çelebican, Roma 
Hukuku , s. 64, 65 ve devamı. 
6 Villey, Roma Hukuku Güncelliği, s. 10 ve devamı. 
7 Paulus Krueger, Corpus Iuris Civilis , Editio Stereotypa Quinta Decima, Volumen Primum, 
Institutiones recognovit Paulus Krueger; Digesta recognovit Theodorus Mommsen, Berolini, Apud 
Weidmannos, 1928. 
8 Öncesiz – sonrasız 
9 R.G. Collingwood, Tarih Tasarımı, Çev. Kurtuluş Dinçer, 2.Bası., Ankara, Gündoğan Yayınları, 
1996, s. 77, 78, 80. 
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Tezimiz temel olarak üç ana kısımdan oluşmaktadır. Đlk kısımda Roma 

hukukunda ikametgah incelenmeye çalışılacak; ikinci kısımda Türk hukukunda 

yerleşim yerinin düzenlenişi ve üçüncü kısımda ise Türk hukuku açısından yerleşim 

yerinin taşıdığı önem ele alınacaktır. Terminoloji açısından yeni Medeni 

Kanunumuzun tercih ettiği yerleşim yeri deyişi Türk hukukunu incelediğimiz ikinci 

ve üçüncü kısımlar açısından benimsenecektir; fakat Roma hukuku ile ilgili olan ilk 

kısımda biz karışıklık olmaması açısından ikametgah terimini kullanmayı uygun 

görmekteyiz; böylece bu kısımda kullanacağımız ikametgah anlamında olmayan 

yerleşim yeri ile ikametgah anlamında kullanılan yerleşim yeri deyişleri birbiri ile 

karışmayacaktır. 

 Ayrı ayrı ifade etmeye çalışırsak, konuyu Roma açısından ele aldığımızda, 

ikametgahın Roma hukuku ile ilgili kısımdaki ele alınışı, vatandaşlık meselesi ve 

ikametgah ile ilişkisi, ikametgaha bağlanan sonuçlar incelenecektir. Konuyu kendi 

hukukumuz açısından ele aldığımızda ise Türk hukukunda yerleşim yeri kavramının 

niteliğini, bu alanda uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’daki eşitlik kavramının ele 

alınışına uygun olarak yapılan yeni düzenlemeleri incelemeye çalışacağız. 
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1. ROMA HUKUKUNDA ĐKAMETGAH 

 

1.1. KAVRAM 

 

Đkametgah sözcüğünün teorik olarak iki açıdan değerlendirilebileceği 

söylenebilir. Bunlardan birincisi, bir mekan ve bir kişi arasındaki gözle görünmeyen 

ili şki; ikincisi ise konumuz ile ilgili olarak, kendisine hukuki sonuçlar bağlanmış ve 

böylece maddi hale gelmiş bir olgu oluşudur. Burada ikametgah kavramının çeşitli 

metinlerde ne şekilde kullanıldığını ve hangi şekillerde ifade edildiğini, aynı 

zamanda Romalılar için ne anlama geldiğini ele alarak çalışmamız gerekmektedir. 

Bu şekilde kendi terminolojimizi de oluşturmuş olacağız.  

Açıklamamız gereken başlıca kavramlar şunlar olacaktır: Domicilium, Origo, 

Incola, Civis, Civitas, Municipes, Municipium, Munera. Bu kavramlardan bazıları 

ikametgaha ilişkin iken, bazıları da ikametgaha ilişkin metinlerde sıkça kullanıldığı 

için anlamları ifade edilmek üzere ele alınacaktır. 

Belirtmemiz gerekir ki; her ne kadar benzer ifadeler olarak Aedes/Aedificium 

(yapı, bina, ev), Domus/Aedes (ev, konut), Sedes (konut, oturma, ikamet) gibi 

sözcükler metinlerde yer bulsa dahi, burada baskın olarak kullanılan ve en genel 

olarak ikametgahı ifade eden kavram, domicilium’dur.  

 

1.1.1. DOMICILIUM 

 

Kelime anlamıyla ele alındığında domicilium; ikametgah1 olarak 

kullanılmaktadır. Bu kelime, ileride de göreceğimiz gibi bizim hukukumuzda taşıdığı 

anlamı Roma Hukukunda da aynı biçimde taşımaktadır. Buna göre bir kişinin 

ikametgahı, onun devamlı olarak (geçici değil) ve süreklilik arz edecek şekilde 

                                                 
1 (Çevrimiçi) http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/resolveform?lang=Latin, 23/07/08, 11: 40; 
(Çevrimiçi) http://www.perseus.tufts.edu/cgibin/morphindex?lang=la&lookup=domicilium&byt epos 
=79768&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0041, 23/07/08, 11: 45; 
(Çevrimiçi) http://www.perseus.tufts.edu/cgibin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3A 
entry%3D% 2314685, 23/07/08, 14:00.  
 
 



 5

yaşadığı yer2; kişinin konut sahibi olduğu, iş, ilişki ve etkinliklerinin merkezi haline 

getirdiği, eşyalarının bulunduğu yerdir3. Konut sahibi olması ile muhakkak o 

konutun maliki olması gerekliliğinden söz etmiyoruz; ya da tersi biçimde birden 

fazla konutun maliki konumunda olsa bile mülkiyetindeki her bir konut ikametgah 

konusu değildir 4; kişinin o yeri ikametgahı olarak görmesi ve o yerin olanaklarından 

yararlanması, orada sürekli olarak yaşamak niyeti taşıması gereklidir5. 

 

D.47.10.5.2: “Ulpianus libro quinquagensimo sexto ad edictum 

Domum accipere debemus non proprietatem domus, sed 

domicilium. quare sive in propria domu quis habitaverit sive in conducto 

vel gratis sive hospitio receptus, haec lex locum habebit.” 

 

D.47.10.5.2: “Ulpianus’un edictum’a ilişkin elli altıncı  kitabından 

Evi bir evin mülkiyeti olarak değil, fakat ikametgah olarak 

anlamalıyız. Bu sebeple ister kendi evinde ister kiralık bir evde ya da 

parasız olarak isterse konukseverlikle kabul edilmiş olsun, kim ikamet 

etmişse, bu yasanın bir yeri olacaktır.” 

 

Bu metinde gördüğümüz gibi, ikametgah kavramını anlatmak için her zaman 

domicilium kelimesi kullanılmamaktadır. Bazı hallerde ikametgahı ifade etmek için 

domus (ev)6 gibi farklı kelimeler de kullanılmaktadır. Bir başka örnek vermek 

gerekirse; 

 

D.11.5.1.2: “Ulpianus libro vicensimo tertio ad edictum 

Item notandum, quod susceptorem verberatum quidem et damnum 

passum ubicumque et quandocumque non vindicat: verum furtum factum 

                                                 
2 Adolf Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, cilt 43, bölüm 2, Philadelphia, American 
Philosophical Society, 1991, s. 441. 
3 D.50.16.203 
4 D.47.10.5.5 
5 Diler Tamer, “Roma Vatandaşlık Hukukunda Origo ve Domicilium”, Değişen Dünyada Đnsan, 
Hukuk ve Devlet: Edip F. Çelik’e Armağan, Đstanbul, 1995,  s. 204. 
6 D.2.4.18; D.50.17.103; C.10.40.7.1 
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domi et eo tempore quo alea ludebatur, licet lusor non fuerit qui quid 

eorum fecerit, impune fit. domum autem pro habitatione et domicilio nos 

accipere debere certum est.” 

 

D.11.5.1.2: “Ulpianus’un edictum’a ilişkin yirmi üçüncü 

kitabından 

Ayrıca belirtilmelidir ki, üstlenen kişi cezalandırılmıştır, ve hatta 

herhangi bir yerde ve günün birinde intikam almayarak zararı 

üstlenmiştir: gerçekten hırsızlık evde yapılmıştır hem de zar oynandığı 

sırada, cezadan bağışık olan ....... oyuncu olmamışsa da, evi mesken ve 

ikametgah yerine almamızın gerektiği ise doğrudur.” 

 

Görüldüğü gibi ikametgahın önem taşıdığı düzenlemeler ve kavramı 

tanımlamamıza yardımcı olacak ifadeler özellikle Digesta’nın çeşitli bölümlerinde 

dağınık olarak karşımıza çıkmaktadır; fakat yine de ikametgah kavramını doğrudan 

ilgilendiren metinlerin yoğunluk kazandığı yerin asıl olarak Digesta’nın 50. 

kitabında olduğunu da belirtelim. Aşağıdaki metinde yine, usul hukukunu 

ilgilendiren bir düzenleme yer almakta, burada da domus ile ikametgah kavramının 

kastedildiğine dikkat çekilmektedir. 

 

D.48.5.23(22).2: “Papinianus libro primo de adulteriis  

Ius occidendi parti conceditur domi suae, licet ibi filia non habitat, 

vel in domo generi: sed domus et pro domicilio accipienda est, ut in lege 

Cornelia de iniuriis.” 

 

D.48.5.23(22).2: “Papinianus’un zinalar hakkındaki birinci 

kitabından  

Lex Cornelia’ya göre, kızı orada yaşamasa bile öldürme hakkı 

babaya kendi evinde ya da damadının evinde verilir. ‘Ev’ kelimesi burada 

‘ikametgah’  olarak anlaşılmalıdır, tıpkı Lex Cornelia’nın kişiye verilen 

zarar bahsinde olduğu gibi.” 
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Cinsel suçlarda yargılama usulüne ilişkin bir düzenleme içeren bu metinde7 

de açık bir şekilde ikametgah manasını taşır biçimde kullanılmış başka bir kelimeye 

(domus)8 yer verilmiş ve bu şekilde kavramın kapsamı ve ne ifade ettiği ile ilgili bilgi 

verilmeye çalışılmıştır. Bazen evi (domus), bazen bütün işlerini gördüğü yer kişinin 

domicilium’u sayılırdı9. Ev ile Đkametgah kelimelerinin birbiri yerine kullanılır 

olması, ikametgahın yani yerleşim yerinin mekana bağlılığını ifade etmektedir. 

Kelimeyi geniş anlamıyla ele aldığımızda domicilium, kişilerin sahip 

oldukları yer anlamını taşımaktadır. Yer ile, sahip olunan toprak parçası 

kastedilmekte, Roma’nın ilk dönemlerinde sadece belli çoklukta araziye sahip 

kişilerin census listelerinde10 vatandaş olarak yer almalarının mümkün olması ifade 

edilmektedir11. Metinlerde ikametgah kavramının çeşitli şekillerde karşımıza 

çıkmasının bir sebebi de budur.  

Bizi ilgilendiren, yani dar ve teknik anlamı ile ele aldığımızda ise domicilium, 

orada yerleşmek niyeti ile devamlı olarak yaşanılan yer anlamını taşır. Dar anlamıyla 

ikametgahtan söz edebilmek için iki unsurun bulunması gerekmektedir, bunlar; 

factum (bir yerde yaşama) ve animus manendi ( yerleşme niyeti) olarak ifade 

edilmektedir. Fiili ve iradi olarak da nitelendirebileceğimiz bu iki unsurun bir arada 

bulunması gerekmektedir12. Aşağıda, ikametgah kavramının unsurlarını incelerken, 

bunlara tekrar değineceğiz. Klasik Roma Hukukunda pek bahis konusu olmasa da 

daha sonraki dönemler için bu unsurların animus ve corpus adı altında bulunduğu 

söylenmiştir13 

                                                 
7 Diler Tamer, Augustus Çağında Cinsel Suçlar ve Lex Iulia de Adulteriis Coercendis, Đstanbul, 
Homer Kitabevi, 2007, s. 140. 
8 Kelimenin kullanımına göre değişik anlamlar taşıdığını ifade edelim. Kelimenin ev, hane anlamının 
yanı sıra aile anlamını taşıdığı da olurdu. Örnek olarak Bkz. Robert Villers, “Roma Hukukunda 
Cumhuriyet Devri Sonuna Kadar, Kadının Hukuki Durumu”, Đstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, 
Cilt: 39, Sayı: 1-4, Ayrıbası, Çev. Bülent Tahiroğlu,  Đstanbul, Sulhi Garan Matbaası, 1974, s. 2. 
9 Ziya Umur, Roma Hukuku Lügatı, Đstanbul, ĐÜHF yayınları, Fakülteler Matbaası, 1975, s. 60. 
10 Nüfus istatistik cetvelleri. Bkz. Umur, Roma Hukuku Lügatı, s. 36.  
11 A. Nadi Günal, Erkan Küçükgüngör, “Roma Hukukunda Đkametgah (Domicilium) Kavramı”, 
AÜHFD , Cilt: 46, Sayı: 1 – 4, Ankara, AÜHF, 1997, s. 121. 
12 Tamer, “Roma Vatandaşlık Hukukunda Origo ve Domicilium”, s. 204; Günal, Küçükgüngör, 
“Roma Hukukunda Đkametgah (Domicilium) Kavramı”, s. 123. 
13 Kudret Ayiter, Roma Hukuku Dersleri, Aile Hukuku , Ankara, Ayyıldız matbaası, 1960, s. 58. 
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1.1.2. ORIGO 

 

Romalı hukukçular ikametgah kavramının (domicilium) yanına ve buna 

paralel olarak origo ya da ius originis dedikleri başka bir hukuki olguyu 

koymaktadırlar. Domicilium’u Origo kavramından ayırt etmemiz gerekir; çünkü 

ileride de göreceğimiz üzere origo, vatandaşlık hakkının kazanılması ile ilgili bir 

kavramdır; ikametgah ile sıkı şekilde ilişkilendirildiği için bir çok metinde yer 

almıştır.  

Origo ile colonus’un14 doğduğu arazi; bir kişinin doğum, azat edilme, 

vatandaşlık hakkını almış olmak açılarından ait bulunduğu şehir kastedilmektedir15.  

Kelime olarak başlangıç, başlama, nesil, soy, kaynak, aile kökeni, doğum16 

gibi anlamlar taşımakla beraber  biz bu kelimeyi en genel olarak kök17 ya da köken 

biçiminde de ifade edebiliriz. Konu ile ilgili hukuksal olduğu kadar edebi değer de 

taşıyan bazı metinler ileride incelenecektir18.  

Origo’nun vatan kavramı ile ilişkisini19 belirtmek için bazı metinlerde patria 

kelimesinin kullanıldığı görülmektedir20. Kavramın bu anlamı kazanmasına aşağıda 

daha geniş yer vereceğimiz için şimdi kısaca özetlemeye çalışalım. Şehir-devletin 

(civitas) uzun yüzyıllar boyunca siyasi toplumun temeli olmasından dolayı, 

bahsedilen dönemde insanlar günümüzde olduğu gibi bir ulus ve ülkeye 

bağlanmıyordu, daha ziyade, devlet o sitenin kendisinden ibaret kabul ediliyordu ve 

orada yaşayanlar da sitenin yurttaşları (vatandaş) oluyordu. Zamanla ve Roma’nın 

                                                 
14 Coloni, colonus’un çoğul formudur. Umur’un tanımlamasına göre; “Đmparatorluğun ilk asırlarında, 
imparatorluğa ait bir toprağı umumiyetle hasılat üzerinden ödenen senelik bir icar mukabilinde 
işlenmek üzere kiralayan, hürriyet durumlarını muhafaza ettikleri için istedikleri zaman oradan 
ayrılabilen çiftçi ve köylüler; köy gayrı menkulleri kiracıları” demektir. Umur, Roma Hukuku 
Lügatı, s. 40; C.11.48; C.51-53; C.64. 
15 Umur, Roma Hukuku Lügatı, s. 146; C.10.39. 
16(Çevrimiçi) http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=la&lookup=origo&bytepos=121 
94386& wordcount=3&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0060 , 22/06/08, 12:30. 
17(Çevrimiçi)http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0060%3A 
entry%3 D%2311117 , 22/07/08, 12:30. 
18 Marcus Tullius Cicero, Şair Archias Savunması – Pro A. Licinio Archia Poeta Oratio, Çev. Bedia 
Demiriş, Çiğdem Dürüşken, Đstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1997. 
19 Bkz. s. 43. 
20 D.50.1.27; D.50.1.30 
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merkezileşmesiyle belirli bir birlik oluşmuş ve hukukçular, Roma’nın 

imparatorluğun bütün sakinlerinin ortak vatanı olduğunu söyleyebilmişlerdir: 

 

D.50.1.33: “Modestinus libro singulari de manumissionibus. 

 Roma communis nostra patria est.” 

 

D.50.1.33: “Modestinus’un manumissiolara ilişkin tek kitabından. 

Roma hepimizin ortak vatanıdır (patria).” 

 

Bununla birlikte bu ortak vatan olgusunun altında yerel vatan, 

ikametgahınkine benzer, hatta belli bir süre ikametgahınkinden çok daha fazla önem 

arz ederek varlığını sürdürmüştür. Fakat daha sonra; son imparatorluk devrinde artık 

origo; “bir şehre ait olmak”tan çıkarak “belirli bir sosyal sınıfa ait olmak” şeklini 

almıştır; çünkü artık imparatorluğun yapısı değişmiş, şehir devletleri birleştirmek 

yerine çeşitli sınıflara bölünmüş bir merkezi otorite haline gelmiştir21. Bu nedenle bir 

çok metinde origo ve domicilium birbirinden ayrılmadan kullanılmıştır.  

 

1.1.3. INCOLA 

 

Kelime anlamıyla sakin, mukim, bir yerde oturan22 olarak ifade 

edebileceğimiz bu kavram aslında domicilium ile ilişkili, eşdeğerdedir23. Đkamet eden 

incola adını almaktadır24. Buradan domicilium’un eşanlamlısı olan incolatus terimi 

                                                 
21  Tamer, “Roma Vatandaşlık Hukukunda Origo ve Domicilium”,  s. 203. 
22 (Çevrimiçi) http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059% 
3Aentry%3D %2322430, 20/06/08, 11:00. 
23 D.50.1.5’te incolam esse ve domicilium habere deyişleri birbirlerine denk olarak kullanılmıştır. 
Metinde birden fazla yerde eşit derecede ticaret yapan kimsenin bazılarınca aslında birden çok yerde 
bir incola ya da ikametgah sahibi olduğunun söylenmesinin doğru olduğu ifade edilmektedir.  
24 William Smith, A Dictionary of Grek and Roman Antiquities, (Çevrimiçi) 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Domicilium.html,15/07/0
7, 11:50. 
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çıkmaktadır25. Bu denklik sebebiyle, incolatus ile bir kimsenin ikamet ettiği yerin 

kastedildiği dahi söylenmektedir26. Incolatus ikametgah ile ilgili haklar ve 

yükümlülükleri, bir toplulukta incola olarak bulunmayı ifade eder27. O halde incola 

ikametgahını bir kentte yapmış olan kişidir28. Bir diğer deyişle, bir yerde ikametgaha 

sahip olan kişinin o yerin incola’sı olduğu kabul edilirdi29. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, bulunduğu şehirde o şehrin vatandaşı olarak bulunmayan fakat 

ikametgahı olan kişilerin incola olarak adlandırılmasıdır. Aşağıda daha detaylı olarak 

göreceğimiz üzere, bir şehirde o şehrin vatandaşı olarak bulunanlara ise cives 

deniyordu. 

 Bu konu, kişinin kamu hizmetlerini (munera) göreceği yerin belirlenmesi 

açısından önem taşımaktadır. Bir şehirde o şehrin vatandaşı olmadığı halde 

ikametgah sahibi olan kişiler, o şehir içinde yaşayanların yapmakla yükümlü 

bulundukları kamu hizmetlerini (munera) yerine getirirerdi. Bu hizmetler 

malvarlıklarına dair olabileceği gibi şahsi yükümlülükler de olabilirdi. Kişi vatandaşı 

olmasa dahi o şehirden ve imkanlarından istifade ettiği, hatta magistra seçimlerine 

dahi katılabildiği için bir tür karşılık olarak bu hizmetleri yerine getirmesi 

gerekirdi30. 

 

D.50.1.29: “Gaius libro primo ad edictum provinciale 

Incola et his magistratibus parere debet, apud quos incola est, et 

illis, apud quos civis est: nec tantum municipali iurisdictioni in utroque 

municipio subiectus est, verum etiam omnibus publicis muneribus fungi 

debet.” 

                                                 
25 Felix Roussel, Du Domicile En Droit Romain De La Formation Des Conventions En Droit 
International Prive , Paris, Challamel Aine,1878, s. 23. 
26 Umur, Roma Hukuku Lügatı, s. 84; (Çevrimiçi) http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc 
=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3A entry%3D% 2322431, 23/07/08, 15:00.  
27 Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s. 498.  
28 Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s. 498; D.50.16.239.2 “Incola est, qui aliqua 
regione domicilium suum contulit, quem Græci πάροιxον (id ex juxta habitantem) appellant.”  
(Çevrimiçi) http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A19 99.04.00 
59%3Aentry%3 D%2322430, 23/07/08, 14:45. 
29 Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s. 441. 
30 Günal, Küçükgüngör,“Roma Hukukunda Đkametgah (Domicilium) Kavramı”, s. 127. 
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D.50.1.29: “Gaius’un edictum provinciale’ye ilişkin birinci 

kitabından 

Bir incola, hem yanlarında incola olarak bulunduğu yüksek resmi 

görevlilere hem de yanlarında vatandaş olarak bulunduğu yüksek resmi 

görevlilere itaat etmelidir: her iki municipium'da sadece yerel 

yargılamaya tabi olmakla kalmaz, aynı zamanda bütün kamusal görevleri 

yerine getirmelidir.” 

 

1.1.4. CIVIS - CIVITAS 

 

Civis için vatandaş, yurttaş31; civitas için şehir, devlet, site kelimeleri ve bir 

topluluğun üyesi32 deyişleri karşılık olarak kullanılmıştır. Ayrıca civis’e vatandaş 

denildiği için civitas’a vatan veya ülke de denilmektedir. Bunların günümüzde 

taşıdığı anlam ile Romalılar için taşıdıkları anlam birebir örtüşmemektedir33. 

Günümüzde vatandaş olmak, devletin tabiyeti altında olmak demektir. Oysa 

Romalılar için civis, yani vatandaş olmak; şehir – devlet’e tabi bulunmak, fakat aynı 

zamanda müşterek bir hukuk altında toplanmış bir ortaklığın üyesi olmak anlamını 

taşımaktadır34. Civis, devlet olarak ayrı bir topluluğun içinde yaşayan her ferttir; 

hatta Constitutio Antoniniana’da35 civis romanus ile, Roma civitas’ı içinde yaşayan 

ve status civitatis’e sahip hür Roma vatandaşının kastedildiği36 belirtilmektedir. 

Roma’nın bir civitas idaresi oluşturduğu zaman tarihsel olarak ilk 

dönemlerini yaşamaya başladığı söylenebilir. Bu idare en mükemmel formuna 

                                                 
31 (Çevrimiçi) http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059% 
3Aentry%3 D%238465 , 23/07/08, 16:45. 
32 (Çevrimiçi) http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0060% 
3Aentry%3 D%232560 , 23/07/08, 17:30. 
33 Ziya Umur, Roma Hukuku - Tarihi Giri ş, Kaynaklar, Umumi Mefhumlar, Hakların Himayesi , 
Đstanbul, ĐÜHF Yayınları, Fakülteler Matbaası, 1982, s. 9 ve devamı; Umur, Roma Hukuku Ders 
Notları , s. 7 ve devamı; Sadri Maksudi Arsal, Umumi Hukuk Tarihi , Đstanbul, ĐÜHF Yayınları, 
1944, s. 388.  
34 Umur, Roma Hukuku - Tarihi Giri ş, Kaynaklar, Umumi Mefhumlar, Hakların Himayesi , s. 
10. 
35 Đmparator Caracalla’nın M.S. 212’de çıkardığı ve imparatorluk içinde yaşayan herkese Roma 
vatandaşlığı tanıyan emirname. Umur, Roma Hukuku Lügatı, s. 47.  
36 Umur, Roma Hukuku Lügatı, s. 37.  
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Cumhuriyet (Respublica) devrinde37 kavuşmuştur ve Đlk Đmparatorluk (Principatus) 

devriyle38 beraber bozularak tamamen farklı bir yapı oluşmuştur39. Civitas, içinde üç 

anlam barındırmaktadır. Đlk olarak, bir birlik halinde hukuken teşkilatlanmış 

vatandaşlar topluluğu, devlet anlamını taşır. Đkinci olarak bu vatandaşların hukuki 

durumunu, vatandaşlığı ifade eder. Son olarak da vatandaşların çoğunluğunun ikamet 

ettiği yeri, yani ülkeyi anlatmaktadır40.  

 

1.1.5. MUNICIPES - MUNICIPIUM 

 

Eskiden civitas olup sonraları Roma’ya ilhak olunmuş sitelere municipium 

denmiştir41. Bunlar, Cumhuriyet idaresi sırasında, merkezden idare edilmeleri 

güçleşen, idari ve yargısal özerklikleri bulunan, nispeten uzak yerlerdeki şehirlerdir 

ve civitas’tan tek farkları hakimiyet unsurunun bulunmamasıdır42. 

Municipium kavramı tanımlanırken de aynı şekilde; içinde Roma 

vatandaşlarının bulunduğu şehir; Roma vatandaşlığının verdiği haklara sahip olan 

fakat kendi yasaları ile  yönetilen ve kendi magistraları olan, özgür-bağımsız şehir43 

adını taşımaktaydı. Romanın egemenliği altında kendi kendini yöneten bu federal 

devletlerde yaşayanlar az ya da çok kısıtlı ölçüde vatandaşlık hakkından 

yararlanmaktaydılar44. Bu yerlerde yaşayanlar, bir yandan Roma listelerinde kayıtlı 

Roma vatandaşları, diğer taraftan ise municipes’dir. Cumhuriyet devrinde halkın tam 

Roma vatandaşı kabul edildiği optimo iure olanlar ius suffragii (seçme), ius honorum 

(magistra seçilme) haklarına sahipti. Bir de optimo iure olmayıp caerites ismini 

                                                 
37 M.Ö. 509 – M.Ö. 27 
38 M.Ö. 27 – M.S. 284 
39 Umur, Roma Hukuku - Tarihi Giri ş, Kaynaklar, Umumi Mefhumlar, Hakların Himayesi , s. 9 
ve devamı. 
40 Umur, Roma Hukuku Lügatı, s. 37.  
41 Arsal, Umumi Hukuk Tarihi , s. 388.  
42 Umur, Roma Hukuku Lügatı, s. 137. 
43 (Çevrimiçi) http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lookup=municipia&type=exact&lang 
=la&search Text=&options=Sort+Results+Alphabetically , 20/05/08, 18:30.  
44 Burada yaşayanlar bir yandan Roma tribus’larına kayıtlı Roma vatandaşları, diğer taraftan 
municipes olarak adlandırılırdı. Bunlardan bir kısmı seçme ve seçilme haklarına sahip olurken 
diğerleri yalnızca ticari yaşamda gereken işlemleri yapmak (ius commercii) ve Romalılarla evlenmek 
hakkına (ius conubii) sahiptir. Fulya Đlçin Gönenç, “Roma’nın ‘Vatandaşlık’ Politikası”, Prof. Dr. 
Necip Kocayusufpaşaoğlu Đçin Armağan, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004, s. 665. 
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taşıyanlar vardır; bunların seçme ve magistra seçilme hakları yoktu. Cumhuriyet 

devrinin sonlarında bu ayırım kalkmış, hepsi optimo iure olmuştur45. 

Buradan anlaşıldığı kadarıyla, bir municipium’un hür vatandaşına municipes 

denilmekteydi. Aynı zamanda hem Roma vatandaşlığını hem de bulunduğu yerin 

vatandaşlığını taşıdıkları için çift vatandaşlıkları olduğu söylenmiştir46. 

Domicilium’a ilişkin metinlerin en fazla sayıda bulunduğu Digesta’nın 50. 

kitabının başlığı dahi Ad Municipalem et de Incolis adını taşımaktadır. Bu nedenle 

bizim de bu kavramları açıklamamız gerekmektedir. 

 

D.50.1.27.1. “Ulpianus libro secundo ad edictum  

Si quis negotia sua non in colonia, sed in municipio semper agit, 

in illo vendit emit contrahit, in eo foro balineo spectaculis utitur, ibi festos 

dies celebrat, omnibus denique municipii commodis, nullis coloniarum 

fruitur, ibi magis habere domicilium, quam ubi colendi causa deversatur.” 

 

D.50.1.27.1: “Ulpianus’un edictum’a ilişkin ikinci kitabından  

Eğer bir kimse işlerini bir kolonide değil de her zaman bir 

municipium'da sürdürüyorsa, orada alıp, satıp akitler yapıyorsa, orada 

forumu, hamamları kullanıyor, gösterilere katılıyor, festival günlerini 

orada kutluyorsa ve nihayet municipium'un bütün avantajlarından 

yararlanıyor, colonia'nın hiçbir avantajından yararlanmıyorsa, yaşamını 

geçirmek için geçici olarak oturduğu yerden ziyade municipium'da 

ikametgahı olduğu kabul edilir.” 

 

Metinde geçen colonia sözcüğü; colonus’un yaşadığı yerdir. Coloni, 

colonus’un çoğul formudur. Bu kişiler Đmparatorluğun ilk asırlarında, imparatorluğa 

ait bir toprağı genelde oradan elde edilen hasılat üzerinden ödedikleri senelik bir kira 

bedeli karşılığında işlenmek üzere kiralayan, hürriyet durumlarını muhafaza ettikleri 

                                                 
45 Umur, Roma Hukuku Lügatı, s. 137. 
46 Umur, Roma Hukuku Lügatı, s. 137. 
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için istedikleri zaman oradan ayrılabilen çiftçi ve köylüler; köy gayrı menkulleri 

kiracılarıdır ve arazinin maliki değişse bile, bu kişiler yerlerinde kalabilirler. 

Dördüncü yüzyıldan itibaren bu kimselerin vergilerini ödemelerini47 teminat altına 

almak için doğdukları topraktan ayrılmaları yasak edilmiş ve bunun neticesi olarak 

son imparatorluk devrinde colonus’lar, çalıştıkları toprağa bağlı, nazari olarak hür 

fakat fiilen köle gibi yaşayan kimseler haline gelmişleridir48. Metinde kullanılış 

şekline bakılırsa, Roma’nın ilk dönemlerinden Đmparatorluk devrine kadar olan bir 

süre için bu kişilerin metindeki düzenlemede bahsedildiği gibi municipium’da 

kalmalarında bir sorun olmamıştır. 

Metinde kişinin ikametgahının neresi olduğunun belirlenirken animus 

manendi (yerleşme niyeti) unsurunun var olup olmadığını araştırmak için 

kullanılabilecek kriterlere örnek verilmektedir. Bu kriterleri aşağıda daha detaylı 

olarak göreceğiz. 

 

1.1.6. MUNERA 

 

Bir devlet içinde yaşayan fertlerin yapmak zorunda bulundukları hizmet, 

mükellefiyet veya görevlere munera (veya munus) denirdi49. Bunlar, bir şeref ve 

imtiyaz, yani honos olan magistralıktan farklı bir nitelik taşırdı50; örneğin munera 

militaria, askerlik hizmeti görmek mükellefiyeti; munera municipalia, bir vatandaşın 

kendi municipium’una karşı mükellef bulunduğu görevler anlamını taşımaktaydı51. 

                                                 
47 “Roma’da zamanla vergi türlerinin artıp toprakların genişlemesi sonucunda vergileri tahsil 
yetkisinin (bir ya da birden fazla vergi için söz konusu olabilirdi) bazı şartlarla ‘vergi toplayıcılara’ 
(bu, bir kişi olabileceği gibi bir şirket de olabilirdi) verildiği görülmüştür. Bu yetki, belli bir ücret 
karşılığında ve censor’lar tarafından açık arttırma yoluyla belli süreler için kiralanmaktadır. Vergi 
toplayıcıları da mümkün olduğunca fazla vergi alarak kazanç sağlamak için vergi yükümlüleri 
üzerinde baskı kurmuştur. Zaman içinde bu durum belli bir sınıfın ekonomik olarak güçlenmesine 
neden olmuş; fakat Đmparatorluk devrinden itibaren yeniden görevli memurlarca toplanmaya 
başlanmış; fakat vergi yükümlüleri üzerindeki baskı azalmamış, sadece halkı bir parça rahatlatmıştır.” 
Pervin Somer, Fulya Đlçin Gönenç, “Roma Hukukunda Vergi Toplama Şirketleri (Societas 
Publicanorum veya Societas Vectigalis)”, Doç. Dr. Mehmet Somer’e Armağan, Đstanbul, MÜHF 
Hukuk Araştırmaları Dergisi Armağan Özel Sayısı, Beta Yayınları, 2006, s. 719, 720, 721, 729. 
48 C.11.48; C.51-53; C.64; Umur, Roma Hukuku Lügatı, s. 40. 
49 Umur, Roma Hukuku Lügatı, s. 137. 
50 (Çevrimiçi) http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3 
Aentry%3 D%2330018, 15/08/07, 17:45. 
51 Umur, Roma Hukuku Lügatı, s. 137. 
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Yukarıda incola bahsinde de yer verdiğimiz D.50.1.29’a göre; munera olarak 

adlandırılan bu zorunlu kamu hizmetleri, kişinin origo’suna veya domicilium’una 

göre belirlenmektedir52. Bu iki yerin örtüşmediği, farklı yerlerde olduğu durumlarda 

ise munera her iki yerde birden yerine getirilmelidir; parçada da bu durum 

belirtilmektedir53. Aile evladı bakımından ikametgah, babanın ikametgahı olmak 

zorunda değildir; ileride de göreceğimiz gibi değiştirilebilir, bu nedenle evlat babanın 

ikametgahından doğan görevlerden kendi ikametgahını değiştirerek de kaçınabilir. 

Oysa vatandaşlık statüsünden kaynaklanan görevlerden kaçınamaz54. Nitekim: 

 

D.50.1.17.11: “Papinianus libro primo responsorum 

Patris domicilium filium aliorum incolam civilibus muneribus 

alienae civitatis non adstringit, cum in patris quoque persona domicilii 

ratio temporaria sit.” 

 

D.50.1.17.11: “Papinianus’un responsa’sının (görüşlerinin) 

birinci kitabından 

Babanın şahsında da ikametgahın önemi geçici olduğundan, 

babanın ikametgahı, başkalarının incola'sı olan erkek evladı başka bir 

devletin vatandaşlık görevlerine zorlamaz. 

 

Bu duruma bir başka örnek de azatlılar bakımından verilebilir; burada da her 

iki yerde birden görevlerini yerine getirmeye zorlanmaktadırlar. 

 

D.50.1.22.2: “Idem (Paulus) libro primo sententiarum 

Municipes sunt liberti et in eo loco, ubi ipsi domicilium sua 

voluntate tulerunt, nec aliquod ex hoc origini patroni faciunt praeiudicium 

et utrubique  muneribus adstringuntur.” 

                                                 
52 D.50.1.17.9 
53  Tamer, “Roma Vatandaşlık Hukukunda Origo ve Domicilium”,  s. 204. 
54 Bkz. s. 43 ve devamı; 49 ve devamı. 
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D.50.1.22.2: “Aynı kişinin (Paulus'un) düşüncelerinin 

(sententiae'ının) birinci kitabından 

Azat edilenler, kendi iradeleriyle ikametgahlarını bizzat taşıdıkları 

yerde de yurttaştırlar, efendinin kökeni için bundan bir emsal 

oluşturmazlar ve her iki tarafta da göreve zorlanırlar.” 

 

1.2. ORIGO’DAN DOMICILIUM’A DO ĞRU TARĐHSEL 

DEĞĐŞĐM VE YAZILI BELGELERE YANSIMALARI 

 

1.2.1. ORIGO’DAN DOMICILIUM’A DO ĞRU TARĐHSEL 

DEĞĐŞĐM 

 

Bu değişimi iyice anlamak için öncelikle Đtalya yarımadasındaki kentler 

arasında ve sonra da eyaletler arasındaki farklılıkları bilmek gerekir. Roma’nın 

yayılışını ve bu süreçte yaşanan gelişmeleri anlatmamız gerekmektedir.  

Roma şehir devleti öncelikle diğer şehir devletlerle önce politik, daha sonra 

da ticari ilişkiler kurmuş, böylece diğer toplulukların yurttaşlarına karşılıklı koruma 

sağlamak zorunda kalmıştır55. Roma’nın ilk politikası devletler arasında anlaşmalara 

dayanan federal bir sistem kurmak; kendi özerkliklerini koruyan toplulukları da 

Roma vatandaşlığına sokarak bir vatandaşlık bağı ile kendisine bağlamak olmuştur56.  

Federe halklardan bazıları Latinlerdir ve bazıları da municipes adını 

taşımaktadır; Roma’nın egemenliği altında kendi kendini yöneten bu federal 

devletlerin (municipium’ların) az ya da çok kısıtlı ölçüde vatandaşlık hakkından 

yararlanmakta olduğundan bahsetmiştik. Nihayet, bazı kentler, sömürge ya da 

Roma’nın egemenliği altında kendi kendini yöneten devletler, kendi duumviri’lerini 

                                                 
55 Luigi Capogrossi Colognesi, “Roma Egemenliği: Yurttaşlık ve Kölelik”, AÜHFD , Cilt: 43, Sayı 1-
4, Çev. Özcan Çelebican, Ankara, AÜHF Yayınları, 1993, s. 300. 
56 Umur, Roma Hukuku - Tarihi Giri ş, Kaynaklar, Umumi Mefhumlar, Hakların Himayesi , s. 58 
ve devamı. Romalıların bu konudaki başarısı bazı düşünürler tarafından da özel olarak ele alınıp 
incelenmiştir. Örnek olarak Bkz. Charles Louis de Secondat Montesquieu, Romalıların Yükselişi ve 
Düşüşü, Çev. Ahmet Saki, Đstanbul, Söylem Yayınları, 2001, s. 55 ve devamı. 
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(yargıçlarını) seçmek yerine Roma’dan yargılama gücünü kullanmakla görevli bir 

vali almaktaydılar57. 

Roma vatandaşlığının kişiye sağladığı kamu ve özel hukuk alanlarındaki 

haklar ve avantajlar58 sebebi ile Roma egemenliği altında yaşamakta olan 

yabancıların bu vatandaşlık hakkını fazlasıyla istedikleri bilinmektedir59. Roma ise, 

egemenliği altındaki bu toplumlara tek tek ya da toplu biçimde Roma vatandaşlığı 

tanıma yetkisini siyasi bir araç olarak kullanmaya devam etmiştir60. Baskılar 

sonucunda tribunus Caius Gracchus’un yaptığı Roma vatandaşlığını bütün Latinlere, 

ve Latin vatandaşlığını da bütün Đtalya halkına tanınması konusundaki teklifin,61 

reddedilmesinden62 bir yıl sonra öldürülmüştür63. 

Müttefik kentlerdeki yüksek sınıflar Roma vatandaşlığı elde etme umutlarını 

bağladıkları tribunus Drusus’un64 suikasta uğraması ile kaybedince isyanın önüne 

geçilememiştir. Böylece on iki halk, Roma’nın doğusundaki Corfinium kentini 

başkent tayin ederek Italia65 devletini oluşturmak üzere bir araya gelmiştir. Her ne 

kadar Roma kültürünün etkisi altında onun idare biçiminin minyatür bir kopyası gibi 

teşkilatlanmış ve sayıca Roma ordusundan az da olsalar, kararlılıkları ve iyi organize 

olmaları nedeniyle Roma’yı savunma konumuna geçirdiler. Baskının büyüklüğü ve 

Đtalya’daki ekonominin altüst olması karşısında Roma başlıca siyasi ödünü66 

                                                 
57 Roussel, Du Domicile En Droit Romain De La Formation Des Conventions En Droit 
International Prive , s. 10 ve devamı. 
58 Roma hukukuna göre hak sahibi olmanın şartlarında biri olarak status civitatis (vatandaşlık 
durumu), Romalıların ayrıcalığı olarak kabul edilir, Roma kununları sadece Roma vatandaşları için 
çıkarılır, ordu birliklerine katılarak (legio) askerlik yapmak, seçme ve seçilme hakkı gibi haklar, ius 
civile hukukundan yararlanmak sadece vatandaşları bakımından söz konusu olabilirdi. Gönenç, 
“Roma’nın ‘Vatandaşlık’ Politikası”, s. 660, 661. 
59 Gönenç, “Roma’nın ‘Vatandaşlık’ Politikası”, s. 663 ve devamı.  
60 Villey, Roma Hukuku Güncelliği, s. 75. 
61 M.Ö. 122. 
62 Bu teklifi çıkarlarına aykırı bulan senatus, şövalyeler sınıfı ve hatta halk sınıfı bile muhalif 
kalmıştır. 
63 Umur, Roma Hukuku - Tarihi Giri ş, Kaynaklar, Umumi Mefhumlar, Hakların Himayesi , s. 
83, 84. 
64 Caius Gracchus’un muhalifi olan tribunus’un oğlu Drusus, sadece Latinlere değil, bütün Đtalya 
halkına Roma vatandaşlığı vermek istediği M.Ö. 91’de bir dizi teklif yapmıştır. Umur, Roma 
Hukuku - Tarihi Giri ş, Kaynaklar, Umumi Mefhumlar, Hakların Himayesi , s. 84. 
65 Italia sözcüğü başlangıçta Yunanlıların Itali  dedikleri bir halkın yurdu olan Calabria için 
kullanılmakta olup bu olaylar esnasında yeni devleti tanımlar şekilde genişletilmiştir. 
66 Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma – Antik Akdeniz Uygarlıkları, çev. Suat Kemal Angı, 
Ankara, Dost Kitabevi, 2003, s. 397 ve devamı. 
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vermiştir: M.Ö. 90’da Lex Julia de civitate ile, bu savaşa katılmayan ya da savaştan 

çekilen Đtalya sakinlerine ve Latinlere vatandaşlık hakkı tanımış, bunu, M.Ö. 89’da 

Lex Plautia ile, bizzat talepte bulunması şartıyla Đtalya’daki bütün halklara Roma 

vatandaşlığı verilmesi izlemiştir67. 

Roma bakımından latin ya da municipes gibi ayrımların önemi sosyal 

savaştan68 sonra Julia de civitate ve Plautia  yasalarıyla vatandaşlık hakkı Đtalya’nın 

tüm özgür insanlarına verildiğinde kısmen kaybolmuştur69. Daha sonra, kentlerin 

durumu vatandaşlık hakkını tüm eyalet sakinlerine yayan Caracalla yasasıyla70 

değişmiştir. Her insanın kentsel vatanından bağımsız olarak artık bir vatanı daha 

vardır; Roma vatanı71.  

Zaman içerisinde kentsel vatan kavramının muğlaklaşarak Romalı olmanın 

güç kazandığı gösterilmeye çalışılmıştır. Artık nerede doğulduğundan ya da hangi 

şehir devletin parçası olunduğundan ziyade sınıfsal olarak hangi sınıfa ait olunduğu 

önem kazanmaktadır, kişilerin hak ve yükümlülükleri ise ikametgahlarına göre, 

                                                 
67 Umur, Roma Hukuku - Tarihi Giri ş, Kaynaklar, Umumi Mefhumlar, Hakların Himayesi , s. 
378. 
68 M.Ö. 91 – M.Ö. 88 yıllarında Roma ile Đtalya’daki müttefik topluluklar arasında sahip oldukları 
haklara ilişkin yukarıda bahsettiğimiz çatışma bu adla anılır. Sosyal/toplumsal sözcüğü socii’den, yani 
müttefikler’den gelmektedir. Bkz. Freeman, Mısır, Yunan ve Roma – Antik Akdeniz Uygarlıkları, 
s. 399. Umur, “Sosyal Savaş” deyişi yerine “Müttefik Harbi (bellum sociale veya bellum italicum)” 
deyişini kullanmıştır. Bkz. Umur, Roma Hukuku - Tarihi Giri ş, Kaynaklar, Umumi Mefhumlar, 
Hakların Himayesi, s. 84. Okandan, konudan bahsederken “Dahili Mücadeleler” ve “Sosyal Đnkıraz” 
deyişlerini kullanmıştır. Bkz. Recai G. Okandan, Roma Amme Hukuku,Đstanbul, ĐÜHF Yayınları, 
1944, s. 92. 
69 David Nasmith, Outline of Roman History From Romulus To Justinian, (Çevrimiçi) 
http://books.google.com.tr/books?id=B2aZ7PPtJJgC&pg=PA64&lpg=PA64&dq=lex+plautia+665&s
ource=web&ots=8ZO65oZqKI&sig=BJLw_QqQkL4He3TcuPbjBVtVk7o&hl=tr&sa=X&oi=book_re
sult&resnum=1&ct=result#PPA64,M1, 13/09/07, 02:42. 
70 M.S. 212’de M. Antonius Aurelius Caracalla tarafından verilen Constitutio Antoniniana adlı 
emirname ile Roma imparatorluğunda yaşayan herkese (bazı istisnalar dışında) Roma vatandaşlığı 
tanınmıştır. Gönenç, “Roma’nın ‘Vatandaşlık’ Politikası”, s. 663, 670; Đtalya yarımadasındaki 
vatandaşların vergi muafiyetinin bulunması burada yaşayan halklarca Roma vatandaşlığının 
istenmesinin sebeplerinden birisi iken, Diocletianus döneminde çıkan bir emirname bu durumu sona 
erdirmiştir. Daha sonra Roma içerisindeki herkese vatandaşlık tanınması ile; vatandaşların miras 
malından ve  askerlikten alınan %5’lik vergi de vatandaşlığı alan kişiler için söz konusu olmuştur. 
Somer, “Roma Hukukunda Vergilendirme”, 703, 705.  
71 Artık Roma vatandaşlığı tabiri demokratik devlet içindeki hür kişileri değil bir imparatorluk içinde 
yaşayan fertleri, tebaa’yı ifade etmektedir. Bkz. Roussel, Du Domicile En Droit Romain De La 
Formation Des Conventions En Droit International Prive, s. 10 ve devamı; Gönenç, “Roma’nın 
‘Vatandaşlık’ Politikası”, s. 666, 670, 671, 672; Umur, Roma Hukuku - Tarihi Giri ş, Kaynaklar, 
Umumi Mefhumlar, Hakların Himayesi , s. 378, 379. 
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birden fazla ikametgah sahibi olmasına imkan veren statülere ve unvanlara sahip 

olup olmadıklarına göre belirlenmeye başlanmıştır. 

Kişinin origo’su ile domicilium’u örtüşmediğinde hukuki ilişkileri ve 

yükümlülükleri (munera) açısından bunlardan hangisinin esas alınacağı konusunda 

tek bir görüş yoktur; dönem dönem bu iki kavram birbirine üstün gelmiştir.  

Romalıların esas olarak hayatlarını doğdukları yerde geçirip bu yerleri çok 

ender olarak terk ettikleri ilk dönemlerde bir Romalının ikametgahı da kural olarak 

doğduğu yerde olup kişi bu yerde doğar, yaşar ve ölürdü72. Kişi ile ilgili vergi73 

makamı, yetkili mahkeme, bağlı olduğu idari makamlar kolayca tespit 

edilebilmekteydi ve kişinin bulunduğu yerden geçici olarak uzaklaşması bu durumu 

değiştirmezdi.  

Zamanla kişiler doğdukları yerden uzaklaşarak hayatlarını başka yerlerde 

kazanmaya başlamışlardır, yani origo ile kişinin ikametgahı örtüşmemeye 

başlamıştır. Origo’da oturmayan, incola’da yaşayan kişilere (incolatus) özellikle 

Cumhuriyet devrinin ortalarında rastlanmaktadır74. Böylece artık vergisini vereceği75, 

yetkili mahkemesinin bulunduğu ve idari olarak bağlı bulunduğu makamın ve 

munera’larının tespiti için kişinin domicilium’unun bilinmesi gerekmiştir. 

Burada anlatılanlar göz önüne alınarak ve tarihsel açıdan bakıldığında 

önceleri origo’nun üstün tutulmasına karşın, önceliğin zaman içerisinde domicilium 
                                                 
72 Ayiter, Roma Hukuku Dersleri, Aile Hukuku , s. 57. 
73 “Roma devletinin maliye ve vergi sistemi konusunda çok sayıda bilgi bulunmaktadır. Krallık 
dönemine ilişkin olarak Roma sınırları içinde yaşayan halktan istisnai durumlarda topladığı tributa 
denilen vergi; Cumhuriyet dönemine ilişkin olarak vatandaşlardan daimi olarak vergi alınmamasına 
karşılık zorunlu hallerde toplanan ve zenginlik oranına göre alınan tributum, belirli bir eyaletten 
diğerine geçirilen mallardan alınan portoria, ager publicus’un (kamu arazisi) kuulanılması dolayısıyla 
alınan vectigal denilen harç türündeki resimler, Roma’nın kazandığı savaşlar sonucunda sınırlarına 
dahil ettiği yerlerden aldığı toprak vergileribilinmektedir. Đmparatorluk dönemine ilişkin olarak ise 
paranın değerindeki düşüşe bağlı olarak devletin masraflarını karşılamakta sıkıntı yaşamasıyla 
herkesten aynı oranda vergi alınması esasına dayanan dolaysız vergiler görülmektedir; Đtalya’da olup 
da vatandaşlık hakkını elde edenlerden ise vergi alınmamıştır. Son imparatorluk ise kendine özgü 
yapısıyla Đtalya’nın vergi konusundaki ayrıcalığının da kaldırıldığı bir dönem olmuştur. Burada arazi 
vergisi, vasıtasız vergiler ve hatta meslek ve sanat vergisi söz konusu olmuştur.” Pervin Somer, 
“Roma Hukukunda Vergilendirme”, Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, Đstanbul, Alkım Kitabevi, 
2003, s. 698 – 715. 
74 Ayiter, Roma Hukuku Dersleri, Aile Hukuku , s. 58. 
75 Kişinin vergisini vermesinin “sadece kamusal gereksinimlerin gerektirdiği giderleri sağlamak için 
değil, nüfus politikasına ilişkin amaçlar için de önem taşıdığı” hususunda Bkz. Somer, Gönenç, 
“Roma Hukukunda Vergi Toplama Şirketleri (Societas Publicanorum veya Societas Vectigalis)”, s. 
718, 719. 
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kavramına tanındığı söylenmektedir76. Bu durum sadece Roma açısından böyle 

değildir, Devletler Özel Hukuku bakımından da dünya tarihinde aynı seyrin takip 

edildiği söylenebilir. Feodalite devrinde tebaa olmaya verilen önem ve ikametgah 

kavramına verilen önem birbirine denk iken 19. yüzyılda ikametgah kanununa önem 

verilmiştir77. 

Domicilium, Roma Aile Hukukunun da geçirdiği değişimi yansıtmaktadır. 

Tarıma dayalı ekonomiden ticarete dayalı bir yapıya geçilmesi, toplumsal hayatta da 

daha hareketli bir yapının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Aile dini, peculium, ve 

domicilium kavramları başlangıçta patria potestas ve origo etrafında toplanmışken 

M.S. 2. ve 3. yüzyıllardan başlayarak gittikçe birbirinden ayrılmış ve her biri ayrı bir 

kavram halini almıştır. Roma ailesi de bu değişimden payını almıştır. Bunun bir 

örneğini aile evladının babasının origo’suna bağlı olmasına rağmen istediği yerde 

domicilium tesis edebilmesinde görmekteyiz.78 Yeri geldikçe bunları daha yakından 

inceleyeceğiz. Şimdilik bu gelişmelerin ailenin yer ve ikametgah açısından birliğini 

sarsmak yönünde etkili olduklarını söylememiz yeterli olacaktır.  

 

1.2.2. VATANDAŞLIK MESELES ĐNE ĐLĐŞKĐN DURUM 

 

Đ.Ö. 89’da çıkan ve o dönemin tribunus’u P. Plautius Silvanus ile C. Papirius 

Carbo’nun önerdiği ve onların isimleriyle anılan Plautia Papiria yasası, Roma 

vatandaşlığının kazanılması ile ilgili bazı düzenlemeler içermektedir79. Daha önce de 

belirttiğimiz Sosyal Savaş80 döneminde huzursuzlukların yatıştırılması81 için 

çıkarılan tek yasa bu olmamakla beraber, diğerlerine kıyasla etkili olmuştur82. Bu 

                                                 
76  Tamer, “Roma Vatandaşlık Hukukunda Origo ve Domicilium”,  s. 205.  
77 Tuğrul Ansay, Đkametgahın Tayininden Doğan Kanunlar Đhtilafı, (Çevrimiçi) 
http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1953-10-01-04/AUHF-1953-10-01-04-TAnsay.p 
df, 05/01/08, 01:55. 
78 Ayiter, Roma Hukuku Dersleri, Aile Hukuku , s. 60, 61. 
79 Bkz. yukarıda s. 18 ve devamı. 
80 Müttefik Harbi (bellum sociale veya bellum italicum). Bkz. Umur, Roma Hukuku - Tarihi Giri ş, 
Kaynaklar, Umumi Mefhumlar, Hakların Himayesi , s. 84.  
81 OLARRA, Juan Carlos; “Nihil Sub Sole Novum”, Cervelló, Instituto de Empresa, (Çevrimiçi) 
http://cervello.blogs.ie.edu/ , 10/02/08, 20:05. 
82 (Çevrimiçi) http://en.wikipedia.org/wiki/Social_War_%2891%E2%80%9388_BC%29, 14/09/07, 
17:20. 
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olayların önemi, çıkan ayaklanmaların ve savaşın ancak Romalılar tarafından ödünler 

verilerek son bulmasıdır. Bu yasalar vasıtasıyla taviz vermeden savaşı 

sonlandıramamışlardır. Elbette burada Romalıların problem çözme becerilerine de 

çok şey borçlu olduklarını söylemeliyiz. Başlangıçta Roma tarafından iç hukuklarına 

fazla dokunulmamış bu devletlerin zaman içerisinde birleşmekten ziyade farklılaşan 

iç hukuk düzenlemeleri Roma Hukukunun yerleşmesine zemin hazırlamış, mülkiyet 

ve toprağın durumu ile ilgili yavaş yavaş gerçekleştirdikleri düzenlemeler aşamalı 

şekilde gelişme göstermiş ve sonunda tüm Đtalya halkına Roma vatandaşlığının 

verilmesi ile tam bir birleşme gerçekleşmiştir83. Julia de civitate84 yasasını izleyen 

Plautia Papiria yasasında ikametgah sahibi olmanın vatandaşlık hakkının 

kazanıldığına karine teşkil ettiğine ilişkin düzenlemeler yer alır. Bu da konumuz 

açısından bir çok davaya dayanak da oluşturmuş önemli bir belgedir.  

Bu konu ile ilgili dönemin edebiyatından bir örnek vermek için Cicero’nun 

eserinden bahsedebiliriz. Eski Yunanlı85 bir şair olan Archias’ın Roma 

vatandaşlığına kabul edilmesi için yapılan yasal bir savunmayı üstlenen Cicero, söz 

konusu bu söylevini kalabalık bir dinleyici topluluğu ve jüri önünde yapmıştır. 

Konuşmasının ilk kısmında bunu kendisi de belirtmekte ve konuşmasını “yasal bir 

soruşturmada ve bir kamu mahkemesinde dava görülürken, devletin bu en seçkin 

praetor’unun ve çok saygıdeğer yargıçların huzurunda, bu kadar büyük ve kalabalık 

bir insan topluluğu önünde” yaptığını söylemektedir86. Her ne kadar bu söylevden 

sonra Archias’ın Roma vatandaşlığına kabul edilip edilmediği belli olmasa da eser 

Cicero’nun da izni ile sonradan yayınlanmış olduğu için bu yönde bir sonuç elde 

edildiği düşünülmektedir. 

Eserde Archias’ın vatandaşlığının Silvanus ve Carbo yasasına87 dayanılarak 

verildiği ve yasanın öngördüğü şartların yerine getirildiği belirtilmektedir. Burada 

                                                 
83 Colognesi, “Roma Egemenliği: Yurttaşlık ve Kölelik”, AÜHFD , s. 306. 
84 Consul L. Caesar tarafından Đ.Ö. 90’da çıkarılan ve Sosyal Savaş sırasında Đtalya’daki Roma’ya 
karşı gelmeyen municipialara vatandaşlık tanıyan yasa. 
85 Cicero, Şair Archias Savunması – Pro A. Licinio Archia Poeta Oratio, s. 20. Eserin çevirisinde 
verilen bilgi Archias’ın Eski Yunanlı bir şair olduğu yönündedir. 
86 Cicero, Şair Archias Savunması – Pro A. Licinio Archia Poeta Oratio, s. 29. 
87 Bununla Lex Plautia Papiria kastedilmektedir; daha önce de belirttiğimiz gibi yasa, onu çıkaran 
tribunusların adıyla anılmaktadır: P. Plautius Silvanus ve C. Papirius Carbo. 
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açıkça yasal düzenlemenin ne olduğu söylenmekte, Đtalya’da bir mesken edinme ve 

altmış gün içinde de bunu praetor önünde beyan etme şartları ifade edilmektedir. 

 

“data est civitas Silvani lege et Carbonis: SI QVI FOEDERATIS 

CIVITATIBVS ASCRIPTI FVISSENT, SI TVM CVM LEX 

FEREBATVR IN ITALIA DOMICILIVM HABVISSENT ET SI 

SEXAGINTA DIEBVS APVD PRAETOREM ESSENT PROFESSI. 

cum hic domicilium Romae multos iam annos haberet, professus est apud 

praetorem Q. Metellum, familiarissimum suum.” 

 

“Vatandaşlık Silvanus ve Carbo yasası uyarınca verildi: EĞER 

BĐRĐLERĐ MÜTTEFĐK KENTLERĐN VATANDA ŞLIĞINA KAYIT 

OLMUŞLARSA, YASA YÜRÜRLÜĞE KONDUĞUNDA ĐTALYA’DA 

BĐR MESKEN EDĐNMĐŞLERSE VE ALTMIŞ GÜN ĐÇĐNDE 

PRAETOR’UN HUZURUNDA BEYANDA BULUNMU ŞLARSA 

(yurttaşlık hakkını elde ederler). Bu adam uzun yıllar Roma’da bir 

meskene sahip olduğundan, kendisinin çok yakın dostu olan praetor Q. 

Metellus’un huzurunda beyanda bulundu.”88 

 

Bu metinde mesken olarak çevrilmesi uygun görülen kelime domicilium’dur 

ve mesken denilirken ikametgah kavramının kastedildiği açıktır. Bu metinde sözü 

edilen yasa ile, Roma’da ikametgah edinen bir kimsenin vatandaşlık da 

kazanabilmesi  imkanı tanınmıştır.  

Görüldüğü gibi, Cicero’nun bu savunmayı yaptığı dönemler, artık kişinin 

hukuki durumunun belirlenmesi için ikametgahının bulunduğu yerin göz önüne 

alınmaya başlandığı dönemlerdir, yani tam bir geçiş evresidir.  

Bütün Đtalya halkına vatandaşlığın verilmesinden sonra Roma’nın Akdeniz 

bölgesindeki genişlemesinde de benzer bir yol izlenmiş ve bütün imparatorluk 

sakinlerine, Roma sınırları içerisinde yaşayan herkese, M.S. 212’de Caracalla 

                                                 
88 Cicero, Şair Archias Savunması – Pro A. Licinio Archia Poeta Oratio, s. 34, 35, 37. 
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Emirnamesi ile vatandaşlık hakkı tanınmıştır89. Bu şekilde önceleri yasalarda 

origo’ya ve vatandaşlığa verilen önem sonraları domicilium’a kaymıştır, kişiye 

uygulanacak hukukun belirlenmesinde ikametgah önem kazanmıştır90. 

 

1.3. ĐKAMETGAH KAVRAMININ UNSURLARI 

 

Đkametgah konusunda Romalıların da bizden farklı bir fikre sahip olmadıkları 

görülmektedir. Kavramı tanımlamak için, metinlerden çıkardığımız kadarıyla, bir 

bireyin sürekli olarak oturduğu ve hukuk işleri ve ilişkilerinin merkezi olarak 

serbestçe seçtiği yer onun ikametgahıdır91 diyebiliriz. Bu tanım birden fazla unsur 

içermektedir. 

Romalılar ikametgah ile sürekli oturma kavramını birbirine karıştırmıyorlardı. 

Đkametgahın var olabilmesi için iki unsurun,  

1 - factum (bir yerde yaşama) ve  

2 - animus manendi (yerleşme niyeti) unsurlarının bir arada bulunması 

gerekiyordu92.  

 

D.50.1.20: “Paulus libro vincensimo quarto quaestionum 

Domicilium re et facto transfertur, non nuda contestatione: sicut in 

his exigitur, qui negant se posse ad munera ut incolas vocari.” 

 

D.50.1.20: “Paulus’un quaestiones’inin (incelemelerinin) yirmi 

dördüncü kitabından 

Đkametgah gerçek ve fiili olarak nakledilir, yalın bir beyan ile 

değil; tıpkı kendilerinin incola gibi göreve çağırılabilmelerini reddeden bu 

adamlar arasında istendiği gibi.” 

                                                 
89 Colognesi, “Roma Egemenliği: Yurttaşlık ve Kölelik”, AÜHFD , s. 307; Karadeniz Çelebican, 
Roma Hukuku, s. 148. 
90  Tamer, “Roma Vatandaşlık Hukukunda Origo ve Domicilium”, s. 205. 
91 D.50.16.203; Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s. 441. 
92 Günal, Küçükgüngör,“Roma Hukukunda Đkametgah (Domicilium) Kavramı”, s. 123. 
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Metinde ikametgahını başka bir yere nakletmek için (bir diğer deyişle yeni bir 

ikametgah edinmek için) bu nakilin sadece bu yönde bir beyan ile 

gerçekleşmeyeceği, aynı zamanda bunun gerçek ve fiili olarak da yapılması gerektiği 

ifade edilmektedir. 

Tekrar söylemek gerekirse, factum (bir yerde yaşama) ve animus manendi 

(yerleşme niyeti) unsurlarının bir arada olması gerekmektedir. Sürekli olarak 

yerleşme niyeti; sürekli oturma olgusuyla birleşmediği zaman ikametgah mevcut 

olmamaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi, ikametgah tesisi konusunda kişiyi serbest 

bırakan Roma Hukuku, bunda bir süreklilik (devamlılık) aramıştır93. Bu kural 

özellikle eğitimleri nedeniyle evlerinden uzakta olan öğrencilere uygulanmıştır. 

Öğrenim görmek için bir yerde çok uzun süre bulunmak dahi, bu süre beş yılı 

aşmamaktaysa, ikametgahın varlığından söz edilemeyeceği ifade edilmiştir94.  

 

 

 

D. 47.10.5.5: “Ulpianus libro quinquagensimo sexto ad edictum 

Si tamen in fundum  alienum , qui domino colebatur, introitum sit, 

Labeo negat esse actionem domino fundi ex lege Cornelia, quia non 

possit ubique domicilium habere, hoc est per omnes villas suas. ego puto 

ad omnem habitationem, in qua pater familias habitat, pertinere hanc 

legem, licet ibi quis domicilium non habeat. ponamus enim studiorum 

causa Romae agere: Romae utique domicilium non habet et tamen 

dicendum est, si vi domus eius introita fuerit, Corneliam locum habere. 

tantum igiturad meritoria vel stabula non pertinebit: ceterum ad hos 

pertinebit qui inhabitant non momenti causa, licet ibi domicilium non 

habeant.” 

 

                                                 
93 Ayiter, Roma Hukuku Dersleri, Aile Hukuku , s. 60. 
94 Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s. 441. 
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D.47.10.5.5: “Ulpianus’un edictum’a ilişkin elli altıncı kitabından 

Bununla birlikte eğer maliki için ekilip biçilmekte olan bir çiftlik 

arazisine bir yabancının girmiş olması söz konusuysa, Labeo bu durumda 

çiftli ğin maliki için Lex Cornelia’dan doğan bir davanın var olduğunu 

reddeder, çünkü her yerde ikametgahı olamaz, yani maliki olduğu kır 

evleri sebebiyle. Ben bu yasanın aile babasının ikamet ettiği her türlü 

meskenle ilgili olduğunu düşünüyorum, ikametgahı orada olmasa bile. 

Öğrenim görmek amacıyla Roma’da zamanını geçiren birini örnek olarak 

alalım: Bu kimse kuşkusuz Roma’da ikametgah sahibi olamaz, ama yine 

de belirtilmesi gerekir ki, eğer onun evine zor kullanılarak girilmişse, Lex 

Cornelia’ya yer vardır. O halde sadece, geçici olarak kiralanan odalara ya 

da genelevlere uygun olmayacaktır; öte yandan uzun süre ikamet 

edecekler için, orada bir ikametgahları olmasa bile uygun olacaktır.” 

 

Bu metinden anladığımız üzere eğitim görmek geçici bir durum olarak 

düşünüldüğünden kişinin o yeri ikamet olarak benimseme iradesinin olmadığı, 

eğitiminin tamamlanmasından sonra evine döneceği kabul edilmektedir. Bu kuralın 

günümüzde de aynı biçimiyle varlığını koruduğunu belirtelim. 

Bir yerde oturmanın tek başına ikametgahın varlığını göstermemesi gibi; 

sıradan toprak mülkiyeti de bunu göstermez.. Bir kentte ikamet edebilmek için toprak 

sahibi olmak gerekli değildir. Aynı şekilde, bir evin mülkiyeti çok önemli mevkide 

birine ait olsa bile orada ikamet ediyor sayılmayabilirdi. 

Bu iki koşuldan animus manendi (yerleşme niyeti); resmi bir beyanla 

kanıtlanabilir ya da koşullardan var olduğu sonucu çıkarılabilirdi. Diğer unsur, 

factum (oturma) için ise ne sürekli oturmanın ne de toprak mülkiyetinin yeterli 

olmadığını hatırlatalım. 

Özel bir ayrıcalıkla bazı kentler ikamet etmeyen toprak sahiplerine kişisel 

munera lar yükleme hakkına sahiptiler. 

Yerleşilen bir yerin ikametgah olarak kabul edilmesi için kullanılan diğer 

unsurları da sayalım.  
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Öncelikle yukarıda bahsettiğimiz gibi95, ikametgahtan söz edildiğinin 

anlaşılması için her zaman domicilium kelimesinin kullanılmadığını, domus gibi 

kelimelerin de kullanılabileceğini, fakat bu gibi kelimeler kullanıldığında arkasından 

hemen kelime ile ikametgahın kastedildiğinin açıklandığını belirtelim96. Demek ki, 

ikametgahtan söz edebilmek için,  

1- bir yerin varlığının bulunması  

2- kişinin o yeri iş, ilişki ve faaliyetlerinin merkezi haline getirmesi 

gereklidir97. 

D.50.1.27.1’de ifade edildiği gibi98; kişi işlerini bir yerde yoğunlaştırmış ve o 

yerde sosyal ve siyasal haklarını kullanıyor ise, dinsel törenlere bu yerde katılıp 

kutlamaları bu yerde gerçekleştiriyor ise; ikametgahının da bu yer olacağı, yaşamını 

geçirmek için oturmakta bulunduğu yer olmayacağı sonucuna varılır; çünkü oturduğu 

yerde geçici olarak bulunmaktadır. 

Bundan başka doğum yeri, sözlü-yazılı bildirimler, ölüm yeri, eş ve ailenin 

bulunduğu yer, işlerinin merkezi olarak bulunan yer, yasal belgelerde yer alan tarif 

gibi unsurlar da ikametgahın bulunduğu yerin bu yerler olduğuna karine kabul 

edilebilir.   

 

1.4. ĐKAMETGAH ĐLE ĐLGĐLĐ SORUNLAR  

 

1.4.1. BĐRDEN FAZLA ĐKAMETGAH 

 

Bir kişinin birden fazla ikametgaha sahip olması meselesi tartışmalıdır. Bir 

görüşe göre bu halde kişinin hiçbir ikametgahı bulunmamaktadır; karşıt görüş ise 

                                                 
95 Bkz. s. 5 ve devamı. 
96 D.11.5.1.2; D.47.10.5.2; D.48.5.23(22).2; D.50.16.203  
97 D.50.1.27.1 
98 Bkz. s. 13. 
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Justinianus hukukunda yaygın olarak kabul görmektedir99; yani Roma Hukukunun bu 

soruya olumlu yanıt verdiği haller bulunmaktadır100.  

 

D.50.1.5: “Paulus libro quadragensimo quinto ad edictum 

Labeo indicat eum, qui pluribus locis ex aequo negotietur, 

nusquam domicilium habere: quosdam autem dicere refert pluribus locis 

eum incolam esse aut domicilium habere: quod verius est.” 

 

D.50.1.5: “Paulus’un edictum’a ilişkin kırk beşinci kitabından 

Labeo birden fazla yerde eşit derecede ticaret yapan bir kimsenin 

hiçbir yerde ikametgahı olmadığını belirtir: yine de bazılarının bu kişinin 

pek çok yerde bir incola olduğunu ya da ikametgah sahibi olduğunu 

söylemesi dikkate değerdir ki bu daha doğrudur.” 

 

Köken hukukuna göre aynı kişi birçok vatandaşlık hakkına sahip 

olabiliyordu101. Kişinin ikametgahını esas aldığımızda da kişinin birden fazla yerde 

hak ve yükümlülüklere sahip olup olamayacağı da tartışılmalıdır. Bunun için kişinin 

birden fazla ikametgah sahibi olup olamayacağı düşünülmelidir. Bir kişinin aynı 

önemde iki ikametgahı varsa ya da bizi aynı sonuca getirecek şekilde, kişinin bu iki 

ikametgahından hangisinin daha önemli, daha birincil olduğuna karar vermek 

imkansız olduğu zaman Labeo bu kişinin hiç ikametgahının olmadığı gibi bir karara 

varmaktadır102. Ona göre bu durumda birbirlerini iptal etmektedirler. Aşağıda bu 

konuyu tekrar inceleyeceğiz103. Konuya daha farklı yaklaşan Paulus, Celsus ve 

Ulpianus ise böyle bir durumda iki ikametgahın olacağını belirtmektedirler; bununla 

birlikte Ulpianus’un birkaç şüphesi bulunmaktadır. 

                                                 
99 Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s. 441. 
100 John George Phillimore, Private Law Among the Romans, Cambridge, University Press, 1863, s. 
76. 
101 Kişinin vatandaşlık esasına göre çifte vatandaşlık sahibi olması; yerel vatanının vatandaşlığına ve 
aynı zamanda Roma vatandaşlığına sahip olması kastedilmektedir. 
102D.47.10.5.5; Çevirisi için Bkz. s. 24, 25. 
103 Bkz. s. 29. 
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D.50.1.27.2. “Ulpianus libro secundo ad edictum  

Celsus libro primo digestorum tractat, si quis instructus sit duobus 

locis aequaliter neque hic quam illic minus frequenter commoretur: ubi 

domicilium habeat, ex destinatione animi esse accipiendum. ego dubito, si 

utrubique destinatio sit animo, an possit quis duobus locis domicilium 

habere. et verum est habere, licet difficile est: quemadmodum difficile est 

sine domicilie esse quemquam. ...” 

 

D.50.1.27.2: “Ulpianus’un edictum’a ilişkin ikinci kitabından 

 Celsus Digesta'nın birinci kitabında tartışır, eğer bir kimse iki 

yerde aynı derecede organize olmuşsa ve birinden ziyade diğerinde daha 

az sıklıkla duruyorsa: nerede bir ikametgaha sahip olduğu niyetinden 

anlaşılmalıdır. Eğer niyeti her ikisi için ise, iki yerde birden ikametgaha 

sahip olabilir mi diye, kuşku duyuyorum. Zor olduğu halde, sahip olması 

doğrudur da: tıpkı ikametgahsız bir kimsenin olmasının zor olması gibi. 

…” 

 

Elbette domicilium’un birden fazla olması, başlangıçta çok ender rastlanan bir 

durumdu. Origo’nun esas alındığı ilk zamanlarda bile ticaret, hamallık, hizmetçilik 

gibi işlerde çalışmak için büyük şehirlere giden kişiler buralara yerleşerek ikametgah 

edinmek yerine daima evlerine geri dönerlerdi. Daha sonraki dönemler açısından ise, 

birden çok ikametgahı olan bir Romalı bu ikametgahların bulunduğu her bir yerde 

hak ve mükellefiyetler elde eder, aynı zamanda vergi verirdi, bu da mali açıdan bir 

güçlük oluşturabilirdi104.  

Örneğin senatörlerin hem Roma’da hem de kendi kökenlerinin (origin) 

bulunduğu yerde ikametgahları bulunduğu kabul edilmektedir105. Bunun için bu iki 

yerde de başkalarının yanında kalmak biçiminde değil kendisine yerleşim yeri olması 

için organize olmak şartlarıyla bulunması gerekmektedir. 

                                                 
104 Ayiter, Roma Hukuku Dersleri, Aile Hukuku , s. 59. 
105 Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s. 441. 
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D.50.1.6.2: “Ulpianus libro secundo opiniorum 

Viris prudentibus placuit duobus locis posse aliquem habere 

domicilium, si utrubique ita se instruxit, ut non ideo minus apud alteros se 

collocasse videatur.” 

 

D.50.1.6.2: “Ulpianus’un opinia’sının ikinci kitabından 

Asla başkalarının yanında yerleşmediği anlaşılacak şekilde iki 

yerde birden organize olmuşsa, bir kimsenin, iki yerde ikametgaha sahip 

olması sağgörülü kişilere doğru görünmüştür.” 

 

Bu metinde de kişinin bazı koşullar bulunduğu takdirde birden fazla 

ikametgaha sahip olabileceği ifade edilmiştir. Burada sayılan koşullar; kişinin 

başkalarının yanına yerleşmiş olmaması ve birden fazla yerde birden işlerini ve 

hayatını organize etmesidir. 

 

1.4.2. ĐKAMETGAHIN BULUNMADI ĞI HALLER 

 

Bir kişinin ikametgahsız olması mümkün olup olmadığı hususunda, Roma 

Hukukunun bu hallerin varlığını kabul ettiğini ifade etmek gerekir106. Bu duruma 

örnek olarak Ulpianus, ikametgahını terk eden ve bir başka ikametgah bulmak için 

denize açılan ya da seyahat eden adamdan söz etmektedir.  

 

D.50.1.27.2. “Celsus libro primo digestorum tractat, ... puto autem 

et hoc procedere posse, si quis domicilio relicto naviget vel iter faciat, 

quaerens, quo se conferat atque ubi constituat: nam hunc puto sine 

domicilio esse.” 

 

                                                 
106 Phillimore, Private Law Among the Romans, s. 77. 
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D.50.1.27.2: “Celsus Digesta'nın birinci kitabında tartışır, … Eğer 

bir kimse ikametgahını bırakıp nereye gideceğini ve nerede iskan 

edeceğini aramak için, denizden ya da karadan yolculuğa çıkarsa, bunun 

da devam edebileceğini sanıyorum: zira bu adamın ikametgahsız 

olduğunu düşünüyorum.”   

 

Birden fazla ikametgahın bulunması konusunu incelerken yukarıda da 

belirttiğimiz üzere Labeo bu durumda ikametgahın olmadığını savunmaktadır. 

Paulus, Celsus ve Ulpianus ise bu görüşün karşısında yer almaktadır. Bu konuda 

Labeo’nun görüşünü aktarıp ona katılmadığını söyleyen Paulus D.50.1.5’te bize bu 

kişinin pek çok yerde bir incola olduğunu ya da ikametgah sahibi olduğunu 

söyleyerek kendi çözümünü ifade etmektedir107. 

Savigny kendilerini gezip tozmaya veren mesleksiz ve evsiz insanlardan da 

söz etmektedir108. Romalıların onlar hakkındaki sessizliğini, bu başıboş dolaşan 

insanların çoğunun kaçak köleler olduğuna dikkat çekerek -ki bu da onlar hakkında 

ikametgahtan söz edilmesini gereksiz kılmaktaydı- açıklamaktadır. 

Gerçekten de kişi eğer ikametgahını terk etmiş ise, yeni bir ikametgah 

edinmek üzere yolculuk halinde ise ve buna benzer durumlarda; terk etme ve yeni 

ikametgah edinme arasındaki süre içinde o kimsenin bir ikametgahı yoktur. 

Örneklerin bu şekilde verilmesinin sebebi, temelde esas olarak pratik insanlar olan 

Roma hukukçularının özellikle olayları göz önünde bulundurmalarıdır.  

Son olarak şunu da belirtmeliyiz ki Roma Hukukunda ikametgahın 

bulunmaması ancak verilen örneklerdeki gibi hallerle sınırlı tutulmuş ve bu durum 

genel bir kural olarak değil, bir istisna olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 

                                                 
107 Bkz. s. 26. 
108 Roussel, Du Domicile En Droit Romain De La Formation Des Conventions En Droit 
International Prive , s. 26. 
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1.5. ĐKAMETGAHIN TÜRLER Đ 

 

Đkametgahı en temel olarak üç türde toplayabiliriz109: 1- Zorunlu (mecburi) 

ikametgah; 2- Köken ya da doğum ile kazanılan ikametgah (domicilium originis vel 

naturale); 3- Seçilerek edinilen ikametgah. Burada zorunlu ikametgah hallerini özel 

durumlar olarak inceledikten sonra kişinin doğduğu anda kendisine ait olan 

ikametgahını ve bunu nasıl değiştirdiğini ele alacağız. Elbette bunu yaparken, 

yukarıda bahsettiğimiz, bir yerin ikametgah olarak kabul edilmesi için taşıması 

gereken kriterlere de dikkat etmemiz gerekecektir. 

 

1.5.1. ZORUNLU (MECBURĐ) ĐKAMETGAH  

 

Bu tür ikametgahı iki biçimde düşünebiliriz. Đlk olarak; bir başkasının 

kontrolü altındakilerin ve yasanın ikametgahlarını bir başkasına bağımlı olarak tayin 

ettiği kişilerin bu tür ikametgah sahibi olduklarını söyleyebiliriz. Örnek olarak; 

kadın, küçük, akıl hastası verilebilir. Đkinci olarak ise; devletin bağımlı kıldığı 

durumlardan kaynaklanan ikametgah bu tür ikametgahtan sayılır. Buna da örnek 

olarak sürgün kişi, mahkum, kamu görevlisi, asker verilebilir110.  

 

1.5.1.1. YASANIN ĐKAMETGAHLARINI BA ŞKALARINA BA ĞLI 

KILDI ĞI K ĐŞĐLERĐN ĐKAMETGAHI 

 

Her bir tür için ikametgahın nasıl belirleneceği ayrı ayrı düzenlenmiştir. Evli 

kadının, küçüğün, kölelerin, azatlıların, akıl hastalarının ve buna benzer kişilerin 

ikametgahları bu ilk gruptandır.  

 

 

                                                 
109 (Çevrimiçi) http://www.supremelaw.org/ref/dict/bldd2.htm , 13/06/07, 23:52. 
110 (Çevrimiçi) http://www.supremelaw.org/ref/dict/bldd2.htm , 13/06/07, 23:60. 
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1.5.1.1.1. EVLĐ KADININ ĐKAMETGAHI 

  

Roma vatandaşları açısından durum; evli kadının kocasının konumunu, 

unvanlarını ve bundan dolayı da ikametgahını aldığı yönündedir.  

 

D.50.1.38.3: “Papirius Iustus libro secundo de constitutionibus 

Item rescripserunt mulierem, quamdiu nupta est, incolam eiusdem 

civitatis uideri, cuius maritus eius est, et ibi, unde originem trahit, non 

cogi muneribus fungi.” 

 

D.50.1.38.3: “Papirius Iustus’un yasalar üzerine ikinci kitabından 

Ayrıca bir kadının evli bulunduğu sürece kocasının ait olduğu 

kentte bir incola (o yerin sakini) olarak telakki edilmesine ve kendi 

orijininin (kökeninin) bulunduğu yerde görevlerini yerine getirmeye 

zorlanmamasına karar vermişlerdir.” 

 

Kadının ikametgahı konusunda Digesta’da da belirtildiği üzere111 bir 

kimsenin domicilium’unun o kişiyi o topluluğun incola’sı haline getirdiği kuralı112 da 

hatırlanacak olursa, yukarıdaki metin bize dolaylı olarak evli kadının ikametgahının 

kocasının ikametgahı olduğunu söylemektedir. Metne göre kadın, kocasının sakini 

olduğu yerin incola’sı sayılacaktır; bir yerin incola’sı olmak o yerde domicilium 

sahibi olmanın sonuçlarından sayıldığı için kadının da o yerde ikametgah sahibi 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu metinle ayrıca kadının kocasının statüsünü, toplumdaki 

yerini ve unvanlarını almasına da bir örnek verilmiştir.  

Roma’da evlenmenin en önemli hükümlerinin kocanın içtimai durumunun 

kadın tarafından iktisap edilmesi ve bu evlilik esnasında doğan çocukların da babanın 

familia’sına dahil olması hususuna değinilmelidir113. Kocanın durumunun kadın eş 

                                                 
111 D.50.1.20 
112 Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s. 441. 
113 Salvatore Di Marzo, Roma Hukuku, Çev. Ziya Umur, Đstanbul, ĐÜHF Yayınları, 1959, s. 191; Bu 
durum vatandaşlık esası açısından önem taşımaktadır. Roma vatandaşı ana ve yabancı bir babadan 
olan çocuğun önceleri Roma vatandaşı olacağı öngörülse de daha sonra M. Ö. 1. yüzyılda çıkarılan bir 
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tarafından iktisabı sebebiyle “aynı içtimai durumda olmayan kadınlarla evlenmenin 

gayrı kaabil olduğunu” ve bu durumun özellikle Senato üyeliği114 konusunda önem 

taşıdığını da ifade eder115. Evliliğin geçerliliğini dahi etkileyen bu duruma Di Marzo 

da örnekler vermiştir. 

 

“ Đmparator mandatum’ları mucibince, bir eyalet magistrası aynı 

eyaletin yerlisi olan veya ikametgahı orada kayıtlı bulunan bir kadınla 

meşru bir şekilde evlenemezdi. Mamafih post depositum officium = 

vazifesini terk ettikten sonra, iradelerde bir değişiklik husule gelmemişse 

evlilik muteber bir hale gelirdi ( C.5.4.6; D.23.2.65.1 interp. ; D.23.2.38 

pr. “quamvis” ten sonuna kadar).”116 

 

Bu durum ve kadının toplumdaki yeri açısından kadına ilişkin düzenlemeler 

incelendiğinde Roma Hukukunu diğer eski çağ hukuk sistemlerinden ayıran şeyin, 

kadına ilişkin “eşitlikçi” düzenlemeleri olmadığını söyleyebiliriz117. Yine de, kadının 

hukuki durumuna ilişkin, birbiri ile tutarlı ve sistematik metinler olması Roma 

Hukuku açısından konunun incelemeye değer bir başka yönüdür. 

 Kadının ikametgahı ile ilgili metinlere dönecek olursak, aşağıda Modestinus 

evli kadının ikametgahı konusunda bilgi vermektedir. 

 

                                                                                                                                          
kanun ile babaları yabancı olan çocukların da yabancı olacağı kuralı getirilmiştir. Bu durumda babanın 
status civitatis’inin çocuk açısından da önemi ifade edilmelidir. Gönenç, “Roma’nın ‘Vatandaşlık’ 
Politikası”, s. 662; Karadeniz Çelebican, Roma Hukuku, s. 155 ve devamı. 
114 D.1.9.1.1; C.5.4.10; Aktaran: Di Marzo, Roma Hukuku, s.191; Aynı doğrultuda, evlenen kadının 
kocasının evinde yeni bir dini camiaya girdiği, kocasının içtimai mevkiine ve hayatına katıldığı, 
“clarissimus” kocanın karısının “clarissima”; “ consularis” lakabını kullanan kocanın karısının da 
“consularis” lakabını kullandığına ilişkin Bkz. Paul Koschaker, Kudret Ayiter, Modern Hususi 
Hukuka Giri ş Olarak Roma Hususi Hukukunun Ana Hatları, Ankara, AÜHF Yayınları, 1977, s. 
302; Fulya Đlçin Gönenç, “Roma Hukuku’nda Boşanma (Divortium)”, Atatürk Üniversitesi 
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1-2, Erzincan, 2003, s. 646. 
115 Di Marzo, Roma Hukuku, s.191, 192. 
116 Di Marzo, Roma Hukuku, s.190, 191. 
117 Haluk Emiroğlu, “Roma Hukukunda Kadının Hukuki Durumu”, Doktora Tezi, Tez Danışmanı: 
Özcan Karadeniz Çelebican, Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, s. 158; 
Kadınlara kamu alanında hiçbir hak tanınmadığı, özel hukuk alanında ise kısıtlı hak tanındığı 
hususunda Bkz. Karadeniz Çelebican, Roma Hukuku, s. 168 ve devamı.  
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D.50.1.32: “Modestinus libro quarto differentiarum 

Ea, quae desponsa est, ante contractas nuptias suum non mutat 

domicilium.” 

 

D.50.1.32: “Modestinus’un 'farklılıklar'ının ('differentiae'ının) 

dördüncü kitabından 

Nişanlanan bir kadın ikametgahını, evliliğinin gerçekleşmesinden 

önce değiştirmez.” 

 

Bu metin bize doğrudan ikametgah ile ilgili olarak bilgi vermekte, evlilik 

gerçekleştikten sonra kadının ikametgahının değişeceğini bildirmektedir. Bunun 

sebeplerinden birisi, nişanlanmanın evliliğe zorlayamaması olabilir118. Elbette burada 

kastedilen evlilik yasal evliliktir.  

Aynı şekilde evliliğin gerçekleşmesi konusunda hazır bulunmayanların 

evliliğine ilişkin yapılan düzenlemelerde de evli kişilerin ikametgahını belirlerken  

kocanın ikametgahının esas alındığı ifade edilmektedir. 

 

D.23.2.5: “Idem (Paulus) libro quarto ad Sabinum  

Mulierem absenti per litteras eius vel per nuntium posse nubere 

placet, si in domum eius deduceretur: eam vero quae abesset ex litteris vel 

nuntio suo duci a marito non posse: deductione enim opus esse en mariti, 

non in uxoris domum, quasi in domicilium matrimonii.” 

 

D.23.2.5: “Paulus’un  Sabinus’a ilişkin dördüncü kitabından 

Orada hazır bulunmayan birisiyle bir kadının, o kişinin mektupları 

aracılığıyla ya da bir haberci aracılığıyla evlenebilmesi, eğer adamın 

                                                 
118 Bu konudaki prensibin Türk Hukukunca da benimsendiğini belirtelim. Bkz. Bülent Tahiroğlu, 
Belgin Erdoğmuş, Roma Hukuku Dersleri – Tarihi Giri ş, Hukuk Tarihi, Genel Kavramlar, Usul 
Hukuku , Đstanbul, Der Yayınları, 2000, s. 77.  
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evine alınıp götürüldüyse, doğru görünür: buna karşılık, orada hazır 

bulunmayan bir kadının mektuplardan ya da habercisinden yola çıkarak 

koca tarafından götürülebilmesi doğru görünmez: zira kadının evine değil, 

sanki evliliğin ikametgahıymış gibi, kocanın evine götürmeye ihtiyaç 

vardır.” 

 

Yine doğrudan konu ile ilgili olarak bir başka metinde ise başlangıçta 

boşanma hakları hiç bulunmayan kadınların durumunun değişmesi ve babalarının 

onayı ile boşanıp yeniden evlenebildiklerinde119 ikametgahlarının ne olacağına 

ili şkin şu bilgiler yer almaktadır:  

 

D.50.1.22.1: “Idem (Paulus) libro primo sententiarum 

Vidua mulier amissi mariti domicilium retinet exemplo 

clarissimae personaeper maritum factae: sed utrumque aliis 

intervenientibus nuptiis permutatur.” 

 

D.50.1.22.1: “Aynı kişinin (Paulus'un) düşüncelerinin 

(sententiae'ının) birinci kitabından 

Dul bir kadın, kocası sayesinde seçkin bir kişi olan kadın 

örneğinde olduğu gibi, kaybettiği kocasının ikametgahını korur 

(alıkoyar): fakat her ikisi de başka evlenmelerin araya girmesiyle 

tamamıyla değiştirilir.”  

 

Buradan da anlaşıldığı gibi, evli kadın kocasının ikametgahını almakta, fakat 

evlilik sona erip de başka biri ile evlendiğinde ikametgahı yine değişmektedir. 

                                                 
119 Tamer, Augustus Çağında Cinsel Suçlar ve Lex Iulia de Adulteriis Coercendis, s. 75, 76; 
Boşanma konusunda Roma’nın eski dönemlerinde kadın ve erkek bakımından farklı kuralların söz 
konusu olduğu görülmektedir. Kadının eşini boşamasına izin verilmemekteyken kocanın karısını 
boşaması için ise ancak belli bir takım sebeplere dayanması zorunluluğu söz konusudur; aksi halde 
mallarının yarısını boşandığı karısına bırakırken diğer yarısını da dini mabetlere bırakmak zorunda 
kalacaktır. Aktaran: Gönenç, “Roma Hukuku’nda Boşanma (Divortium)”, s. 647, 648. 
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Özellikle Cumhuriyet devrinin sonlarında boşanmaların iyice kolaylaşması üzerine 

bu gibi düzenlemelerin olması doğaldır.  

Kadına ilişkin sözü edilmeye değer bir başka durum da bir Romalı aile 

kızının (filia familia) Vesta bakiresi olmasıdır. Roma’da kızlar da dini hizmetler 

görebilmekte, rahibe olabilmektedir. Patricii ailelerden, otuz yıl hizmet etmek için 

seçilen ve iffet andı içerek (bunu bozmak ölüm ile cezalandırılırdı) rahibe olan aile 

kızları kamusal ibadet seremonisinin önemli bir unsurudur120. Son derece önemli 

olan bu konumdakilerin devlet işlerine bile müdahale ettikleri görülmüştür. Bu 

durumda kız evlat tanrı ile bir evlilik akdetmiş kabul edilir ve patria potestas’tan 

çıkmış olurdu121. Bu kuralın Hıristiyanlıkta da uygulandığını görmekteyiz, şu halde 

Roma’da bu dinin kabulü de bir değişikli ğe neden olmamıştır. Bu durumdakilerin 

ikametgahı neresi olacaktır? Vesta rahibelerinin, Roma Forum’unun hemen 

yakınlarında Palatinus’un eteklerindeki bir manastıra mensup oldukları122 

bilinmektedir; bu halde ikametgahlarının burası olduğunu söyleyebiliriz.  

Kadın açısından ikametgah kavramının önemi ne olabilirdi? Roma’da kural 

olarak kadınların vatandaş oldukları halde siyasal haklara sahip olmadıklarını, oy 

verme ve görev alma hakları bulunmadığını biliyoruz123. Meclis toplantılarına 

katılamayan, siyasi görev üstlenemeyen kadın açısından önemi büyük bir ihtimalle 

ekonomiktir. Örneğin vergi vermek açısından kadınlar istisna teşkil etmemekteydi. 

Fahişelere uygulanan vergileri124, ticari ilişkilerinde kadının ikametgahının 

(dolayısıyla ikametgahının bulunduğu yerdeki ticari hak ve yükümlülüklerinin) 

önemli olabildiğini125 düşünürsek ikametgahın ekonomik hayat açısından önemine 

                                                 
120 W. M. Wells, “The Women of Ancient Rome”, The Ladies’ Repository, University of Michigan, 
1875, s.123. 
121 Ayiter, Roma Hukuku Dersleri, Aile Hukuku , s. 65. 
122 Ayiter, Roma Hukuku Dersleri, Aile Hukuku , s. 65. 
123 Tamer, Augustus Çağında Cinsel Suçlar ve Lex Iulia de Adulteriis Coercendis, s. 76, 77; Bu 
konuda, kadınların bağımlı konumunun, erkek yurttaşlar kamusal ve siyasal hayatın tekeline sahipken, 
kadınların ev işlerine hapsedilmesine vesile olan bir sosyal bölünmeden kaynaklandığı ileri 
sürülmüştür. Böyleyse, sosyal bölünme değiştiğinde kadınların haklarında da değişmelere yol açacağı 
savunulabilir. Bkz. Yan Thomas, “Roma Hukukunda Cinsiyet Ayırımı”, Kadınların Tarihi 1, Ana 
Tanrıçalardan Hristiyan Azizelere, Editörler: Georges Duby, Michelle Perrot, Bölüm Editörü: 
Pauline Schmitt Pantel, Çev. Ahmet Fethi, Đstanbul, Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları, 2005, s. 
104. 
124 Hilary J. Deighton, Eski Roma Yaşantısında Bir Gün, Çev. Hande Kökten Ersoy, Đstanbul, 
Homer Kitabevi, 2002, s. 71 ve devamı. 
125 Tamer, Augustus Çağında Cinsel Suçlar ve Lex Iulia de Adulteriis Coercendis, s. 76, 77.  
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ili şkin çıkarımımızda yanılmadığımız ortadadır. Tamer, uzun yıllar süren iç savaş 

sırasında kadınların dul kalarak gözetimden çıktığını ve erkekler savaştayken 

çalışarak para kazanmalarının onlara güç kazandırdığını anlatır ve güçlü, bağımsız 

kadın modeline örnekler verirken hatip Q. Hortensius’un kızı Hortensia’nın 

babasının mesleğine ilgi göstererek M.Ö. 42’de fahişelere triumvirlerin uyguladıkları 

ağır vergiler üzerine konuşma yaptığını aktarır126.  

 

1.5.1.1.2. KÖLENĐN, AZATLILARIN VE ÇOCUKLARININ 

ĐKAMETGAHI  

 

Azat edilen kölenin ikametgahı da yine bir başka kişinin ikametgahına 

bağlıdır. Köle persona niteliği taşımasına karşın hak ehliyeti bulunmamaktadır, bu 

nedenle ikametgahı da yoktur, fakat azat edildiği anda res mancipi mal vasfı sona 

erdiğinden artık onun ikametgahını ve yükümlülüklerini tartışabilir duruma 

gelmekteyiz. 

 

D.50.1.27: “Ulpianus libro secundo ad edictum 

Eius, qui manumisit, municeps est manumissus, non domicilium 

eius, sed patriam secutus. et si patronum habeat duarum civitatium 

municipem, per manumissionem earundem civitatium erit municeps.” 

 

D.50.1.27: “Ulpianus’un edictum’a ilişkin ikinci kitabından 

Azat edilen bir köle, kendisini azat eden efendinin yurttaşı olur, 

onun ikametgahını değil, ama ülkesini elde ederler. Eğer iki devletin 

vatandaşı olan bir efendiye sahipse, o devletlerin azat etmesiyle yurttaş 

olacaktır.” 

 

                                                 
126 Tamer, Augustus Çağında Cinsel Suçlar ve Lex Iulia de Adulteriis Coercendis, s. 77.  
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Burada vatandaşlık hakkı ile ilgili olduğu anlaşılan bir düzenleme yapılmıştır. 

Köle için azat edilme doğuma denk düşmektedir. Özgürlüğüne kavuşurken aynı 

zamanda efendisinin kentini kazanır. Eğer efendinin birçok kökeni varsa ya da köle 

her biri farklı bir vatanı olan pek çok efendinin ortak malıydıysa azat olan o kadar 

kente bağlı olacaktır. Kamu hukuku gereğince çocuk babasıyla aynı kökene sahip 

olduğundan azat edilenin çocuğunun vatanı azat edilenin ve o halde efendinin vatanı 

olacaktır. Azat edilenin ikametgahı için de aynı kural geçerlidir; Ulpianus aşağıda bu 

konudaki görüşünü ifade etmektedir. 

 

D.50.1.6.3: “Ulpianus libro secundo opiniorum 

Libertini originem patronorum vel domicilium sequuntur: item qui 

ex his nascuntur.” 

 

D.50.1.6.3: “Ulpianus’un opinia’sının ikinci kitabından 

Azatlılar efendilerinin kökenini ya da ikametgahını alırlar, aynı 

şekilde bu kişilerden doğanlar da.” 

 

Ulpianus’tan başka, Paulus da azat edilen kişilerin, azat eden efendinin 

ikametgahını alacağını dolaylı olarak belirtirken aslında konuyu biraz daha ileri 

boyuta taşıyarak bu kişilerin çocuklarının ikametgahlarının durumunu tartışmaktadır.  

 

D.50.1.22: “Idem (Paulus) libro primo sententiarum 

Filii libertorum, libertarumque liberti, paterni et patroni 

manumissoris domicilium aut originem sequuntur.” 

 

D.50.1.22: “Aynı kişinin (Paulus'un) düşüncelerinin 

(sententiae'ının) birinci kitabından 

Azatlı (özgür) erkeklerin ve azatlı (özgür) kadınların özgür 

oğulları aile babasının ve azat eden efendinin ikametgahını ya da kökenini 

alırlar.” 
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1.5.1.2. DEVLET TARAFINDAN ĐKAMETGAHI BA ŞKA 

YERLERE BAĞIMLI KILINAN K ĐŞĐNĐN ĐKAMETGAHI 

 

Zorunlu (mecburi) ikametgahın ikinci alt grubu olarak devletin bağımlı 

kıldığı durumlardan zorunlu ikametgah sahibi olan kişilere asker kişinin durumunu, 

sürgün kişinin ve mahkumun durumunu, göçmen kişileri örnek verebiliriz. Kamu 

görevlilerinin ikametgahı için de bu durum geçerlidir. Bu durumların kısaca 

açıklanması gerekmektedir. 

 

1.5.1.2.1. ASKER KĐŞĐNĐN ĐKAMETGAHI 

 

Romalılar için askerlik görevini yerine getirmek, ordu birliklerine (legio) 

katılmak; bir yükümlülük ve aynı zamanda vatandaşların kullandığı bir haktır127. 

Özellikle uzun süren savaşların olduğu bir dönemde, askerlerin gönderildikleri 

yerlerde kalmaları, bu yerlerde evlendikleri ve bu yerlerde kendilerine ikametgah 

edindikleri görülmektedir. 

 

D.50.1.23.1. “Hermogenianus libro primo iuris epitomarum 

Miles ibi domicilium habere videtur, ubi meret, si nihil in patria 

possideat.” 

 

D.50.1.23.1: “Hermogenianus'un hukukun özetinin (iuris 

epitomae'ının) birinci kitabından 

Bir asker, vatanında hiçbir şeye sahip değilse, askerlik hizmetini 

gördüğü yerde ikametgaha sahip telakki edilir.” 

 

                                                 
127 Gönenç, “Roma’nın ‘Vatandaşlık’ Politikası”, s. 661. 
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Buradaki metin çok açıktır ve zorunlu ikametgah türüne bir örnek olarak 

gösterilebilir. Asker açısından eğer geldiği yerde, yani vatanında ikametgaha sahip 

ise, aynı zamanda askerlik hizmetini gördüğü yerde de ikinci bir ikametgaha sahip 

olup olmayacağı meselesi düşünülebilir. Buradaki kural şudur: askerler geldikleri 

yerde (anavatanlarında) bulunan ikametgahlarını (orada bir şeylere sahip olmaları 

kaydıyla)128 koruyabilecekleri, bu olmazsa askerlerin nerede bulunuyorlarsa orada 

ikametgahlarının olduğu kabul edilir129. 

 

 

1.5.1.2.2. SÜRGÜN KĐŞĐLERĐN VE MAHKUMUN ĐKAMETGAHI 

 

Kişi sürgüne gönderildiği takdirde bulunduğu yeri terk ederek gönderildiği 

belirli bir yer var ise o yere, gideceği yer iradesine bırakılmış ise seçeceği yere 

gitmektedir. Bu durumda daha önce bulunduğu yerden ayrılırken buradaki 

ikametgahının durumu ve yeni bir ikametgah edinip edinemeyeceği meselesi 

gündeme gelmektedir. 

 

D.50.1.22.3: “Idem (Paulus) libro primo sententiarum 

Relegatus eo loco, in quem relegatus est, interim necessarium 

domicilium habet.” 

 

D.50.1.22.3: “Aynı kişinin (Paulus'un) düşüncelerinin 

(sententiae'ının) birinci kitabından 

Sürgüne gönderilen kişi sürgün edildiği yerde geçici olarak zaruri 

bir ikametgaha sahip olur.” 

 

                                                 
128 Burada büyük bir ihtimalle mameleklerinin olması kastedilmektedir. 
129 Ayiter, Roma Hukuku Dersleri, Aile Hukuku , s. 60. 
 
 



 41

Görüldüğü gibi Romalılar kişilerin karşılaştığı sorunlara göre pratik 

düzenlemeler yaparak sorunu çözme yoluna gitmektedir. Kişinin sürgünde ne kadar 

kalacağının belli olup olmaması önemli değildir, sürgüne gönderilen kişinin artık 

orada kalması, iş ili şki ve hayatının merkezini bu yer olarak yaşaması söz konusudur. 

 

D.50.1.27.3: “Ulpianus libro secundo ad edictum 

Domicilium autem habere potest et relegatus eo loci, unde arcetur, 

ut Marcellus scribit.” 

 

D.50.1.27.3: “Ulpianus’un edictum’a ilişkin ikinci kitabından 

Diğer yandan Marcellus’un da yazdığı gibi, sürgüne gönderilen 

kişi de kovulduğu yerde ikametgaha sahip olabilir.” 

 

Bir önceki metinde yine sürgün kişinin ikametgahının neresi olacağına ilişkin 

Paulus’un görüşü aktarılmaktadır. Yukarıda ise Ulpianus ve Marcellus’un sürgün 

kişinin kovulduğu yerdeki ikametgahını koruyacağına ilişkin görüşleri ilk bakışta 

Paulus ile çelişir görünmektedir. Fakat gerçekte bu metinler birbiri ile 

çelişmemektedir. Ulpianus ve Marcellus’un dediği gibi sürgüne gönderilen kişilerin 

daha önce seçmiş bulundukları ikametgahlarını veya doğum ile kazandıkları 

ikametgahlarını kaybetmediklerini; fakat aynı zamanda Paulus’un dediği gibi 

sürgüne gönderilen kişilerin gittikleri yerde ikinci bir ikametgaha da zorunlu olarak 

sahip olduklarını söyleyebiliriz. Özetle sürgün kişinin ikametgahı, bir kimsenin 

birden fazla ikametgah sahibi olmasına örnek teşkil etmektedir. Durumlarının benzer 

özellik göstermesinden dolayı, mahkumların da aynı şekilde ikametgahlarının 

mahkum oldukları yer olarak kabul edildiğini ifade edebiliriz. 
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1.5.1.2.3. SENATÖRLER VE KAMU GÖREVLĐLERĐNĐN 

ĐKAMETGAHI  

 

Bir başka zorunlu ikametgah türü, senatörlerin, senatus üyelerinin 

ikametgahlarını incelerken karşımıza çıkmaktadır. Bununla, aslında yüksek kamu 

görevlilerinin durumu da aynı şekilde ifade edilmektedir, bu durum, görevi 

dolayısıyla başka yerlere gönderilen memurlar için söz konusu olan bir zorunlu 

ikametgah durumudur. 

 

D.50.1.22.6: “Idem (Paulus) libro primo sententiarum 

Senatores, qui liberum commeatum, id est ubi velint morandi 

arbitrium impetraverunt, domicilium in urbe retinent.”  

 

D.50.1.22.6: “Aynı kişinin (Paulus'un) düşüncelerinin 

(sententiae'ının) birinci kitabından 

Gidip gelme serbestliğini, yani nerede isterse dolaşma kararını 

elde etmiş olan senatörler, şehirdeki ikametgahlarını muhafaza ederler.” 

 

Senatörlerin dolaşmalarına rağmen şehirdeki ikametgahlarını 

kaybetmemeleri, onların gittikleri yerde de ikametgah edinmelerine engel değildir.  

Senatörlerin hem Roma’da hem de kendi kökenlerinin (origin) bulunduğu yerde 

ikametgahları bulunduğu kabul edilmektedir130. Bu durum da kişinin birden fazla 

ikametgah sahibi olması ile ilgili başlık altında yukarıda incelenmiştir. Bu konu ile 

ilgili olarak, senatörlerin Roma’da farazi de olsa bir ikametgahı muhafaza etmekle 

beraber istedikleri yerde yeni bir ikametgah daha edinebilecekleri söylenebilir131. 

 

 

                                                 
130 Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, s. 441. 
131 Ayiter, Roma Hukuku Dersleri, Aile Hukuku , s. 60. 
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1.5.2. KÖKEN VEYA  DOĞUM ĐLE KAZANILAN ĐKAMETGAH 

 

Roma vatandaşlığının aktarılması açısından önemi bulunan origo’ya dayalı 

bu sistemin M.Ö. 1. yüzyıl başlarında yerleştiği ve bu dönemden itibaren “ortak baba 

yurduna dahil bir kentin vatandaşı olarak” doğan kimsenin Roma vatandaşı olarak 

doğduğu düşünülmektedir132. Meşru bir evlilikten doğan kişiler babanın, diğerleri 

annenin origo’sunu takip etmektedir. Babanın origo’su, babanın doğum yeri değildir; 

o ailedeki babaların doğum yeri belirli bir zaman sınırlaması olmaksızın 

götürülebildiği kadar geriye götürülür ve bulunan en eski doğum yeri, o kişinin 

origo’su olurdu133. Origo’nun anneye göre belirlenmesi ise doğal sebeplere 

(doğuma) dayanmaktadır. 

Bu tür ikametgah, diğer adıyla domicilium originis vel naturale, yeni bir 

ikametgah edinilmesi ile ortadan kalkar134. Bunun değiştirilmesi için daha önce de 

belirttiğimiz üzere, factum (bir yerde yaşama) unsuru olarak gerçek ve fiili bir yer 

değiştirme ile animus manendi (yerleşme niyeti) unsurunun bir arada varlığı 

gerekmektedir. Sadece yer değiştirme niyetinin varlığı yeterli olmaz, bu eylemin 

gerçekleşmesi gerekir. Bu unsurlar var olduğu sürece kişinin ikametgahı konusunda 

başkalarını aldatmak için yalan söylemesi de durumu değiştirmez. 

 

D.50.1.6: “Ulpianus libro secundo opiniorum 

Adsumptio originis, quae non est, veritatem naturae non permit: 

errore enim veritas originis non amittitur nec mendacio dicentis se esse 

unde non sit, deponitur: neque recusando quis patriam, ex qua oriundus 

est, neque mentiendo de ea, quam non habet, veritatem mutare potest. 1- 

Filius civitatem, ex qua pater eius naturalem originem ducit, non 

domicilium sequitur. 2- Viris prudentibus placuit duobus locis posse 

aliquem habere domicilium, si utrubique ita se instruxit, ut non ideo 

                                                 
132 Thomas, “Roma Hukukunda Cinsiyet Ayırımı”, s. 138. 
133 Bu şekilde vatandaşlık esası, ilk vatandaşların izinde devam etmektedir. Bkz. Thomas, “Roma 
Hukukunda Cinsiyet Ayırımı”, s. 138. 
134 (Çevrimiçi) http://www.supremelaw.org/ref/dict/bldd2.htm, 13/06/07, 23:60. 
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minus apud alteros se collocasse videatur. 3- Libertini originem 

patronorum vel domicilium sequuntur: item qui ex his nascuntur.” 

 

D.50.1.6: “Ulpianus’un opinia’sının ikinci kitabından 

Var olmayan bir kökenin kabulü doğumun doğruluğunu ortadan 

kaldırmaz; zira yanıltma ile kökenin doğruluğu yitirilmez ve kendisinin,  

olmadığı bir kökenden geldiğini söyleyen kişinin yalanıyla kaybedilmez. 

Bir kimse ne itiraz ederek köken olarak ait olması gereken vatanını 

değiştirebilir, ne de sahip olmadığı vatan hakkında yalan söyleyerek 

gerçeği değiştirebilir. 1- Erkek evlat, babasının, doğal kökenini getirdiği 

bir kenti ikametgah olarak elde etmez. 2- Asla başkalarının yanında 

yerleşmediği anlaşılacak şekilde iki yerde birden organize olmuşsa, bir 

kimsenin, iki yerde ikametgaha sahip olması sağgörülü kişilere doğru 

görünmüştür. 3- Azatlılar efendilerinin kökenini ya da ikametgahını 

alırlar, aynı şekilde bu kişilerden doğanlar da.” 

 

Yukarıdaki metinde de olduğu gibi, ikametgah, köken ve yurttaşlık konuları 

birbiri ardına ele alınmaktadır; aynı şekilde bu konuların muhatabı kişiler de 

özgürlük (status libertatis) ya da aile (status familiae) durumlarına göre ayrılmadan, 

yine birbiri ardına ele alınmıştır. Bunun sebebi Digesta’da genel olarak konuya göre 

sırayla değişik kişilerin görüşlerinin paragraflar halinde verilmesidir. Paulus’un 

görüşleri aşağıdadır: 

 

D.50.1.22: “Idem (Paulus) libro primo sententiarum 

Filii libertorum, libertarumque liberti, paterni et patroni 

manumissoris domicilium aut originem sequuntur. 1- Vidua mulier amissi 

mariti domicilium retinet exemplo clarissimae personaeper maritum 

factae: sed utrumque aliis intervenientibus nuptiis permutatur. 2- 

Municipes sunt liberti et in eo loco, ubi ipsi domicilium sua voluntate 

tulerunt, nec aliquod ex hoc origini patroni faciunt praeiudicium et 

utrubique  muneribus adstringuntur. 3- Relegatus eo loco, in quem 
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relegatus est, interim necessarium domicilium habet. 4- Senator ordine 

motus ad originalem patriam, nisi hoc specialiter impetraverit, non 

restituitur. 5- Senatores et eorum filii filiaeque quoquo tempore nati 

nataeve, itemque nepotes, pronepotes et proneptes ex filio origini 

eximuntur, licet municipalem retineat dignitatem. 6- Senatores, qui 

liberum commeatum, id est ubi velint morandi arbitrium impetraverunt, 

domicilium in urbe retinent. 7- Qui faenus exercent, omnibus patrimonii 

intributionibus fungi debent, etsi possessionera non habeant.”  

 

D.50.1.22: “Aynı kişinin (Paulus'un) düşüncelerinin 

(sententiae'ının) birinci kitabından 

Azatlı (özgür) erkeklerin ve azatlı (özgür) kadınların özgür 

oğulları aile babasının ve azat eden efendinin ikametgahını ya da kökenini 

alırlar. 1- Dul bir kadın, kocası sayesinde seçkin bir kişi olan kadın 

örneğinde olduğu gibi, kaybettiği kocasının ikametgahını korur 

(alıkoyar): fakat her ikisi de başka evlenmelerin araya girmesiyle 

tamamıyla değiştirilir. 2- Azat edilenler, kendi iradeleriyle 

ikametgahlarını bizzat taşıdıkları yerde de yurttaştırlar, efendinin kökeni 

için bundan bir emsal oluşturmazlar ve her iki tarafta da göreve 

zorlanırlar. 3-Sürgüne gönderilen kişi sürgün edildiği yerde geçici olarak 

zaruri bir ikametgaha sahip olur. 4- makamından kovulan bir senatör bunu 

özel olarak rica ile elde etmemişse kendi orijinal vatanına iade edilmez. 5- 

Senatörler, onların oğulları ve kızları, hangi zamanda doğmuş olurlarsa 

olsunlar, aynı şekilde onların oğullarından olma torunları ve torunlarının 

torunları gibi, orijinlerinden dışarıda bırakılırlar, municipium'a ait bir 

makamı alıkoymaya izin vardır. 6- Gidip gelme serbestliğini, yani nerede 

isterse dolaşma kararını elde etmiş olan senatörler, şehirdeki 

ikametgahlarını muhafaza ederler. 7- Mal-mülkleri olmasa bile, çıkar 

gözeten kişilerin, mirasın bütün vergisini ödemesi gerekir ”. 
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Aile evladı açısından bazı konuları açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. Eğer 

pater familias, origo’dan ayrılmışsa ve başka bir yerde ikametgah tesis etmişse, pater 

familias’tan ayrı yaşayan aile evladı (filius familias), pater familias’ın ikametgahına 

değil origo’ya bağlı kalırdı. Bu durum özellikle kamusal yükümlülük ve haklar 

açısından önemlidir. Bir diğer önemi de ailenin yer bakımından ve ekonomik olarak 

birliğini sarsmasıdır. D.50.1.6.1; D.50.1.3; D.50.1.4 gibi metinlerde aile evladının 

ikametgahının nasıl belirlendiğine dair görüşler yer almaktadır. Bu metinlere seçerek 

edinilen ikametgah başlığı altında yer vereceğiz. Aşağıda ise yasal bir evlilik içinde 

doğmuş bulunmayan çocuğun kökeninin kime bağlı olduğu konusu ele alınmaktadır.  

 

D.50.1.9: “Neratius libro tertio membranarum 

Eius, qui iustum patrem non habet, prima origo a matre eoque die, 

quo ex ea editus est, numerari debet.” 

 

D.50.1.9: “Neratius’un membranae'ının (parşömenlerinin) üçüncü 

kitabından 

Yasal babası bulunmayan birinin esas kökeni doğduğu günden 

itibaren onu doğuran anneden sayılmalıdır.” 

 

Annenin origo’su babanın origo’sundan farklı şekilde, doğum ile 

belirlenmektedir. M.S. 2. yüzyılın başlarında yaşamış bir hukukçu olan Neratius’un 

bu metni bize, annenin prima origo’yu (ilk köken) belirlediğini anlatmaktadır. 

Burada anne üzerinden kazanılan origo’nun doğum anında yürürlüğe girdiği ve 

çocuğun da, o sırada annesinin sahip olduğu vatandaşlığı kazandığı ifade 

edilmektedir. Bu köken çocuğun vatandaşlık durumunun annesinden önceye 

dayandırılamayacağını göstermektedir135. 

Kişinin kökeni sebebiyle yerine getirmesi gereken görevlere de hukukçular 

tarafından yer verilmiştir136.  

                                                 
135 Thomas, “Roma Hukukunda Cinsiyet Ayırımı”, s. 138, 139. 
136 Bu noktada D.50.1.29’a göre de origo ve domicilium’u birbirinden farklı olsa bile kişinin kendisine 
ait her iki yerde de munera’ları yerine getireceğini ifade etmek gerekir.  
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D.50.1.15.3: “Idem (Papinianus) libro primo responsorum 

Ius originis in honoribus obeundis ac muneribus suscipiendis 

adoptione non mutatur: sed novis quoque muneribus filius per adoptivum 

patrem adstringitur.” 

 

D.50.1.15.3: “Papinianus’un responsa’sının (görüşlerinin) birinci 

kitabından 

Köken hukuku resmi görevlere başlamada ve görevleri üstlenmede 

evlat edinmeyle değişmez, fakat evlat edinen baba vasıtasıyla oğul yeni 

görevlere de zorlanır.” 

 

Evlat edinilen çocuk ile evlilikten doğan çocuk arasında yükümlülükler 

açısından da bir fark yoktur. Örnek olarak, bir senatörün erkek çocuğunun genç yaşta 

kamu hizmetleriyle görevlendirileceğini, bu kapsamda “Roma polis teşkilatıyla 

ilgileneceğini, ölüm mahkumlarını infaz ettireceğini, darphaneyi yönetebileceğini” 

söylenebilir137. 

 

1.5.3. SEÇĐLEREK ED ĐNĐLEN ĐKAMETGAH 

 

Kişinin hukuku kime bağlıysa onun ikametgahını kazanırdı. Fakat kişinin 

ikametgahını değiştirmesi de mümkündür. Bunun için bazı şartlar söz konusudur: 

1- Kişinin ikametgah seçmeye uygun olması,138 

2- Kişinin iyi niyeti ve değişikli ğin gerçek olması, 

                                                                                                                                          
 
137 Paul Veyne, “Roma Đmparatorluğu”, Özel Hayatın Tarihi 1, Roma Đmparatorlu ğu’ndan 1000 
Yılına, Hazırlayan: Philippe Ariès, Georges Duby, Çev. Turhan Ilgaz, Đstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 
2006, s. 36. 
138 Köleler nitelik olarak hem res hem de persona’dır. Kişi malvarlığına konu olmaktadırlar. Roma 
Hukukunda köle’nin ikametgah sahibi olması mümkün değildir; ancak azat edilen kişinin ikametgahı 
olabilir. 
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3- Kişinin ikametgah seçiminin, memuriyeti ya da vergi vereceği yer 

belirlenmeden önce yapılması, 

4- Kişinin ikametgah seçimini yaparken animus manendi ve factum’un 

bulunması gerekmektedir. 

Kişinin niyetinin belirlenmesi için de bazı karinelere başvurulabilir. Bunlar 

doğum yeri, sözlü-yazılı bildirimler, ölüm yeri, eş ve ailenin bulunduğu yer, işlerinin 

merkezi olarak bulunan yer, yasal belgelerde yer alan tarif vs. olarak sayılabilir. 

Değişikli ğin gerçek olması hususunda ikametgahın unsurlarını incelerken tamamına 

yer verdiğimiz aşağıdaki parçayı yineleyebiliriz. 

 

D.50.1.20: “Paulus libro vincensimo quarto quaestionum 

Domicilium re et facto transfertur …” 

 

D.50.1.20: “Paulus’un quaestiones’inin (incelemelerinin) yirmi 

dördüncü kitabından 

Đkametgah gerçek ve fiili olarak nakledilir ...” 

 

Origin ya da doğum ile kazanılan ikametgah ve seçilerek edinilen ikametgah 

türlerinin ortak özelliği, ikametgahın değiştirilmesi konusunda ortaya çıkar; çünkü 

her iki şekilde kazanılan ikametgah da değiştirilebilir 139. Bu durum D.50.1.31’de de 

belirtilmiştir. 

 

D.50.1.31: “Marcellus libro primo digestorum 

Nihil est impedimento, quo minus quis ubi velit habeat 

domicilium, quod ei interdictum non sit.” 

 

 

 
                                                 
139 Robert Phillimore, The Law Of Domicile, London, Willam Benning and Co. Law Booksellers, 
1847, s. 98 ve devamı. 
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D.50.1.31: “Marcellus’un digesta'sının birinci kitabından 

Kendisine yasaklanmış olmadıkça bir kimsenin istediği yerde 

ikametgah sahibi olmasına engel yoktur.” 

 

Aile evlatlarının dahi aile babasınınkinden ayrı bir ikametgah edinmesi 

mümkündür. Veyne, Roma’da bir hanede birlikte yaşayan “evin köleleri ya da 

azatlıları, aile babası, yasal eşi ve çocuklarından başka; her şafak vakti koruyucu ya 

da ‘patron’larının bekleme salonunda ona kısa bir saygı ziyaretinde bulunmak için 

bekleyen çocukları, otuz kırk kadar özgür insanı, sadık köleleri ya da yanaşmaları da 

göz önüne aldığımızda bir hane halkının yani aile’nin ortaya çıktığını” 

belirtmektedir140. Bu konuda ayrı ikametgahı olan aile evladının ve evlat edinilenin 

aile babasının evine özellikle sabah erkenden ve akşam davet edildiğinde yaptığı 

ziyaretlere ilişkin bilgiler mevcuttur141. 

 

D.50.1.3:  “Idem (Ulpianus) libro vicensimo quinto ad Sabinum 

Placet etiam filios familias domicilium habere posse.” 

 

D.50.1.3: “Ulpianus’un Sabinus’a ilişkin yirmi beşinci kitabından 

Ailenin erkek evlatlarının da ikametgaha sahip olabilmeleri doğru 

görünür.” 

 

Ayrıca aile evladının ikametgahının başka bir yerde olması da mümkündür. 

Bu konuda aile evladının kendisinin seçim yapması da olağan karşılanmıştır. 

Ailedeki kardeşlerin baba evinde birlikte oturmaları daha çok ekonomik açıdan ve 

evin elverişlili ğine göre düşünülmektedir; ailedeki çocuklar ise eğer imkanları varsa, 

                                                 
140 Paul Veyne, “Roma Đmparatorluğu”, Özel Hayatın Tarihi 1, Roma Đmparatorlu ğu’ndan 1000 
Yılına, s. 87. Roma ailesinde kişileri birbirine bağlayan şeyin kan bağı (cognatio) değil hukuki bağdır 
(agnatio) ve hukuki bağ ile,aynı aile reisinin hakimiyeti altında bulunmak ifade edilmektedir. Bkz. 
Umur, Roma Hukuku - Tarihi Giri ş, Kaynaklar, Umumi Mefhumlar, Hakların Himayesi , s. 8 ve 
devamı. 
141 Deighton, Eski Roma Yaşantısında Bir Gün, s. 15 ve devamı. 
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kendilerine ait ayrı bir evlerinin olmasını tercih etmektedir. Hukuk da bu kişilerin 

örneğin komşularına zarar vermeleri halinde bundan kendilerinin sorumlu 

tutulacağını ve babalarının bununla ilgisinin olmayacağını öngörmektedir; buradan 

da anlaşılabileceği gibi, çocuklar kendi hayatlarını yaşamakta, her ne kadar “aile 

babası bu çocukları para ve miras beklentileriyle elinde tutmakta ise de onları her 

zaman yanı başında tutmaz”142. 

 

D.50.1.4: “Idem (Ulpianus) libro trigensimo nono ad edictum 

non utique ibi, ubi pater habuit, sed ubicumque ipse domicilium 

constituit.” 

 

D.50.1.4: “Ulpianus’un edictum’a ilişkin otuz dokuzuncu 

kitabından 

Kuşkusuz babanın bir ikametgaha sahip olduğu yerde değil, ama 

kendisi nerede bir ikametgah kararlaştırmışsa orada (ikametgahı) olur.” 

 

Aile evladının peculium elde ettiği, ayrı yerde yaşadığı M.Ö. 2. ve 3. 

yüzyıllar, Roma aile yapısının da dağılmaya başladığı dönemlere tekabül eder. Bu 

dönemlerde aile evladı pater familias’ının origo’suna bağlı kalmakla beraber başka 

bir yer yerleşme niyeti taşıdığı andan itibaren artık orada ikametgah tesisi anlamında 

kabul edilmiş ve bu andan itibaren aile evladı pater’ininkinden ayrı kamu 

yükümlülüklerine tabi tutulabilmiştir143. Demek ki aile evladı dilerse ayrı bir 

ikametgah seçebilmekte, bu ikametgah babanın origo’suna bağlı olmadığı gibi, 

babanın origo dışında incola olarak tesis ettiği ikametgaha da bağlı olmamaktadır. 

Bu bölümde ikametgah sahibi olmanın önemi, ayrıcalığı ve yüklediği 

yükümlülükler, kimlerin ikametgahlarının ne şekilde düzenlendiği, bir yerin 

ikametgah sayılması için taşıması gereken niteliklere ilişkin bilgi verilmiştir. Đkinci 

bölümde de hukukumuz açısından bu kurumun nasıl düzenlendiğini incelenecek ve 

karşılaştırmalar yapılmaya çalışılacaktır. 
                                                 
142 Paul Veyne, “Roma Đmparatorluğu”, Özel Hayatın Tarihi 1, Roma Đmparatorlu ğu’ndan 1000 
Yılına, s. 88. 
143 Ayiter, Roma Hukuku Dersleri, Aile Hukuku , s. 60. 
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2. TÜRK HUKUKUNDA YERLE ŞĐM YER Đ (ĐKAMETGAH) 

 

2.1. KAVRAM 

 

Eski Medeni Kanunumuzda ikametgah; şimdi ise yerleşim yeri olarak 

adlandırdığımız bu kavram; ev, mesken ve konut kelimeleri ile ifade edilen 

kavramlardan farklıdır. Her ne kadar bu kavram için “konut” kelimesini kullananlar 

bulunsa da1, bu tercihin uygun olmayacağı söylenmiştir2. “Konut” terimi “mesken” 

anlamında da kullanıldığı için bu terimin seçilip yerleşim yeri anlamında 

kullanılması anlam açısından sorun yaratabilir. Hatta, eski Medeni Kanunumuzda 

kullanılan ikametgah kelimesinin, kavram olarak diğer kanunlarda da 

kullanıldığından, genel hukuk diline uyum sağlamakta olduğu söylenmiş ve diğer 

kanunlarda bu kelime korunurken yeni Medeni Kanunumuzda yerleşim yeri 

teriminin tercih edilmesinin bu uyumu bozabileceği dahi ifade edilmiştir3. 5718 

Sayılı Yeni Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun4 

gerekçesinde de bu husus yer bulmuştur5. Bizim görüşümüz de ikametgah 

kelimesinin kurumun ruhunu daha iyi yansıttığı yönündedir; fakat kanunda 

benimsendiği haliyle yerleşim yeri deyişine uymak durumundayız. 

Bu kavram, bir kişinin bir yere bağlılığını ifade etmektedir6. Kanunda 

yerleşim yerinin tam bir tanımı bulunmamakta, daha çok hangi durumlarda yerleşim 

yerinden söz edilebileceği belirtilmektedir. Her ne kadar Türk Medeni Kanununun 

19. maddesi “tanım” başlığını taşımaktaysa da bu tanım, yerleşim yerinin aşağıda 

                                                 
1 Ergun Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu , Đstanbul, ĐÜHF Yayınları, 1979, s. 85 ve 
devamı. 
2 M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel 
Ki şiler) , Đstanbul, Filiz Kitabevi, 2005, s. 106, 107. 
3 Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , Đstanbul, Filiz Kitabevi, 
2004, s. 176.  
4 5718 Sayılı Yeni Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, 27/11/2007 tarihinde 
kabul edilmiş olup, 12/12/2007 tarihli ve 26728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  
5 Bu konuda oluşabilecek sorunlara bir örnek vermek için, Đngiltere’de yerleşim yerinin 
“establishment”, ikametgahın ise “domicile” olarak ifade edildiğini belirtebiliriz. Bu konuyu içeren 
çeviri ve çalışmalarda özellikle dikkatli olunmasının gerekliliği doğmuştur. Kanunun gerekçesinde de 
bu konu yer bulmaktadır. (Çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5718.html, 24/08/08, 20:20. 
6 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s.106. 
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göreceğimiz türlerini kapsayacak nitelikte olmayıp sadece iradi yerleşim yeri denilen 

türünü içermektedir7. Oysa yasal yerleşim yeri ve varsayılan yerleşim yeri türleri 

Türk Medeni Kanununun 19. maddesindeki tanımın dışında bırakılmıştır. Bu durum, 

tüzel kişilerin yerleşim yeri açısından da söz konusudur. Anlatılanlar ışığında, 

yerleşim yerine ilişkin olarak kapsamlı bir tanımlamanın kanunda bulunmaması 

nedeniyle, Türk Medeni Kanunundaki yerleşim yerine ilişkin hükümlerin bütününün 

incelenmesi sonucunda daha kapsamlı bir tanım oluşturmak gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. 

Doktrin tarafından genel olarak kullanılan tanımlamayı biz de benimsiyor ve 

bu kavramla kişinin ili şki ve etkinliklerinin başlıca merkezi olan, hukuki anlamda 

bir kimsenin bulunduğu yer, onun hukuki adresi, hayat faaliyetlerinin merkezi olan 

yeri kastediyoruz8. 

Türk Medeni Kanununun kişilik ile ilgili düzenlemelerini içeren birinci 

kısmın birinci bölümünde yerleşim yeri ile ilgili ilk düzenlemeler yer almaktadır. 

Madde 19’da tanım9, 20’de yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri, 21’de 

yasal yerleşim yeri ve 22’de ise kurumlarda bulunma başlıkları ile düzenlenmiştir. 

Türk Medeni Kanununun tüzel kişiler ile ilgili düzenlemelerini içeren ikinci kısmın 

birinci bölümünde de tüzel kişinin yerleşim yeri madde 51 ile ifade edilmektedir10.  

                                                 
7 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s.107; Dural, Öğüz, 
Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , s. 176, 177; Aydın Zevkliler, Ayşe Havutçu, Yeni 
Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel Bilgiler), Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004, s. 141; 
Eserin yazıldığı dönem her ne kadar 743 Sayılı Eski Medeni Kanun dönemine ilişkin olsa da 743 
sayılı kanunun ilgili 19. maddesindeki tanım ile 4721 sayılı kanunun ilgili 19. maddesindeki tanım 
aynı olduğu için; kanunun başlığında tanım (743 sayılı kanunda “tarif”) sözcüğü kullanıldığı halde 
bunun kapsayıcı bir tanımlama içermediği yönünde Bkz. Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki 
Durumu , s. 85; Aynı yönde Bkz. Abdülkadir Arpacı, Ki şiler Hukuku (Gerçek Ki şiler) , Đstanbul, 
Beta Yayınları, 2000, s. 81; Aynı yönde Bkz. Bülent Köprülü, Medeni Hukuk- Genel Prensipler, 
Ki şinin Hukuku , Đstanbul, ĐÜHF Yayınları, 1984, s. 351. 
8 Arpacı, Ki şiler Hukuku (Gerçek Ki şiler) , s. 81 ve devamı; Bilge Öztan, Medeni Hukukun Temel 
Kavramları , Ankara, Turhan Kitabevi, 2005. s. 309; Hüseyin Hatemi, Gerçek Kişiler Hukuku 
(Kısa Ders Kitabı), Đstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s. 50 ve devamı; Oğuzman, Seliçi, Oktay-
Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s.106; Öztan, Medeni Hukukun Temel 
Kavramları , s. 309; Rona Serozan, Çocuk Hukuku, Đstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s. 108; 
Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu , s. 85; Köprülü, Medeni Hukuk- Genel Prensipler, 
Ki şinin Hukuku , s. 351 ve devamı. 
9 Yukarıda da belirtildiği gibi, maddenin “tanım” başlığını taşımasına karşın gerçekte sadece iradi 
yerleşim yeri türünü kapsadığını ve diğer yerleşim yeri türlerini dışarıda bıraktığı tekrarlanmalıdır. 
10 Türk Medeni Kanununda yerleşim yeri ile bağlantılı maddeler şu şekilde sıralanabilir: TMK md. 
19-22, 25, 32, 51, 58, 59, 61, 96, 97, 102, 104, 106, 107, 110, 131, 168, 177, 201, 207, 210, 214, 265, 
283, 365, 410, 411, 412, 416, 420, 430, 433, 434, 462, 576, 589, 596, 764, 916.  
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2.2. YERLEŞĐM YER ĐNE ĐLĐŞKĐN ĐLKELER 

 

Bu ilkeler bir görüşe göre iki11, diğer görüşe göre üç12 ana başlıkta ifade 

edilmektedir. Bunlardan, varlığının ayrıca belirtilmesi hususunda uzlaşılan ilkeler; 

yerleşim yerinin zorunluluğu (gerekliliği) ve yerleşim yerinin tekliği ilkeleridir. 

Yerleşim yerinin önemi ve buna olan ihtiyaç; Türk Medeni Hukukuna göre herkesin 

bir yerleşim yerine sahip olması gerekliliğini, bu da herkesin ancak bir tek yerleşim 

yerinin olması gerekliliğini doğurmuştur13. Üçüncü bir ilke olarak yerleşim yerinin 

sürekliliği ilkesi için ise kaynak olarak Türk Medeni Kanunu madde 20’yi 

gösterenler karşısında bu hükmün aslında zorunluluk ilkesinin kapsamında 

değerlendirilebileceği, dolayısıyla bu ilkenin ayrıca ifade edilmesinin gerekli 

olmadığı söylenmektedir14. Bu ilkeleri daha yakından incelemek gerekmektedir. 

 

2.2.1. YERLEŞĐM YER ĐNĐN ZORUNLULU ĞU (GEREKL ĐLĐĞĐ) 

 

Bu ilke, herkesin bir yerleşim yerine sahip olmasının gerekli olduğunu ifade 

etmektedir. Kanunumuzun sistematiğine göre de herkesin bir yerleşim yerine sahip 

olması zorunluluğu vardır15. Kişinin bir yerleşim yeri olmalıdır; yani kural olarak 

kişi isteğiyle bir yerleşim yeri belirleyebilir16, yoksa kanun o kişiye farazi bir 

yerleşim yeri varsayar17. Bunun dışında üçüncü bir hal de kanun tarafından bazı 

                                                 
11 Arpacı, Ki şiler Hukuku (Gerçek Ki şiler) , s. 83, 84, 85, 86, 87; Hatemi, Gerçek Kişiler Hukuku 
(Kısa Ders Kitabı), s. 50, 51; Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel 
Ki şiler) , s.107 ve devamı; Zevkliler, Havutçu, Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel 
Bilgiler) , s. 141, 142; Köprülü, Medeni Hukuk- Genel Prensipler, Kişinin Hukuku , s.366 ve 
devamı; Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu , s. 86; Serap Helvacı, Gerçek Kişiler , 
Đstanbul, Arıkan Yayınları, 2007, s. 64. 
12 Dural, Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , s. 177, 178. 
13 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s.107. 
14 Arpacı, Ki şiler Hukuku (Gerçek Ki şiler) , s. 83; Helvacı, Gerçek Kişiler , s. 64. 
15 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 107; Zevkliler, 
Havutçu, Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel Bilgiler), s. 141, 142; Helvacı, 
Gerçek Kişiler , s. 64. 
16 Anayasa md. 23: “Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.” 
17 Hatemi, Gerçek Kişiler Hukuku (Kısa Ders Kitabı) , s. 50; Zevkliler, Havutçu, Yeni Medeni 
Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel Bilgiler), s.141. 
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kişiler için yerleşim yerinin başkalarına bağlı olarak tayin edildiği ve kişinin kendi 

isteği ile değiştiremeyeceği yasal (kanuni) yerleşim yeri halidir18. Burada saymış 

bulunduğumuz bu durumlar aşağıda yerleşim yerinin türleri bahsinde daha geniş 

olarak anlatılacaktır19. Dikkat edilmesi gereken nokta, hukukumuzdaki düzenlemeler 

doğrultusunda, herkesin bir yerleşim yerine sahip olmasının gerekliliği ve kişinin 

muhakkak bir yerleşim yeri edinmesinin sağlanmasıdır. Bunu kendi iradesi ile seçme 

özgürlüğüne sahip ise seçmekte, seçmediği durumda kanun bir tane seçtiğini 

varsaymaktadır; ya da kişi zaten kanun tarafından belirlenmiş bir yerleşim yerine 

bağımlı olmaktadır. 

Tüzel kişilerde de yerleşim yeri sahibi olmanın bir zorunluluk olduğunu 

belirtmek gerekmektedir20. Türk Medeni Kanununun yerleşim yeri başlığını taşıyan 

51. maddesi, “tüzel kişinin yerleşim yerinin kuruluş belgesinde başka bir hüküm 

bulunmadıkça işlerinin yönetildiği yer” olduğunu ifade etmektedir. Tüzel kişiler 

yerleşim yerlerini seçmekte serbesttir.  

Roma Hukuku açısından Hükmi Şahıs (Tüzel Kişi) kavramının oldukça geç 

doğduğunu ve bir sistem haline getirilmediğini söylememiz gerekmektedir. Bu 

türden şahıslara ait hukukun sistemleştirilmesi Ortaçağ hukuk doktrini ile mümkün 

olmuştur21. Bunlardan Roma kaynaklı saymanın pek doğru olmadığı ve vakıf 

dediğimiz tüzel kişi türünü bir kenara bırakırsak Romalıların cemiyet dedikleri ve 

aynı gayeleri elde etmek için bir araya toplanmış fertlerden oluşan tüzel kişili ğin 

Romalılarca bilinen tek tüzel kişilik olduğunu söyleyebiliriz. Arada şöyle bir fark 

vardır ki, onlar genel bir tüzel kişilik anlayışından ziyade bazı tüzel kişilik tiplerini 

ayrı ayrı tespit edip düzenlemek yoluna gitmişlerdir22. Bu tiplere Populus 

                                                 
18 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 108. 
19 Bkz. s. 57  ve devamı. 
20 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 197 ve devamı; 
Zevkliler, Havutçu, Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel Bilgiler), s. 144; 743; Aksi 
görüşte Bkz. Köprülü, Medeni Hukuk- Genel Prensipler, Kişinin Hukuku , s. 367, 368. 
21 Umur, Roma Hukuku Ders Notları, s. 179; Bu konuda; Roma Hukukunda vergi toplama 
şirketlerine ilişkin yapılan çalışmaların bize tüzel kişili ğe sahip, kendilerine has özellikler barındıran 
şirket (societas) türlerinin de varlığını gösterdiğine ilişkin Bkz. Somer, Gönenç, “Roma Hukukunda 
Vergi Toplama Şirketleri (Societas Publicanorum veya Societas Vectigalis)”, s. 718, 729. 
22 Umur, Roma Hukuku - Tarihi Giri ş, Kaynaklar, Umumi Mefhumlar, Hakların Himayesi , s. 
412 ve devamı.  
 
 



 55

Romanus23, municipium gibi siyasi topluluklar ya da ticari amaçlarla kurulmuş bazı 

şirketler gibi hususi cemiyetler örnek olarak verilebilir. 

Roma Hukuku açısından her bir tüzel kişilik tipinin ikametgahı meselesi 

inceleme konusu olmadığı için burada da bu konu hakkındaki temel tartışmalardan 

kısaca bahsetmekle yetinmekteyiz.  

 

2.2.2. YERLEŞĐM YER ĐNĐN TEKL ĐĞĐ 

 

Bu ilke, Türk Hukukuna göre herkesin tek bir yerleşim yeri olabileceğini 

ifade etmektedir24. Bu ilkeye ev, konut ve yerleşim yeri kelimelerinin farkını 

yeniden görebileceğimiz bir örnek verilebilir. Birden fazla evi olan bir kimsenin 

yerleşim yeri ancak bunlardan biri olabilir, diğerleri ise sadece konut sayılacaktır25. 

Çünkü; kişinin çeşitli konutlarından hangisinin daha fazla hayat merkezi olma 

niteliği taşıdığına bakılıp karar verilmesi ve kişiyi bir yere bağlı saymama sonucunu 

doğurabilecek olan bir karışıklıktan uzak kalınması gerekmektedir26. Yerlerşim 

yerinin tekliği ilkesi kişinin yerleşim yerini değiştiremeyeceği anlamına gelmeyip, 

aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla yerleşim yerine sahip olamayacağını ifade 

etmektedir27. 

Bu ilke, tüzel kişiler bakımından ele alındığında görüş ayrılıkları 

bulunmaktadır28. Roma Hukukunda bu konunun incelememiz dışında kalmasına 

rağmen, bizim hukukumuzda özellikle Medeni Usul Hukuku (HUMK md. 17) ile 

                                                 
23 Roma Kavmi. 
24 Roma Hukukunda kişinin birden fazla ikametgah sahibi olabileceğini görmüştük. Bu prensip bizim 
hukukumuzca benimsenmemiştir. Ayrıca Roma Hukukunda kişinin ikametgahının olmadığı hallerin 
varlığı da kabul görmüşken hukukumuz bu durumu da benimsememiştir. Bkz. Köprülü, Medeni 
Hukuk- Genel Prensipler, Kişinin Hukuku , s. 362, 363; Bu konuda diğer hukuk sistemleri ile bir 
karşılaştırma yapmak konumuzun dışında kaldığından burada sadece birden fazla ikametgahın 
olabileceğini kabul eden hukuk sistemlerinin de bulunduğunu belirtmekle yetinmekteyiz. Bkz. 
Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu , s. 86 
25 Hatemi, Gerçek Kişiler Hukuku (Kısa Ders Kitabı) , s. 50, 51. 
26 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 114. 
27 Helvacı, Gerçek Kişiler , s. 64. 
28 Prensibin sadece gerçek kişiler değil, tüzel kişiler bakımından da aynı şekilde geçerli olduğuna 
ili şkin Bkz. Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu , s. 85; Prensibin gerçek kişiler bakımından 
geçerli olduğu; fakat tüzel kişiler bakımından istisnasının bulunduğuna ilişkin Bkz. Köprülü, Medeni 
Hukuk- Genel Prensipler, Kişinin Hukuku , s. 367, 368; Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler 
Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 198. 
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Đcra Hukuku (ĐĐK md. 50) açısından önemli sonuçları bulunduğu için bu görüşleri 

kısaca açıklayalım. 

Bir görüşe göre Türk Medeni Kanunu madde 19/2’de bir kimsenin aynı 

zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz açıklamasıyla yerleşim yerinin tekliği 

prensibini benimsemiş; fakat madde 19/3’te bu ilkenin ticari ve sınai kuruluşlar 

hakkında uygulanmayacağı hükmü ile bu prensibe bir istisna getirmiştir29. Diğer 

görüşe göre ise, Türk Medeni Kanunu madde 19/3 ile getirilen düzenleme tüzel 

kişilerden söz etmemektedir, kanun özellikle ticari ve sınai kuruluşlar ibaresini 

kullanarak böyle bir genellemenin önüne geçmiştir30. Arpacı’ya göre ikametgahın 

tekliği ilkesini kabul etmek gerekir; fakat usul hukukuna ili şkin olup pratik hayatın 

ihtiyaçlarından doğan zorunluluklar için özel yetki kuralları getirmek gereklidir31. 

 

2.2.3. YERLEŞĐM YER ĐNĐN SÜREKLĐLĐĞĐ 

 

Bu ilke, yerleşim yerinin bir süreklilik arz ettiğini ifade eder. Bundan, kişinin 

yerleşim yerini değiştiremeyeceği sonucu çıkarılmamalıdır. Bu ilke, kişinin yerleşim 

yerini ancak yeni bir yerleşim yeri edinmek amacıyla değiştirebileceğini, aksi halde 

eski yerleşim yerinin yenisi seçilene kadar yine de yerleşim yeri sayılacağını, çünkü 

sürekliliğin korunması gerektiğini ifade eder32. Kişinin her an bir yerleşim yeri 

olmalıdır; yerleşim yerine sahip olmadığı bir durum hukukumuzca söz konusu 

olamaz33. Bu konudaki düzenlememiz, Roma hukukunda konunun ele alınışı ile 

farklılık göstermektedir. Roma hukukunda kişinin ikametgah sahibi olmadığı 

hallerin varlığı Labeo gibi hukukçularca kabul görmektedir. 

 

                                                 
29 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 114; Helvacı, 
Gerçek Kişiler , s. 64. 
30 Prensibin sadece gerçek kişiler değil, tüzel kişiler bakımından da aynı şekilde geçerli olduğuna 
ili şkin Bkz. Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu , s. 85; Arpacı, Ki şiler Hukuku (Gerçek 
Ki şiler) , s. 85, 86. 
31 Arpacı, Ki şiler Hukuku (Gerçek Ki şiler) , s. 85. 
32 Dural, Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , s. 178. 
33 Kişinin konutsuz kalmaması ve her zaman bir konuta bağlı bulunmasını ifade ettiğinden dolayı bu 
ilkeye “önceki konutun devamı ilkesi” de denebileceğine ilişkin Bkz. Özsunay, Gerçek Kişilerin 
Hukuki Durumu , s. 86 
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2.3. YERLEŞĐM YER ĐNĐN TÜRLER Đ  

 

2.3.1. GERÇEK KĐŞĐLERĐN YERLEŞĐM YER Đ 

 

Tıpkı yerleşim yerinin ilkeleri bahsinde olduğu gibi, yerleşim yerinin 

türlerini de iki grup olarak alan bir görüş34 ve bunları üç grupta toplayan diğer bir 

görüş35 bulunmaktadır36. Buna göre, iradi (seçilmiş, bağımsız, isteğe bağlı) yerleşim 

yeri, varsayılan (itibari, saymaca) yerleşim yeri, yasal (kanuni, bağımsız olmayan) 

yerleşim yeri olabilmektedir. Bunlar sırasıyla; kişinin iradesi ile seçebileceği 

yerleşim yeri ve bunun bulunmaması durumunda kanunun tayin ettiği yerleşim yeri 

ile bir de bu ikisinden farklı olarak kişinin kendi arzusu ile değiştiremeyeceği, 

kanunun başkalarına bağlı olarak tayin ettiği yerleşim yeridir37. Bu türlerin daha 

yakından incelenmesi gerekmektedir. 

 

2.3.1.1. ĐRADĐ YERLEŞĐM YER Đ 

 

Bu başlık altında, kişinin tek taraflı bir irade etkinliği ile edindiği yerleşim 

yerinden söz edilmektedir. Buna seçilmiş, bağımsız ya da isteğe bağlı yerleşim yeri 

de denilmektedir. Türk Medeni Kanunu madde 19/1’de “yerleşim yeri bir kimsenin 

sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir” diyerek isteğe bağlı yerleşim yerinden söz 

etmektedir. Bu hükmün temelinde yerleşim yerinin kişinin hayatının ve hayat 

faaliyetlerinin merkezi olması düşüncesi vardır. Đradi yerleşim yerinin varlığından 

söz edebilmek için iki unsurun varlığı aranmaktadır: 1- Objektif Unsur (Maddi öğe): 

                                                 
34 Dural, Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , s. 179 ve devamı; Köprülü, Medeni 
Hukuk- Genel Prensipler, Kişinin Hukuku , s. 354 ve devamı; Zevkliler, Havutçu, Yeni Medeni 
Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel Bilgiler), s. 142, 143.  
35 Arpacı, Ki şiler Hukuku (Gerçek Ki şiler) , s. 87 ve devamı; Hatemi, Gerçek Kişiler Hukuku 
(Kısa Ders Kitabı), s. 51 ve devamı; Helvacı, Gerçek Kişiler , s. 65. 
36 Yerleşim terinin türlerini iki grup şeklinde aldığı halde varsayılan yerleşim yeri türünü, (yerleşim 
yerinin türleri içinde incelemek yerine) ayrık bir durum olarak farklı bir başlık altında incelemek 
suretiyle bahsettiğine ilişkin Bkz. Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu , s. 94. 
37 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 107, 108. 
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oturulan yer, 2- Sübjektif Unsur (Psikolojik öğe): sürekli kalma, yani yerleşme 

niyeti38. 

Objektif unsur ile kastedilen, bir yerde geçici olarak bulunmak değil, 

oturulan yer ile bir ilişki kurmayı da kapsayan bir durumdur39. Kişinin sadece bir 

yerde hazır bulunması değil o yerde oturması ve yerleşme görünümü alması 

kastedilmektedir40. Oturulan bu yerin bir ev olması şart değildir; tıpkı Roma 

hukukunda olduğu gibi, bizim hukukumuzda da bu yerde sürekli kalmak niyeti 

bulunduğu sürece yerleşilen yerin bir ev olması gerekmemektedir. Bir otel odası da 

olabilir41. Fakat kişinin bir yerde oturması tek başına o yerin yerleşim yeri olarak 

kabul edilmesini sonuçlamamaktadır; kişi konutta da oturabilir fakat konut ile 

yerleşim yeri karıştırılmaması gereken iki farklı kavramdır42. Kişinin oturduğu yerin 

yerleşim yeri sayılabilmesi için bir unsurun daha varlığı gerekmektedir.  

Sübjektif unsurun kanunda “sürekli kalma niyeti” biçiminde ifade edilmesine 

rağmen43 biz burada kastedilmek istenilenin “yerleşme niyeti” olduğuna ilişkin 

görüşe katılmaktayız44.  

Bu unsurlar; Roma hukukunda gördüğümüz factum (bir yerde yaşama) ve 

animus manendi (yerleşme niyeti) unsurları ile örtüşmektedir. Yukarıda da ifade 

edildiği gibi, bu unsurların bir arada olması gerekmektedir. Roma’da sürekli olarak 

yerleşme niyetinin, süresi uzatılmış bile olsa sürekli oturma olgusuyla birleşmediği 

zaman ikametgah mevcut olmuyordu. 

Elbette bizim hukukumuzda da objektif unsurun tek başına var olması bir 

yere yerleşim yeri niteliği kazandırmaz; sübjektif unsurun da aynı zamanda varlığı 

gereklidir. Bundan başka, bu iki unsurun aynı yere yönelmiş olması da gereklidir. 

Bu husustaki dayanağımız ise Türk Medeni Kanununun 19 ve 20. maddeleridir:  

 

                                                 
38 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 108; Zevkliler, 
Havutçu, Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel Bilgiler), s. 142, 143. 
39 Köprülü, Medeni Hukuk- Genel Prensipler, Kişinin Hukuku , s. 354, 355. 
40 Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu , s. 88, 89. 
41 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 111. 
42 Helvacı, Gerçek Kişiler , s. 65. 
43 Köprülü, Medeni Hukuk- Genel Prensipler, Kişinin Hukuku , s. 355, 356. 
44 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 108; Özsunay, 
Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu , s. 87 ve devamı. 
 
 



 59

 

“TMK madde 19/2: 

Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. 

 

TMK madde 20/1:  

Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine 

bağlıdır.” 

 

Kişinin bir yerde sürekli kalma, yani yerleşme niyetinin varlığı, sadece bir 

irade açıklaması olmayıp bir hukuki fiildir. Bu yüzden iradenin yorumlanması ile 

değil, objektif olarak, yani dış olgulara göre yapılacaktır45. Bu niyet, Roma 

hukukunda da olduğu gibi, çeşitli şekillerde tespit edilebilir. Üçüncü kişilerce böyle 

bir inanç oluşmasına yönelik davranışlar ve irade açıklamaları, kişinin o yeri 

ili şkilerinin, iş ve aile yaşamının merkezi kılması gibi yollarla bu iradenin varlığı 

tespit edilebilir. Kişinin o yerde yerleşme niyeti olmadan bir yerde uzun süre 

bulunması da yerleşim yeri için yeterli değildir.  

 

“TMK madde 22: 

Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da 

eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri 

edinme sonucunu doğurmaz.” 

 

Elbette kişi bu yeri yerleşme niyeti taşıyarak seçmişse durum değişmektedir. 

Yaşamının kalan kısmını bir huzurevinde geçirmek isteyen, ya da eğitim almak için 

gittiği yeri benimseyerek artık orada sürekli olarak kalma niyeti taşıyan kimselerin 

bulunduğu bu yerler de yerleşim yeri niteliği kazanır46. 

Đradi yerleşim yerini incelerken evli olmayan kimsenin yerleşim yerinin yanı 

sıra, evli kişinin yerleşim yeri açısından da durum aynı şekilde ele alınmaktadır47. 

                                                 
45 Dural, Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , s. 179. 
46 Dural, Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , s. 179; Helvacı, Gerçek Kişiler , s. 66. 
47 Konu ile ilgili olarak mevcut düzenlememize ilişkin Bkz. s. 64 ve devamı; konuya ilişkin olarak 743 
sayılı kanun dönemindeki düzenlememize ilişkin Bkz. s.60 ve devamı. 
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2.3.1.2. VARSAYILAN YERLEŞĐM YER Đ 

 

Varsayılan yerleşim yeri kavramı yerine; itibari, saymaca yerleşim yeri 

deyişleri de kullanılmaktadır. Burada, önceki yerleşim yeri belli olmayan kişilerin 

yerleşim yerinden ve yerleşim yeri olmayan kişilerinkinden söz edilmektedir. 

Eğer kişinin belirli bir yerleşim yeri yoksa, o anda oturup yaşadığı (sakin 

olduğu) yere geçici olarak yerleşim yeri gözüyle bakılır48. 

 

“TMK madde 20/2: 

Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkelerdeki 

yerleşim yerini bıraktığı halde Türkiye’de henüz bir yerleşim yeri 

edinmemiş olan kimsenin halen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır.” 

 

Bir kimse daha önce oturduğu yerleşim yerinden kesin olarak ayrılmış fakat 

henüz yeni bir yerleşim yeri seçmemişse, kişi bir yerleşim yeri seçene kadar kanun o 

kimsenin yerleşim yerini kesin olarak ayrıldığı eski yerleşim yeri sayar49. Bu durum, 

herkesin bir yerleşim yerinin olması gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Roma 

hukukunda bu gibi durumlarda savunulan bir görüş, kişinin bir yer seçene kadar 

ikametgahının olmayacağı yönündeyken bizde bu durum kabul edilmemiştir50. 

 

2.3.1.3. YASAL YERLEŞĐM YER Đ 

 

Yerleşim yerinin belirlenmesinde asıl olan kişinin kendi iradesi ile bir 

yerleşim yeri belirlemesidir. Fakat kanunun bazı hallerde bir kimsenin yerleşim 

yerini başkalarına bağlı olarak tayin etmektedir. Bu hallerde kişinin isteğine bağlı 

                                                 
48 Serozan, Çocuk Hukuku, s. 108. 
49 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 111; Helvacı, 
Gerçek Kişiler , s. 66. 
50 Köprülü, Medeni Hukuk- Genel Prensipler, Kişinin Hukuku , s. 363. 
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olarak yerleşim yeri kurması onun yetkisine bırakılmamıştır51. Bu sebepten bu tür 

yerleşim yerine yasal (kanuni, bağımsız olmayan) yerleşim yeri denilmektedir.  

Bu durumun dayanağını Anayasa’dan aldığını söylememiz uygun olur. 

Anayasanın yerleşme özgürlüğünü düzenleyen 23. maddesi aşağıdaki gibidir:  

 

“AY madde 23: 

Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. 

Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik 

gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve 

kamu mallarını korumak, … amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.” 

 

Madde ile, önce hak ifade edilmiş, daha sonra sınırlandırılabileceği haller 

belirtilmiştir. Bu durumda maddenin olağan dönem özgürlükler rejimine göre 

yorumlanması yoluna gidersek kanun tarafından (bazı hallerde kişinin iradesi başka 

yönde olsa dahi) yerleşim yeri başkalarına bağlı olarak tayin edilebilir. 

Yasal yerleşim yerine ilişkin Türk Medeni Kanununda yer alan 

düzenlemelerde, velayet altındaki küçüklerin yerleşim yerinden ve vesayet altındaki 

kişilerin yerleşim yerinden söz edilmektedir. Taraf olunan milletlerarası sözleşmeler 

doğrultusunda Anayasa ve Medeni Kanunumuzda yapılan değişiklikten önce evli 

kadının yerleşim yeri  de erkeğe bağlı olarak tayin edildiğinden, kadın da bu 

kapsamda değerlendirilmekteydi52; fakat yapılan değişiklik bu durumu ortadan 

kaldırmıştır53. Şimdi burada saydığımız yasal yerleşim yeri alt gruplarını 

inceleyelim. 

 

 

 

                                                 
51 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 111. 
52 Dural, Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , s. 182; Zevkliler, Havutçu, Yeni Medeni 
Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel Bilgiler), s. 143; Köprülü, Medeni Hukuk- Genel 
Prensipler, Kişinin Hukuku , s. 356 ve devamı; Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu , s. 89, 
90, 91. 
53 Konu ile ilgili aşağıda daha detaylı bilgi verilmektedir. Bkz. s. 68 ve devamı. 
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2.3.1.3.1. VELAYET ALTINDAK Đ ÇOCUKLAR  

 

Serozan, Türk Medeni Kanununun 20. ve 21. maddelerine ve yerleşim 

yerinin zorunluluğu ilkesine dayanarak, çocuğun isimsiz kalamayacağı gibi konutsuz 

da kalamayacağını söylemektedir54. Çocuk yerleşim yeri açısından ana babasına 

bağlıdır; yani, çocuğun yerleşim yeri ana babasının yerleşim yeridir. Eğer ana 

babanın yerleşim yerleri ortak değilse (kanun bunu zorunlu kılmamıştır) çocuğun 

yerleşim yeri, çocuğun kendisine bırakıldığı ananın veya babanın yerleşim yeri 

olacaktır55.  

Kanunun düzenlemesi örnekseme yoluyla evlat edinilen çocuğa da 

uygulanmaktadır; çünkü Türk Medeni Kanunu madde 314/1 gereği ana ve babaya ait 

olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçmektedir56. 

Evlilik dışı doğan çocuğun yerleşim yeri ise anaya göre belirlenmektedir; 

çünkü Türk Medeni Kanununun 337. maddesi uyarınca bu çocuğun velayeti anaya 

ait olacaktır57. 

 

“TMK madde 21/1: 

Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının; 

ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa, çocuğun kendisine bırakıldığı 

ana veya babanın yerleşim yeridir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri, 

onun yerleşim yeri sayılır.” 

 

Kanunun ifadesinden evliliğin devam ettiği fakat eşlerin ortak yerleşim 

yerine sahip olmadığı hallerde çocukların yerleşim yerinin neresi olacağı 

anlaşılmamaktadır. Bu soruna getirilen çözüm; çocuk fiilen anne ya da babası ile 

                                                 
54 Serozan, Çocuk Hukuku, s. 108. 
55 Dural, Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , s. 180; Zevkliler, Havutçu, Yeni Medeni 
Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel Bilgiler), s. 143, 144; Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, 
Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 112; Helvacı, Gerçek Kişiler , s. 67. 
56 Dural, Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , s. 181; Zevkliler, Havutçu, Yeni Medeni 
Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel Bilgiler), s. 144 
57 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 113; Helvacı, 
Gerçek Kişiler , s. 67. 
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veya üçüncü bir kişinin yanında yaşamaktaysa bu yerin çocuğun yerleşim yeri olarak 

sayılması şeklinde olmuştur58. 

Diğer yandan evlilik devam etmiyorsa yani boşanma veya evliliğin iptali 

durumlarında, çocuğun hukuken kendisine bırakıldığı, yani velayet hakkına sahip 

ana veya babanın yerleşim yeri, çocuğun da yerleşim yeridir. Aynı şekilde evlilik 

sona ermemiş fakat eşler ayrı yaşıyorsa çocuğun kendisine bırakıldığı tarafın 

yerleşim yerini yine çocuğun da yerleşim yeri olarak saymak gereklidir59. 

Maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde bahsi geçen diğer haller ise ana 

ve babanın velayet hakkına sahip olmadığı, çocuğun da bunlardan birisinin 

korumasına bırakılmadığı haller, ya da velayete sahip olanların ölümü halleri 

olabilir. Bu gibi durumlarda çocuğun oturma yeri onun yerleşim yeri sayılacaktır60. 

Burada çocuğun yerleşim yeri artık, varsayılan (saymaca) yerleşim yeri 

olmaktadır61. Son olarak, yasanın yerleşim yerini tayinde velayet hakkını esas alan 

kesin ve katı düzenlemesi karşısında mahkemelerin içtihatlar yoluyla bu duruma 

istisnalar oluşturabilmektedir62.  

 

2.3.1.3.2. VESAYET ALTINDAK Đ KĐMSELER  

 

Vesayet altındaki kimselerin ve çocuğun yerleşim yeri, vasisinin yerleşim 

yeri olmayıp vesayet makamının bulunduğu yerdir (TMK md. 21/2). Türk Medeni 

Kanunu madde 397/2’ye göre “vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi; denetim 

makamı, asliye hukuk mahkemesidir”63. 

 Çocuğun bu bağımlı (türev) ikametgahı onun uzun bir süre için de olsa bir 

eğitim (buna çocuğun okulda yatılı olması durumu da dahildir), sağlık, bakım ya da 

                                                 
58 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 112. 
59 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 112; TMK madde 
197/3: “Birlikte yaşamaya ara verilmesi. Eşlerin ergin olmayan çocukları varsa hakim, ana ve baba ile 
çocuklar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlere göre gereken önlemleri alır.”  
60 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 112. 
61 Hatemi, Gerçek Kişiler Hukuku (Kısa Ders Kitabı) , s. 53, 54. 
62 Örnekler için Bkz. Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , 
s. 113. 
63 Helvacı, Gerçek Kişiler , s. 67. 
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ceza kurumunda kalmasıyla değişmez64. Bu çıkarımın dayanağı da Türk Medeni 

Kanunu madde 22’dir.  

 

“TMK madde 22: 

Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da 

eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri 

edinme sonucunu doğurmaz.” 

 

Kısıtlanan ve vesayet altına konulan kişinin yerleşim yerini değiştirebilmesi 

bağlı bulunduğu sulh mahkemesinin izni (TMK madde 412, 462 b. 14) ile 

gerçekleşir. Böylece kişinin yeni yerleşim yeri, yetki alanına girdiği sulh 

mahkemesinin bulunduğu yer olur65. 

Yapılmakta olan bir diğer çıkarım sulh mahkemesi tarafından kendisine bir 

meslek ya da sanat ile uğraşması yönünde izin verilen kısıtlılar ile ilgilidir. Türk 

Medeni Kanunu madde 453,  kendisine bu yönde izin verilen kimsenin bu meslek ve 

sanatla ilgili her türlü olağan işlemi yapmaya yetkili olduğunu söylemektedir. Bir 

görüşe göre66 bu durumda kişinin bağımsız yerleşim yeri edinebileceği savunulurken 

diğer görüş67 bu halde sadece yetkili vesayet makamının değiştiğini ifade 

etmektedir. Bizim de katıldığımız bu ikinci görüşe göre Türk Medeni Kanunu 

madde 453 ile sadece ehliyet açısından bir düzenleme öngörülmektedir68. 

Konu ile belirtilecek son bir nokta da, ergin çocuğun Türk Medeni Kanunu 

madde 419/3’e göre kısıtlanıp, Türk Medeni Kanunu madde 335’e göre velayet 

altına konulduğu haldir. Bu durumda Türk Medeni Kanunu madde 21/1’e göre 

uygulama yapılır ve kısıtlananın yerleşim yeri, velisinin yerleşim yeri olur69. 

 

                                                 
64 Serozan, Çocuk Hukuku, s. 108, 240. 
65 Dural, Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , s. 181; Zevkliler, Havutçu, Yeni Medeni 
Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel Bilgiler), s. 144. 
66 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 114.  
67 Dural, Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , s. 181, 182. 
68 Dural, Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , s. 182. 
69 Dural, Öğüz, Türk Özel Hukuku Cilt 2 Ki şiler Hukuku , s. 181; Oğuzman, Seliçi, Oktay-
Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 114; Helvacı, Gerçek Kişiler , s. 68. 
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2.3.2. TÜZEL KĐŞĐLERĐN YERLEŞĐM YER Đ 

 

Tüzel kişilerin de gerçek kişiler gibi bir yerleşim yeri bulunmaktadır. Tüzel 

kişiler yerleşim yerini seçmekte serbesttir70. Türk Medeni Kanunu madde 51’e göre, 

tüzel kişiler yerleşim yerlerini kural olarak tüzük ya da ana sözleşmelerinde belirtir; 

fakat bunu belirtmedikleri takdirde tüzel kişilerin yönetim işlerini yürüttükleri yer 

yasa tarafından tüzel kişilerin yerleşim yeri sayılır71. 

                                                 
70 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 198. 
71 Zevkliler, Havutçu, Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel Bilgiler), s. 144; 743 
sayılı kanun döneminde ilgili maddenin 49. madde olduğunu hatırlatmak kaydıyla aynı görüşte Bkz. 
Köprülü, Medeni Hukuk- Genel Prensipler, Kişinin Hukuku , s. 350, 351, 416. 
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3. TÜRK HUKUKUNDA YERLE ŞĐM YER ĐNĐN (ĐKAMETGAH) 

ÖNEMĐ VE YERLEŞĐM YER ĐNE BAĞLANAN HUKUK Đ 

SONUÇLARA GENEL B ĐR BAKI Ş 

 

Đkametgah kavramı, her ne kadar eski Medeni Kanunumuzun ifadesi olup 

şimdiki kanunda yeni biçimiyle, yerleşim yeri kelimesi ile ikame edilse de, hukukun 

çeşitli alanlarında kendisine bir çok sonuçlar bağlanmaktadır1. Kişilere karşı 

yönelebilmek ve onlarla çeşitli i şlemler yapabilmek için kişilerin yerleşim yerine 

bakılmaktadır. Bu işlemler gerek resmi organlardan gerekse de özel kişilerden 

kaynaklanabileceği için yerleşim yeri, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk’un birçok 

alanında önem taşımaktadır2. Tezin sınırlarını aşmamak için bunların her birini 

ayrıca ele almak yerine, kısaca anmakla yetinilecektir.  

Yerleşim yerinin vergi hukuku, ticaret hukuku, askerlik, seçim gibi alanlarda 

taşıdığı önem bilinmektedir3.  

Bundan başka, ikametgah, üçüncü şahıslar tarafından kişiye yapılacak 

tebligatların yollanacağı yerdir.  

5490 Sayılı Nüfus Kanunda ise, (madde 3/1-çç) kişinin yerleşim yeri adresi, 

sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri ifade etmektedir. Görüldüğü üzere kavramın 

kapsamı, hukukun kendisine pratik sonuçlar bağladığı bir nitelik taşımaktadır.  

Bunun dışında, usul hukuku ve bunun icra iflas hukukuna yansımasını da 

belirtmeliyiz. Açılacak davalarda ve yürütülecek icra takiplerinde mahkemelerin ve 

icra dairelerinin yetkileri konusunda yerleşim yeri büyük önem taşımaktadır.  

Devletler Özel Hukukunda, özellikle yasalar çatışmasında uygulanacak 

ulusal hukukun belirlenmesi ve yetki konularında4 yerleşim yeri pratik önem taşır. 

Bu konuda, 5718 Sayılı Yeni Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 

                                                 
1 Arpacı, Ki şiler Hukuku (Gerçek Ki şiler) , s. 101. 
2 Hatemi, Gerçek Kişiler Hukuku (Kısa Ders Kitabı) , s. 55; Zevkliler, Havutçu, Yeni Medeni 
Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel Bilgiler), s. 141. 
3 Arpacı, Ki şiler Hukuku (Gerçek Ki şiler) , s. 101. 
4 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s.107; Gülören 
Tekinalp, Milletlerarası Özel Hukuk – Bağlama Kuralları , Đstanbul, Arıkan Yayınları, 2006, s. 120 
ve devamı; Ergin Nomer, Cemal Şanlı, Devletler Hususi Hukuku, Đstanbul, Beta Yayınevi, 2008, s. 
123 ve devamı. 
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Kanunun5  “Değişken Đhtilaflar” başlıklı 3. maddesinde “ikametgah” kavramı yerine 

“yerleşim yeri” kavramının tercih edildiği görülmektedir6. Yerleşim yerine bağlanan 

sonuçların önemi sebebiyle kanunun terminolojisinde bu hususta bir değişiklik 

yapılmıştır. Yeni kanunda madde şu şekilde ifade bulmuştur: 

 

“madde 3: 

Yetkili hukukun vatandaşlık, yerleşim yeri veya mutad mesken 

esaslarına göre tayin edildiği hallerde, aksine hüküm olmadıkça, dava 

tarihindeki vatandaşlık, yerleşim yeri veya mutad mesken esas alınır.” 

 

Her ne kadar ikametgah ifadesi yerine yerleşim yeri ifadesi benimsenmiş 

olsa da, özellikle Devletler Özel Hukuku bakımından, terminolojide sorunlar 

yaşanma ihtimali bulunmaktadır. Yabancı hukuklar da göz önüne alınarak yerleşim 

yeri ve ikametgah kavramlarının çevirilmesi ve kullanılmasında hata yapmaktan 

özellikle kaçınılması gerekmektedir; çünkü bu iki ifade eş anlam taşımamaktadır ve 

bazı hukuklarca her birine ayrı sonuçlar bağlanmış olabilir7.  

Yerleşim yeri, Özel Hukukun çeşitli dallarına ilişkin bağlama kuralları 

açısından da önem taşımaktadır8. Şahsa bağlanmakta kullanılan en önemli bağlanma 

noktaları; “şahsın tabiiyeti, ikametgahı (yerleşim yeri), mutad oturma yeri, doğum 

yeri, ikamet yeri, bir tüzel kişinin merkezi” olarak sayılmaktadır9. 

                                                 
5 5718 Sayılı Yeni Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, 27/11/2007 tarihinde 
kabul edilmiş olup, 12/12/2007 tarihli ve 26728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 66 maddeden 
oluşan yeni kanun, 48 maddeden oluşan mülga kanuna göre konuları daha kapsamlı olarak 
düzenlemiştir. Artan milletlerarası ilişkiler, mevcut düzenlemelerin Avrupa Topluluğu Tüzüğü ve 
çalışmaları devam eden Avrupa Tüzüğü gibi Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu hale getirilmesi, Türk 
Medeni Kanununda getirilen yeni müesseselere paralel düzenlemeler yapmak ve La Haye Nafaka 
Sözleşmesi gibi bazı sözleşmeler nedeniyle 2675 Sayılı Eski Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hukuku Hakkında Kanun ana kanun olmaktan çıkarak istisnai durumlara uygulanır bir kanun haline 
geldiğinden, uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla değiştirilmi ştir. 
6 (Çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5718.html, 24/08/08, 20:20. 
7 Örnek olarak, Đngiliz Hukuk sistemi açısından yerleşim yeri ve ikametgah kavramlarını ifade etmek 
için ayrı sözcükler kullanılmaktadır. 
8 Tekinalp, Milletlerarası Özel Hukuk – Bağlama Kuralları , s. 120 ve devamı. 
9 Bağlanma konusunun belli bir hukuk nizamına tabi tutulmasında nazara alınan vakıa, bağlanma 
noktası olarak izah edilmektedir. Đkametgah ve mutad mesken kavramları ile ilgili bilgi için Bkz. 
Nomer, Şanlı, Devletler Hususi Hukuku, s. 123, 125. 
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Bundan başka ikametgah (yerleşim yeri), bir takım hakların kullanılabileceği 

yerdir. Bazı muameleler ancak ikametgahın olduğu yerde ilan olunur. Đkametgah 

(yerleşim yeri), muamele ve menfaatlerin toplandığı yerdir10.  

Bazı kurumlarca yerleşim yerinin tekliği prensibinden hareketle (bir kişinin 

aynı zamanda birden fazla yerleşim yerinin olamayacağı); aile açısından da bir 

ailenin aynı zamanda birden fazla yerleşim yeri olamayacağı sonucunu 

çıkarmaktadırlar11.  

Bu hususlardan başka, yerleşim yerinin bilinmesinin, Borçlar Kanunumuzun 

ve Türk Medeni Kanununun çeşitli maddelerinin uygulanabilirliği için önem taşıdığı 

belirtilmektedir12. Kanunun düzenlemeleri arasında; Türk Medeni Kanunu madde 

32/2’de gaiplik kararı vermeye yetkili mahkemenin gaibin Türkiye’deki son 

yerleşim yeri mahkemesi olduğu, Borçlar Kanunu madde 73’de para borçlarının 

alacaklının verme zamanındaki yerleşim yerinde ödendiği ve Türk Medeni Kanunu 

madde 283, 365, 410, 411, 430, 576, 764 ve benzeri maddeler bulunmaktadır13.  

Evli kadının yerleşim yerine ilişkin olarak, hukukumuzda gerçekleşen bazı 

değişimler olmuştur. Bu konuda; eski düzenlememize genel olarak baktığımızda 

gelinen noktada; kadınların bireysel çabalarının, çalışma hayatında daha çok yer 

alarak ekonomik güç kazanmalarının ve bu bakımdan eskiye oranla daha fazla söz 

sahibi olmalarının, sivil toplum örgütleri ile güç birliği yapmalarının ve gerek 

Avrupa Birliği açısından gerekli standartların sağlanması gerekse de yapılan 

 

                                                 
10 Tuğrul Ansay, Đkametgahın Tayininden Doğan Kanunlar Đhtilafı, (Çevrimiçi) 
http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1953-10-01-04/AUHF-1953-10-01-04-TAnsay.p 
df , 05/01/08, 01:55. 
11 (Çevrimiçi) TKGM Sözlüğü, http://www.tkgm.gov.tr/ana.php?Sayfa=sozluk#Y, 08/05/2006, 22:15; 
Havutçu’ya göre; yerleşim yerinin unsurları ile, aile konutunu belirlemede başvurulan ölçütlere 
bakıldığında bunlar çoğu zaman birbirleri ile örtüşmektedir. Bu konuda Bkz. Havutçu, “Evli Kadının 
Yerleşim Yeri”, s. 44; Aile konutu ve buna koyulacak şerh ile ilgili Bkz. (Çevrimiçi) Aydın Zevkliler, 
http://www.ankahukuk.com/index.php?option=com_content&task =view&id=1 92&Itemid=2 , 
11/05/06, 18:01; Bkz. Hüseyin Hatemi, Aile Hukuku 1, Evlilik Hukuku , Đstanbul, Vedat Kitapçılık, 
2005, s. 78, 79; Ayrıca konu ile ilgili bir monografi için Bkz. Şükran Şıpka, Aile Konutu ile ilgili 
işlemlerde Diğer Eşin Rızası (TMK md.194); 2. Bası, Haziran 2004. 
12 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s.107. 
13 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, Ki şiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s.107; Zevkliler, 
Havutçu, Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk ( Temel Bilgiler), s. 144, 145. 
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uluslararası ve ulusal üstü antlaşmaların şartlarının yerine getirilmesi bakımından14 

siyasal etkilerin büyük önemi olduğunu görebiliriz. Bunun nedeni yerleşim yeri 

hususunun haklar ve özgürlükler açısından ele alındığında taşıdığı önemdir.  

Eski Medeni Kanun’da15 evli kadın bakımından ikametgah kocaya bağlı 

kabul edilmekteydi16. Buna göre kadının ayrı bir ikametgah seçmesi şartlara 

bağlanmış, ana kural olarak ise kadın kocanın ikametgahına bağlı kılınmıştır17. Bu 

kuralın iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurulmuş ve mahkeme 

2.12.1993 tarihinde kararını vermiştir18. Madde iptal edilmemiştir, fakat 2001 

Anayasa değişikli ği ile madde tamamen değiştirilmi ştir. 

Aynı şekilde uluslararası platformdaki gelişmeler de bu konuda bir 

düzenleme yapılması gerekliliğini doğurmuştur19. Bu çalışmalar, Avrupa Birliği 

                                                 
14 “Bilindi ği gibi Türkiye, BM’in kurucu üyelerindendir. … BM sözleşmelerinin çoğunu imzalayarak 
taraf olmuştur. Bunlardan kadınların durumunu doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiği 
düşünülebilecek olan bazıları şöyledir; … 8- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi (19 Ocak 1986), … KSSGM tarafından yürütülen uluslararası projelerin desteğiyle Devlet 
Đstatistik Enstitüsü bünyesinde cinsiyete dayalı bir veri tabanı oluşturulması amacıyla Toplumsal Yapı 
ve Kadın Đstatistikleri Şubesi kurulmuştur.”  BM. CEDAW Komitesine sunulmak üzere hazırlanan 
Đkinci ve Üçüncü Birleştirilmi ş Periyodik Türkiye Raporu, Ankara, 1993. (Çevrimiçi) 
http://www.kssgm.gov.tr/cedawrapor.html, 10/01/2006, 23:46. 
15 EMK madde 21: “Kocanın ikametgahı karının ve ana ve babanın ikametgahı velayetleri altındaki 
çocuğun ve mahkemenin bulunduğu yer vesayet altındaki kimsenin ikametgahı addolunur. Đkametgahı 
belli olmayan kimsenin karısı veya kocasından ayrı yaşamağa mezun olan kadın, kendisine ayrı bir 
ikametgah ittihaz edebilir.” 
16 “ÖZÜ: Kocanın Đkametgahı kadının ikametgahıdır. Boşanma davalarında yetkili mahkeme 
davacının ikametgahı veya eşlerin davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer 
mahkemesidir.” Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 17/02/1999 tarih, 1999/13802 Esas, 1999/1212 Karar 
no’lu içtihadı. (Çevrimiçi) http://www.hukukturk.com/fractal/hukukTurk/pages/ find.jsp?pObject 
Id=509&pViewId=484&pTabId=431&pMainCategoryId=Yargitay&pLawId=3814 , 08/05/06, 23:46. 
17 Necmeddin Feyzioğlu, Baskıyı Hazırlayanlar: H. Cumhur Özakman, M. Enis Sarıal, Aile Hukuku , 
Đstanbul, Filiz Kitabevi, 1986, s. 192; Bu  konuda EMK döneminde, TMK madde 2 anlamında hakkı 
kötüye kullanma yasağının kocanın hak ve yetkilerinin sınırını teşkil edeceği söylenerek denge ve 
adalet sağlanmaya çalışılmıştır. Bkz. Kemal Oğuzman, Mustafa Dural, Aile Hukuku ; Đstanbul, Filiz 
Kitabevi, 1998, s. 153. 
18 AYM’nin kararının metni için Bkz. (Çevrimiçi) http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/kararlar 
/IPTALITIRAZ/K1993/K1993-55.htm , 25/04/07, 01:00. 
19 Moroğlu, bu konuda ülkemizde 1970’lerden itibaren uluslararası alanda eşitlik politikalarında 
yaşanan gelişmelere paralel adımlar atılmaya başlandığını belirtmekte ve örneğin, 170 ülkenin 
onaylamış bulunduğu, BM Genel Kurulunda 1979 yılında kabul edilen Kadınlara Karşı her türlü 
Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ni Türkiye’nin 1985 yılında onayladığını, aile hukukuna ilişkin 
maddelere çekince konularak kabul edilmiş olsa da, Sözleşme’ye taraf olunması nedeniyle, 
Türkiye’de kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması yolunda yasalar başta olmak üzere, her alanda 
etkin çalışmalar yapıldığını ve konulan çekincelerin 29 Haziran 1999’da kaldırıldığını aktarmaktadır. 
Nazan Moroğlu, “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Kadın Erkek Eşitli ği”, Uluslararası Belgelerde 
Kadın – Erkek Eşitli ği, Đstanbul, Đstanbul Barosu Yayınları, 2005,  s. 285, 286. 
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eşitlik politikasına da uyum sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Anılan Sözleşme’nin 

16. maddesi20 doğrudan yerleşim yeri konusunda hükümler içermektedir. 

Bu gelişmeler ışığında Anayasada ve kanunlarımızda değişiklikler 

yapılmıştır. “Ailenin korunması” başlıklı Anayasanın 41. maddesine, “Aile, Türk 

Toplumunun temelidir” cümlesinden sonra gelmek üzere, 2001 Anayasa değişikli ği 

ile “ve eşler arasındaki eşitli ğe dayanır” hükmü eklenmiştir. Türk Medeni 

Kanununda da, kocanın yerleşim yerinin kadının da yerleşim yeri olduğu hükmü 

değişmiştir21. Bu değişiklik Roma Hukukundaki22 ve Eski Medeni Kanunumuzdaki 

paralelliği bozmuştur. Buna paralel olarak evlenme başvurusu makamı23, boşanma, 

ayrılık ve nafaka davalarında yetki24, eşlerin konut seçimi25 gibi konularda yerleşim 

yeri ile ilgili düzenlemelerde değişiklikler olmuştur.  

 

 

                                                 
20 Madde 15: “1-Taraf devletler kadınlara, kanun önünde erkeklerle eşit haklar tanıyacaklardır. 2-
Taraf devletler medeni haklar bakımından kadınlara erkeklerinkine benzer hukuki ehliyet ve bu 
ehliyeti kullanmak için eşit fırsatlar tanıyacaklardır. Özellikle, kadınlara sözleşme yapmada ve mülk 
yönetiminde eşit haklar verecekler ve mahkemelerde davaların her aşamasında eşit muamele 
edeceklerdir. 3-Taraf devletler, kadınların hukuki ehliyetlerini kısıtlamaya yönelik hukuki sonuç 
doğuran her çeşit sözleşmenin vesair özel işlemlerin tamamının geçersiz olduğunu kabul ederler. 4-
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tanıyacaklardır.” Bkz. Nazan Moroğlu, Uluslararası Belgelerde Kadın – Erkek Eşitli ği, s.118. 
21 Bu konuda bir monografi için Bkz. Ayşe Havutçu, “Evli Kadının Yerleşim Yeri”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 2005, s. 29 ve devamı. 
22 Roma Hukukunda kadının ikametgahı için Bkz. s. 32. 
23 Değişiklikle daha eşitlikçi bir yaklaşım getirildiği konusunda Bkz. 4721 Sayılı Türk Medeni 
Kanunu Genel Gerekçesi; Pınar Özlem Demir, Yeni Medeni Kanunda Evli Kadınların Hukuki 
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s. 65; Kanundaki düzenleme üzerine 1985 tarihli Evlendirme Yönetmeliğinde de değişiklikler 
olmuştur. Yönetmeliğin konu ile ilgili 16. maddesinin ve değişikliklerin metni için Bkz. (Çevrimiçi)  
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20158.html , 09/06/08, 00:37. 
24 (Çevrimiçi) Fatma Benli, Medeni Kanun, http://www.hukukcularder.org/raporlar/fatmamedeni 
kanun.html 11/02/2006, 19:35; Sevgi Demir, Türk Medeni Kanunu, Aile Hukuku , Ankara, Kartal 
Yayınevi, 2004, s. 44; Demir, Yeni Medeni Kanunda Evli Kadınların Hukuki Durumu i le Đlgili 
Yenilik ve Değişiklikler , s. 14. 
25 TMK madde 186: “Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler.” Madde ile konutu seçme 
üstünlüğünü kocaya tanıyan hüküm değiştirilmi ştir. Bkz. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Genel 
Gerekçesi. Eşlerin birlikte yaşama yükümlülüğü için Bkz. Hüseyin Hatemi, Aile Hukuku 1, Evlilik 
Hukuku , Đstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s. 77; Turgut Akıntürk, Türk Medeni Hukuku – Yeni 
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SONUÇ 

 

Bu kısımda çalışmamız ile ilgili olarak vardığımız sonuçlar kısaca ifade 

edilecektir.  

Roma Hukuku ile ilgili kısımda, ikametgahın nasıl bir düzenlemeye tabi 

olduğu incelemiştir. Bu kavramın önem kazanmasına paralel olarak Roma 

toplumundaki değişimler de verilmeye çalışılmıştır. 

Türk Hukuku ile ilgili kısımda ise, yerleşim yerinin nasıl düzenlendiği 

incelemiştir. Bu sırada Türk Medeni Kanununun Anayasa ve uluslararası 

sözleşmelerde ele alındığı biçimiyle eşitlik konusundaki bazı düzenlemelerine ve 

5718 Sayılı Yeni Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun da 

yerleşim yeri ifadesine uyumlu hale getirilerek düzenlendiğine dikkat 

çekebildiğimizi umuyoruz. Son yıllarda Avrupa Özel Hukukunda da gerçekleşen 

değişimlerde Avrupa Konseyi, Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa 

Toplulukları Mahkemesi tarafından kabul edilen eşitlik ve ayrımcılık yasağı 

ilkelerinin büyük payı olduğunu söyleyebiliriz1. 

Çalışmamızda dikkat çekmek istediğimiz noktalardan biri, ikametgah 

(yerleşim yeri) ile ilgili olarak hukukumuzun düzenlemesinin ve bunu ele alışının 

Roma Hukuku ile benzerlik ve farklılıklarıdır. Roma’daki ikametgah türleri ve bizim 

hukukumuzdaki yerleşim yeri türleri birbiri ile büyük ölçüde örtüşmektedir. Elbette 

bazı farklılıklar bulunmaktadır, bunlardan biri zorunlu ikametgah türlerinden biri 

olarak kadın eşin ikametgahının kocasınınkine tabi olması durumudur; bizde de daha 

önceleri aynı şekilde bir düzenleme benimsenmişken yapılan bir değişiklik ile artık 

bu tabiyet ortadan kalkmıştır.  

Farklılıklara bir başka örnek olarak kişinin birden fazla ikametgahının 

bulunduğu haller ile hiçbir ikametgaha (yerleşim yeri) sahip olmadığı haller 

verilebilir. Bizim hukukumuz Roma’nın aksine bir kimsenin sadece bir tane 

ikametgahının (yerleşim yeri) olabileceğini kabul etmekte; yine aynı şekilde 

                                                 
1 Canan Yılmaz, “Avrupa Birliği’nde Aile Hukukunun Uyumlaştırılması”, MÜHF Hukuk 
Araştırmaları Dergisi , Cilt: 14, Sayı: 1-2, Đstanbul, Marmara Üniversitesi Yayınları, 2008, s. 89. 
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ikametgahın bulunmadığı haller istisnaen de olsa Roma Hukukunda kabul edilirken 

bizim hukukumuzda böyle bir olanak bulunmamaktadır. Doğal olarak Roma 

toplumu ve bizim toplumumuz arasında farklılıklar bulunmaktadır; fakat burada bizi 

asıl ilgilendiren nokta, geçen zamanın ve değişimin getirdiği olağan değişiklikler 

değil, temelde varolan yapı ve Roma hukukunun izlediği sistematiğin Türk hukuku 

ile benzerliğidir. Đkametgahın türleri açısından izlenen sistemleştirme, kişinin birden 

fazla ikametgahının bulunup bulunamayacağı ya da ikametgahsız kişinin olup 

olamayacağı konularına ilişkin tartışmaların varlığı, ikametgaha bağlanan sonuçlar 

ve kavram olarak ikametgahın ele alınışı, unsurları konularının hem Roma hem de 

Türk Hukuku tarafından ele alınması ve benzer yaklaşımlar sergilemeleri; yapısal 

olarak da iki hukuk sistemini karşılaştırmaya çok elverişlidir. Buluşabileceğimiz 

ortak zemin işte bu ortak sistematiktir. 
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