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1. Girig
rrzai bir akit olmasrve ortaklaRomahukukunda qirket akti (societas),
nn iliqkilerini arzularrna giire bigimlendirmelerineolanak saflayan esnek
yapr$ sayesinde,karqrmrza qegitli gdriiniimlerde ve yaprlanma modellerinde
grkmaktadrr. Oyle l<t societasrolarak isimlendirilmekle birlikte, klasik roma
qirketinden tamamen aynlan societaspublicanorum, bir roma kurumunun
farkh nitelikteki gereksinimleri karqrlamaya uygun yaprsryla, gdsterdifi geIiqim ve deliqimin garprcr bir tirnefidir. Kendine has yaprsr LlesocietaspubIicanorum kazang gayesi giiden, tiizel kiqili!'e sahip bir ortakhk olarak karqrmlza grkmaktadrr.
Bu ttir ortakhklann ne zamandan beri ve hangi koqullar sonucunda ortaya grkmrq olduiu tarihgiler ve ekonomistler igin her zaman merak ve inceleme konusu olmakla birlikte, araqtrrmalar bize bu tiir giriqimlerin ve girigimcilerin varh$m en erken 1?. ytizyrl olarak igaret etmektedir2. Oysa socletas uectigalis bize, modern ortakhklardan gok daha eski bir tarihte, neredeyse ikibin yrldncesinde, tiizel kiqili$e sahip, hisselerin dewedilebildili ve
ortaklann srmrh sorumluluiunun oldu!"u bir ortakhk yaprsrm apagrk gtistermektedir.
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Kadir Has Universitesi Hukuk Fakriltesi, Roma Hukuku Anabilim Dah Olretim Uyesi.
Marmara universitesi Hukuk Fakiiltesi, Roma Hukuku Anabilim Dah olretim uyesi.
Societas tabiri, Roma hukuku kaynaklannda tarallann rtzalanmn uJru5masr ile meydana
gelen qirket akti kavramrm ifade ettiii gibi, bu akit ile ortaklan birbirine baflayan hukuki
var[g da ifade eder. Qahgmamrzda,qirket akti ile ortaklar arasrnda meydana gelen iliqkiyi ifade etmek igin "societas"tabiriyle birlikte, yerine gdre "qirket" veya "ortakhk" tabiri de
kullamlmrgtrr.
Poaota, R. I TEK1NALP, ti. t gnuOGt U, .8.: ortakhklar ve Kooperatifler Hukuku, 8' basr, istanbul 2000, s. 4 vd.

7L8

DoQ. Dn Peruin Sorrler - Yrd. Dog. Dr. Fulya Ilgin Giineng

Tipik roma qirketi societas'tanfarkh olarak baqta ttizel kiqilife sahip olmasr ve difer dzellikleriyle societaspublicanorum'an varh$, bir yandan varolduiu diinemin ekonomik yaprcrna rqrk tutarak yeni kaprlar agmakta, di!'er yandan roma qirket aktinin yeni bir bakrq agrsryla de[erlendirilmesi gereklilipini ortaya grkarmaktadrr. Bu baloq agrsr gtiniimtiz ortakhklar hukukunda roma qirketinin etkilerinin bize sunulandan daha biiyiik boyutlarda
olduiunu apacrk ortaya koyacaktrr.
2. Societas Publica,norurn - Societas Vectiga,lis
Roma'da, genellikle qiivalye srmfindan (equites) olup, ortakhklar halingelen ve vergi toplama iqlerini iizerlerinde bulunduran kiqilere
biraraya
de
publicanis adr verilmektedir. Oluqturduklan ortakhklarn (societaspublicanorurn) varhlr ve faaliyet gdsterebilmesi, devlet ile bir srizleqmeyaprlmasrna balhdrf. Cumhuriyet dtjneminde, Roma devletinin vergi gelirlerinin
kendisi ile stizleqme yapan bu qirketler aracrhSyla toplandrfirm stlylemek
mtimktindtir.
Giiniimiizde, kamu giderlerinin fi nansmamnda baqvurulan kaynaklann
iinemlisi
olan vergi, tarihi ve sosyal bir olgu olarak, kiikeni itibariyle inen
sanhk tarihi kadar eskidir. Romamn vergilendirme sistemi siyasi ddnemlere gdre farkhhklar gdstermektedir. Siyasi yaprdaki de[iqimler, her konuda
olduiu gibi, vergi konusunda da etkisini giistermiqtirs. Verginin birinci ve
Publicani, devlete ait olan herqeyi ve devletin her trirlti gelirini ifade etmek igin kullamlan
"publicurn"'dan gelir ve genellikle "uectigal ile eg anlamh olarak kullanrlv. Vectigal, devlete ait olup, istifadesi veya kullamlmasr bir ferde tahsis olunan arazi igin iidenen yrllrk ticreti belirtmekle birlikte devlete iidenen her tirlii ticret igin de kullamlmaktaydr. D.50.16.16'
da Gaius, Roma halkrmn devlete vermesi gereken iicretleri (uectigal) toplayariara publicazi dendifini, zira "publicus" (kamuya iliqkin) kavramryla, Roma halkr (populus rornanus)
arasrnda bir baf oldu$unu belirtmektedir.
Aslrnda Pzblicanus'Iarut faaliyet alam sadecevergi toplama ile smrrh defildir. Aym qekilde
kurduklan girketler ile kamu siizleqmeleri yaparak kamuya mal ve hizmet tedariki sailayan, kamu arazilerini iqletme yetkisine sahip olan qirketlerin varh!,r bilinmektedir. Yunanlr tarihgi Halikarnash Dionysius (M.O. l.yy.) bu nitelikteki bir qirket tarafindan, censor lle
yaprlan bir s6zli:qmeile tannlar igin taprnak inqa edilmesi igininin yriklenildigini belirtmektedir. Yine kaynaklarda, sirk hayvanlanna ve diiqman kuwetlerinin geligini sesleri ile
haber verdiklerine inamlarak beslenen beyaz kazlara (LiW 5,47.4) yiyecek saflama igini
yiiklenen qirketlerden siizedilmektedir. TEMIItlin siiz ettiii, societas uectigalis ile benzer
iizellikler tagryan bir girket ttirti de, deniz tagrmacrh[r yapan kigiler tarafrnd,an (nauicularii) olugtumlan, devlet ile yaprlan beq yrll* sbzleqmeile ba[h olan ve ortaklarrn iiltimfi ile
sona errneyen nakliye girketleridir. Bkz., TEMIN, P: "A Market Economy in the Early Roman Empire", JRS, Volume XCI, 2001, s. 176 vd. Bu tiir qirketler iginde en iinemlisi vergi
toplama qirketleri olduflundan, muhtemelen zaman iginde gerek publicanl, gerek ise societas publicanorunr sadecevergi toplaytcrlan ve vergi toplama qirketlerini ifade eder hale gelmiqtir.
Bu konuda bkz. SOMER, P., Roma Hukukunda Vergilendirme, Prof.Dr. Ergun 6nen'e Armafan, istanbul 2003, s. 69? vd.
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iinemli iqlevinin kamusal gereksinimlerin gerektirdifi giderleri karqrlmak
oldu!-u diiqiiniilse de, vergi politikasrmn mali olmayan amaglar igin kullamlmasr da siizkonusu olmuqtur. Roma'da da vergilendirme ile niifus politikasrna iliqkin amaglann takip edildili bilinmektedir. Zaman iqinde devletin en
iinemli gelir kaynapr olan verginin tiirleri artmrg, vergi gelirlerinin devlet
adrna tahsili yetkisi belirli qartlarla "verg toplayrcrlara" verilmeye baqlanmrStr.
Vergilerin tahsiline iliqkin tarihi nitelikteki yiintemlerden biri olan iltizam usultinde, vergilerin tahsil haklumn, devlet tarafindan anlaqma ile
,'mtiiltezim" denilen tigtncti bir qahsa (genellikle qirketlere) verilerek karqrhhigbir modern
lrnda bir belirli bir bedel ahndr[r bilinmektedirG. Giintimtizde
aracrhuectigalis
societas
Roma'da
uygulamamn
bu
devlette rastlanmayan
vatandaqroma
sadece
qirketlere
Bu
lryla uygUlalunasr siizkonusu olmuqtur.
Iarr ortak olabildili halde, vergi toplama igibizzat girket ortaklan tarafrndan yaprlm az; alt srmfban oldu!-u kabul edilen ve familia publicanorurn olarak adlandrllan kiqilerce yaprlrrdr. Bu kiqiler arasrnda azathlar, kdleler ve
roma vatandagr olmayanlar da yer alrrdr?.Ancak bu kigilerin frillerinden dolayt publicaiaus'un sorumlulu['u sdzkonusu olurdus.
Bu diinemde devlet, bir bdlgenin vergisini belirledikten sonra, vergilerin
iltizama verilmesi bir tiir agrk arttrrma ile gergekleqmekteydi' Tahsil edecekiqi ve['i vergr karqrhfrnda devlete enfazlaiidemeyi yapmayr taahhiit eden
bu
nekadar,
Her
olurdu.
sahip
hakkrna
toplama
vergi
ya girket, devlet adrna
de,
belirlenen
olabilse
miimkiin
agrk arttrrmaya bireysel olarak katrlmak
vergi miktarr ve fazlasrmn devlete tidenmesi gerekliliii karqrsrnda, ne kadar
varhkh olursa olsun, tek bir kiqinin bunu karqrlamasr olanaksrzdr. Bu nedenle, birden fazla kiqi bir araya gelerek qirket kurma yoluna gidiyorlardr.Vergi toplanmasr iqini kendi iizerine almak suretiyle bir ttr mtiteahhit
fonksiyonu ifa edenpublicani'rin devlete tidedili bedel ile tahsil ettiiii tutar
arasrndaki farktan, tahsil masraflan grktrktan sonra kalan miktar, kendi
kazancrm oluqturmaktaydr. Bu durumun dofal sonucu olarak devlete <idemeyi yapan kiqi veya qirket igin temel amag, elde ettili vergi toplama haklg
gergevesinde,iidedi!'inden gok daha fazlasrm toplamaktr.

TURIIAN, S., Vergi Tborisi ve Politikasr, Istanbul 1987, s' 89.
www.ukans.edu/historv/index/europdancient rome/ElRoJuHMITZ,.L.,,?ublicani"
manfiexts/secondarv/SMlGRA*/]rome*.html' (01' 10.2005)(Publicani)'
Ulpianus, pub licanus'vn kdleyi no*o vererek sorumluluktan kurtulamayacafrm, zira bu iq
iqin iyi ktileler segilmesi gerekti$ni belirtmektedir; D. 39.4.3 pr. (Ulpianus libro 55 ad edicttm) si exhubuissent, noxali iudico conuenirenturi idcirco autern tam dura condicio eorurn efD.:
fecta est,quia d,ebentbonos servosad. hoc ministerium eligere. Bkz. TAMER GriIIy'EN,
Roma Hukukunda Yardrmcr $ahsr SegmedeKusur Nedeniyle SdzleqmedenDopan SorumluIrl|x(CulpaIn Eligendo), istanbul 2001,s. 88 vd'
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Devlet tarafindan eyaletlerden ahnan vergiler geqitlilik gtisterdiiinden,
farkh trirdeki vergilerin farkh qirketler tarafrndan toplanmasr siizkonusu olmakla birlikte, bir qirket tarafrndan birden fazla verginin toplanabilmesi de
mtimkiindtie.
Bu yapr "devlete ait vergi gelirlerinin toplanmasrmn belirli bir siire ile
kiralanmasr" olarak da ifade edilmektedir. Biiylelikle devlet, bir yandan verginin tahsil giderlerinden, di!'er yandan hem vergi toplamamn gtigltiklerinden kurtulmuq olur, hem de hazineye tutarr iinceden belirlenmig bir gelir
sa['lamayr garanti ederdi. Bu agrk arttrrma Censor'lar tarafi.ndan genellikle
temmuz ayrnda ve beq yrlh[rna yaprlrrdr. S<izkonusuuygulamamn avantajlarr yanrnda, zarnarriginde sakrncalan agrkcaortaya grkmrqtrr. Uygulamada
devletin siyasi ve idari giiciindeki kiigiik bir zayrflamadan publicanus'larttt
faydalanmaya gahqtrklan ve goiu kez bunda baqanh olarak devletin kudret
ve itibanna zarar verdikleri giiriilmtigtiir. Diier yandan vergi toplayrcrlann
miimkiin oldupu kadar fazlavergq almak amacryla ytikiimltiler tizerinde baskr kurmalan kagrmlmaz olmuqtur. Sahip olduklan yetkiye dayanarak vatandaglarrn mallanna elkoyma yetkisini (pignoris capio) kullanmalan halinde bu durum bir haksrz fiiI olarak nitelendirilmez, kendilerine karqr mallann gasbrndan dofan dava agrlamazdrlo.Giirtildtiifi gibi bu ttir qirketlerin giirevleri istismara ve kiittiye kullamlmaya agrktr. Bu nedenle, D.39.4.1.2'de
cumhuriyet diineminin sonlarrnda, imparatorluk dtinemi baqrnda bir praetor
beyannamesi (edictum) yayrnlanmak zorunda kahndrlrndan stjzedilmektedir11.
Romamn baqan ile grktrgr savaqlar, ekonomik, sosyal ve politik yaprsrm derinden etkilemiqti. Romamn hrzh yayrhmr ve geniqlemesi sonucunda,

I

JOLOWICZ, trL^R,Historical Introduction to the Study of Roman Law, Cambridge 1932, s.
30?

10 D.47.8.2.20 (Ulpianus lib. 56 ad Edictum) Si publicanus pecus nTeutnabdurcrit, dum putat
contra legem uectigalis aliquid a me factum: Quamuis errauerit, agi tamen curl eo ui bonorunl raptorum non posselabeo ait: Sane d,olocaret: Si tarnen ideo inclusit, ne pascatur et ut
farne periret, etiatn utili lege aquilia. ;'Eiger publicanus benim siirti hayvammr, benim tarafrmdan vergi yasalanna aykrn bir eylem yaprldrlrm dtiqiinerek ahp gdttirmiiqse: Yamlmrg
olsa da mallann gasbrndan dofan dava (actio vi bonorurn raptorum) yine de agrlamaz.Labeo, kiitiiniyetin bunun drgrnda oldu[unu sdyler: Bununla birlikte, otlamalanm engellemek
ve ijlmeleri igin (bir yere) kapatmrgsaler Aquilia'dan dopan utilis davaverilir." Bkz IPEK,
N., Roma Hukukunda Gasp (Rapina), istanbul 2001, s. 57.
1 1 D.39.4.L.2(lllpianus lib. 55 ad Edictum) Dixerit aliquis: quid utique hoc ed.ictutnpropositum

est?quasi non et alibi praetor prouiderit furtis d,amnis ui raptis sed e re putauit et specialiter aduersuspublicanos edictum proponere; "Birisi demiqtir ki;bu ed,icturndzellikle neye ydnelik olarak konulmugtur? Praetor hrrsrzhk igin, mala verilen zararlar iqin, mallann gasbr
igin benzer baqka bir qekilde dngiirmemiqtir, ama iizellikle de publicanus'lara karqr bir edictum koymayr devletin yararr igin dtiqiinmtiqtiir."
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eski ciuitas idaresinin bu genig alanda iqlemesi artrk olanaksrzdrl2. Equifes srnrfr, Piin Savaqlanndan sonra btiyiik zenginlik kazanmayabaglamrq ve
ntifuz elde etmigti. Prestijli ve kdrh bir girigim olarak griniLlenvergi toplayrcrlrpr, giiglti ortakhklar hatta yeni bir "srmf " yarattr. Lex claud.iols ile senatiirlerin, devlete ait vergilerin toplanmasr da dahil, her trir spekulatif girigimlerde yer almasrmn yasaklanmasr ile, M0. zt8'den itibaren zaten biiyiik girketler halinde iirgiitlenmig olan equites (giivalye) srmfr ve onlann
olugturduklarr girketler hakim hale geldi. Devlet yiinetimini elinde bulunduran senatus nobilitas'tm, maddi agrdan bafnmsrz ve o srralarda ortaya grkan sermaye ekonomisinin baslnsrndan uzak "biiytik giftgiler srmfr" olarak
korumayr amaglayan bu kanun ile devleti yiinetenlerin ellerini "kirli para
iglerinden" uzak tutmasr sailanmak istenmigtirla. Aym qekilde magistra'larln ve eyaletlerde valilerin bu ttir girketlerde pay sahibi olmasrna izin verilmezdi. Bu kural <izellikle eyaletlerde (prouincia) yagayanlan korumaya ydnelikti. Dif'er yandan halk tarafrndan, vergi toplayrcrlanmn "hlrsrz" olarak
nitelendirildifi bir ortamda, devlet idaresinde stiz sahibi olan ve saygrn giirevlerde bulunan kiqilerin itibanmn korunmasr zorunlulupu da gtizardr edilemezdils.
cumhuriyet dtineminde politik ve ekonomik olarak giiciintin doruSunda
olan equites srmfr, bir yandan halkrn diier yandan devletin aleyhine igleyen
bir zuliim mekanizmasrm elinde bulunduruyordu. Cumhuriyet diineminin
g<ikiiqegeqmesiylebirlikte, qiivalye srmfr ve pek gofu bu srmfa mensup olan
publicani eski giictinii yitirmeye baqladr. Bu durumu, devlete ait vergi ve difer gelirlerin toplanmasndapublicanus'larrnyetkilerini
daraltan yasal dtizenlemeler izledi. Publicanus'un vatandaglann mallanna el koyabilme, egyaslnl ve iizerini arayabilme yetkileri ortadan kalktr. Getirilen krsrtlamalar
sonucunda vergi toplama igi eskisi kadar cazip ve karh bir iq olmaktan grkmrgtr. zaten devlet desteii olmaksrzrn daha fazla ayakta kalmalan da miimkiin de[ildi.
imparatorluk dewinden itibaren, daha 6nce societasuectigalis tarafrndan toplanan vergilerin biiytk bir krsmr imparator tarafrndan atanan,
devlet hizmetinde gtirevli tizel memurlar tarafrndan toplanmaya baglanL2 UMUR, Z, Romarlukuku

Ders Notlan, istanbul 1g8z (Ders Notlan), s.35; KARADENLz
' QELEB]OAN, ci., Roma Hukuku, Tarihi Giriq - Kaynaklar - Genel Kavramlar $ahsrn
Hukuku - Haklann Korunmasr, 6. Basr, Ankara lgg7, s. 24.
1 3 Lex Cl.audia; Senatus iiyelerinin
ve gocuklarrmmn, kendi mallannr tagrtmak haricinde gemi sahibi olmalanm, deniz ticareti yapmalanm ve devletin ticaret iqlerine igtirak etmelerini yasaklayan kanun (M.O. 218 veya zLg). UMUR,Z., Roma Hukukl Ltgati, istanbul 19gE
(Liigat), s. 116.
L4 iezixqioet'u,

B. , Ephesus Yazrtlarr Igrlrnda imparator Diocletianus'a Kadar Roma
$tivalye Srnrfi ve Asia Eyaletindeki Resmi Giirevlileri, Ankara 1gg3, s. l. dn. Z.
GRANT, ilf., Roma'dan Bizans'a, istanbul 2000 (gev.ilkgelen, Z.), s. 89.
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dr16.Btiylece imparatorluk devrinden itibaren iinemlerini kaybeden bu tiir
qirketler, M.S. V. ytizyrldan itiberen tamamen ortadan kalkmrqlardrrl?.
3. Rona Hukuku

Kaynaklannda

Soeietas Publiconorurn

corpus Iuris ciuilis'r9te publicani ve societas uectigalis'e iliqkin metinIer yer almakla birlikte, derleme yaprldr[r srrada, kamu gelirlerinin toplanmasrnn iizel girketlere br.rakrlmasr goktan ortadan kalkmrq olan bir uygulama oldup"undan, vergi toplayrcrlarr ve onlara ait ortakhklara iliqkin srmrh
ve genel bir bilgi verilmektedir.
Hukuk tarihi balamrndan hentiz yeterince deierlendirilmeyen bir kaynak
olan Efes Amtr bize bu konuda rqrk tutabilecek bilgiler igermesi bakrmrndan
tinem taqrrls. 1976'dakeqfedilen bu amtta yer alan lex portorii Asia (M0.62),
dtinemin ekonomik, ticari yaprsrna,vergi sistemine ve iizellikle societasuectigalis'e iliqkin tinemli bilgilere ulaqmamrzr saflamrqtrrzo. Siizkonusu kanun Asya'da censortarafindan temsil edilen devlet ve 6zel giriqimci (publicanus) arasrnda, vergi toplama hakkrmn kiralanmasr konusunda yaprlan bir lex censoria2r ornelidir. Kanundapublicani ve roma devletini temsilen censorarasrnda
publicani; TAH|ROflLA, B I ERDOGMU$, Bt Roma Hukuku Dersleri, TariKavramlar-Usul Hukuku, Istanbul 2005, "Devletin aldrlr
hi Giriq-Hukuku-Tarihi-Genel
arazi vergisi en gok fakirleri etkiliyordu, grinkti vergide esas ahnan oran herkes igin aymydr. Bu nedenle yaqamlannr zatett zor stird$ren, politik hayatta bir etkisi olmayan bu halk
kitlesi difer srmflara nazaran vergilerden olumsuz etkileniyordu. Ancak devletin aracrlan
kaldrrarak vergryl toplamasr hallan rahatlamasrna sebep olmugtu.", s. 27 dn. 55.
1 7 MALMENDIEB, Roman Shares, http//faculty-gsb.stanford.edr-r/malmendier/personal pagelPapers/Roman-Sharesnublished 090605.pi1f(01.10.2005)(RomanShares);UMU&, Lrigat' s. L74.

16 SCHMITZ,

Corpus Iuris Ciuilis: M.S. 528-534tarihleri arasrndalustinianus'un hazrrlatmrq oldulu hukuk
eserierinin biitiiniine, riinesansdewinden itibaren verilen isim.Corpusluris Ciuilis'in,Iustinianus'un uygulamak istediffi hukukla beraber, XII Levha Kanunundan, VL yiizyrla kadar, Roma
hukukunun olu$umu ve geligimini iginde tagrmakta&r. Yorumu son derecegiig olan bu eserin bir
tizellifi, iginde bir taraftan Iustinianus zamamnda ytirtrliikte bulunan hukukun bulunmasr, di
igin korunan sayrsrzkural!.er taraftan artrk yiiriirltikte olmayan fakat tarihi bir deler taqrih!'r
lann varh$drr.
19 izmir ili Selguk ilgesi srnrrlan iginileki antik Efes kenti'nin ilk kuruluqu M.O. 6000 yrllanna,
Neolitik Ddneme (Cilah Tag Dewi) kadar inmektedir. Hellenistik ve Roma gafilannda en giirkemli d6nemlerini yaqayanEfes, Roma imparatoruAugustus zamantnda,AsyaEyaleti'nin baqkenti olmuq ve niifusu o ddnem (M.0. 1.-2.yiizyrl) 200.000kiqiyi aqmrqtrr.Bu diinemdeher yer
mermerden yaprlmrq amtsal yaprlarla donatrlrr. I'ex portorii Asia, daha tince Efes'de Selguk Kalesi'nin giiney ete$nde bulunan St. John Kilisesi'nin ilk minberi, daha sonra giriqte basamak
olarak kullamlan mermerin arka yoztinde bulunan yunanca yazrttrr'
(=provincia) ola20 ipLiKeiodtU
;'M...6.t29 yrhntla consul M. Aquilius tarafrndan eyalet
rak diizenlenen Asia ise, gok gegmeden, Roma Cumhuriyetinin difer tiim eyaletlerinin akrbetine u$ramrqtrr; eyalet, italyah tticcarlann(conuentus civium Romanarum qui in Asia negotiantur\veiergi mflltezimlerinin (societospublicanorurn) biiytik ilgisini gekmig; bu insanIar gok zengin olan iilkeyi sistematik bir bigimde talan etmeye baqlamrqlardr/. s.19.
2L I*x censorio: devlete ait mallarrn agrk arttrrma ile satrq qartlanm veya vergi almakla gtirevtesbit etmek gibi sorunlan giiziimlemek igin censorlendirilenlerin hak ve yiikiimliiliiklerini
Ligat, s' 115'
UMAR,
nizamname.
grkartrlmrq
lar tarafindan

18
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yaprlan siizlegmeyeiliqkin olan temel konulardan stiz edilmektedir. Ilk olarak
kiralamamn konusu ele ahnmrqtrr; siizleqmeyekonu olan verginin tiirii aqrkca
betirtilmiq (portoria22),verginin toplanaca!,ryer detaylan (paragtaf 2) ve vergi
muafryetlerine (paragraf 31) yer verilmiqtir. ikinci tinemli konu, iideme plamna iliqkindir (paragraf 42). Verilen bilgilea belirlenen bedelin vergi toplama
iqini iizerine alan qirketler tarafrndan, siizlegmesiiresi iginde taksitler halinde
iidenmesinin genel bir uygulama olduf'una iqaret etmektedir. I'ex portorii Asiiizerine aldr[r giirev nedeniyle, Roma halkrna ayni ve qaha'da publicanu,s1uu;r
si teminat saflamasr gereklililinden siiz edilmektedir (paragraf 43)23'
Liw, @b urbe cond'ita 29.48.10'49)ve Polybius (VI.17.1-6),M.O.II. ve
III. ytizyrllara iliqkin olarak publicani ve soci.etaspublicanorum haklnnda
geniq bilgiler vermektedir. Livy'nin metinlerinde, ikinci Pdn Savaqlan slrasrnda devlete bu tiir girketler tarafrndan verilen tidiirrqlerden ve Roma ordusuna erzak temin etme iqini iistlenen qirketlerden, tarihlerinin tesbit edilmesini saflayacak iilgiide, a5rnntrh olarak stiz edilmiqtir; Livy, 23.48.10
(M.0.215),24.78.7L(M.0.210)24.
Livy, metinlerinde publicanus'larrn deneyimli ig adamlan olduiunu belirtmekte, devlet ile yaptrklan siizleqmelerdeiyi miizakereci olduklanm ifade etmektedir. Livy, hazinede yeterli kaynalrn bulunmamasr halinde, dini
yaprlann onanlmasr, orduya, sirk hayvanlanna erzak saplanmasr, devlet geIirlerinin toplanmasr gibi iqlerin yaprlmasrmn bu qirketler tarafindan tistlepub'
nildilini belirmektedir (24.18.10)25.Kaynakl arda publicani ve soci.eteas
licanorum, daha geniq olarak bu ttir sdzlegmeleri yapanlan ve bu siizleqmelere baph olarak faaliyet giisteren qirketleri ifade etmekle birlikte, societas
uecti.galissadecevergi toplama qiketlerini ifade eder bigimde kullamlmaktadrr.
4. Roma $irketAkti

(Soeietas ) ve Societos Publicanorurn

Roma hukukunda qirket akti (societas)iki veya daha fazla kiqinin ortak
ve meqru bir amaca ulaqmak igin mal velveya emeklerinin bir araya getir22 Portoria, genellikle gtimriik resmi olarak kullamlmakla birlikte kiiprti, nehir ve yollardan
gegildifi zaman ahnan gegigresminin yamsrra, devlet veya mahalli idareler menfaatine bazr qehirlerde alrnan oktruva resmini de kapsamaktadr' SOMER, s.701.
23 MALMENDTE& Roman Shares.
24 Bu konuda bkz.NICOLE?I C., "Polybius VI, 1?, 4 and the Composition of t}:reSocietasPub'
Iicanorurn", Irish Jurist, 1971, s. 163 vd.
25 Livy, 14.18.10; Cum censoresob itnpiarn aerariise iam locotionibus abstinerint aedium sac'
rarunr tuendarurn curuliutnque equorurnpraebendorumac similium his rerum, conveniread
eosfrequentes qui hastae huius generis adsueuerant, hortarique censoresut ornnia perinde
agerent locarent ac si pecunia in aerario esset:neminem nisi bello confectopecuniam ab ae'
rario petiturum esse.
26 girket AkJi konusunda bkz. GONEN0, Ei Roma Hukukunda $irket Akti (Societos),istanbul 2004.

724

Dog. Dn Peruin Somer - Yrd. Dog. Dn Fulya Ilgin Giineng

meyi taahhtit ettikleri nzai bir akit olarak tammlanmrqtu2d. Rrzai bir akit
olmasrndan dolayr, ne belirli bir qekle uyulmasrna ne de bir qeyin (res) verilmesine gerek vardr(D.L7.2.4.pr.)22. tu"t-da yer alan unsurlar (katrlma payr, ortak ve mesru amag ve affectio societatiszs)societasuectigalis igin de gegerlidir ve M.0.3 yy. baqlarrndan itibaren publicanus ortakhklan societas
olarak nitelendirilmig ve imparatorluk devrinin sonlanna dek bu giriqim societas'tn bir tibdi olarak kalmrqtrr2e.
Rrzai bir akit yoluyla meydana gelen en eski qirketler, malbirliginin tegkili amacryla kurulmakla birlikte, krsa bir zamanda gergeklegeeekve organizasyon gerektirmeyen ortak iktisadi amaglar igin de elveriqli bir yaprya sahipti. Bu esneklik, ortaklann tiim malvarhklarrm birleqtirmesi suretiyle
meydana gelen qirketlerin yamsra, belirli bir iq iqin gerekli sermaye ve emelin bir araya getirildif'i, srmrh amaglara yiinelik bir girket aktinin kurulmasr da miimktin lcrldr:
D.L7.2.5pr. (tllpianus lib. 31 ad Edictum)
Soci,etateseontrahuntur siue uniuersorum bonorum siue negotiationis
alicuius siue uectigalis siue etiam rei unius'
"$irket btittin malvarhf'rmn biraraya getirilmesi ile, bazr muamelelerin
yaprlmasr igin veya vergi toplamak igin yada tek bir iq igin kurulabilir."
Belirli kigiler arasrnda giiven iliqkisi anlamrna gelensocietas'ta,onu oluqturan kigiler arasrndaki bir deEiqiklik, tirnepin ortaklardan birinin iiliimii, qirketin derhal sona ermesineneden olur30.Mevcut bir ortakhfrn, mirasgr ile devam etmesi s6zkonusu olmadrfr gibi, tigiincii kiqilerin de ortakhla dahil edil-

27 D.L7.Z.+ pr. ( Modestinus lib. 3 Regularum) Societatemeoire et re, et uerbis, et per nuntiurn
possenos,d,ubium nnn est ; "$irketi hem bir qeyle, hem siizlerle, hem de bfuhaberci (nuntius) ile kurabilecepimizden qiiphe yoktur."
28 Roma hukuku metinlerinde ortak olmak niyet ve iradesi "animus contrahend,aesocietatis"
veya"affectio sacietatis"olarakilade edilmigtir'Sociefas'rn meydana gelebilmesi igin aranan
utaraflann ortak olma niyet ve iradelerf unsuru, nzai bir akit olan societas'ta taraflann
karqrlrlh iradelerinin uyugmasrndan (consensus)iiteye bir anlam taqrmaktadrr. Ortaklarrn,
girketin gayesinin gergeklegmesine yiinelik faaliyetlere katrlmayr, bu yolda difer ortaklarla
iqbirliii yaparak, onlarla birlikte gaba sarfetmeyi iistlenmig olmalan da gerekir. Her bir ortak, qu veya bu gekilde, amacrn gergeklegmesine katkrda bulunmak, aynr zamanda bu amaca aykrn eylem ve iqlemler yapmaktan kagrnmak durumundadrr. Roma hukukunda,"affectio socictatis" girket aktinde varhfr her zaman kabul edilen "ius /roternitas" ]e beraber, giiniimtiz ortak[klarrnrn bir unsuru olarak kendisine y0klenen an]amlann biiyiik bir golunlugunu kapsayan bir nitelik taqrmakla birlikte, kaynaklarda tamamen ayn bir unsur olarak olarak yer almamrq, genellikle girket kurma niyetini belirtmek iizere kullamlmrqtrr.
Bkz. cdlvEffq, s. 28 vd.
29 MALMENDTE&, Roman shares.
30 pnICHAnD, A. M., Leage's Roman Private Law founded On The Institutes Of Gaius And
Iustinian, London 1964, s. 366; l|z{ISON, A., The Law of obligations In The Later Roman
Republic, Oxford 1965, s' 133 dn. 3.
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mesi miimkiin deiildir. ortaklann hepsinin muvafakati ile mirasqrnrn veya
iigiincii bir kiqinin ortakh['a dahil olmasr isteniyorsa, btittin taraflarca yeni bir
qirket sdzleqmesininaktedilmesi gerekir. Difi'er bir ifadeyle, bu qekilde yeni bir
qirket meydana getirilmiq olacaktrrsl. Aym qekilde, bir ortagrn mevcut bir qirkete, tigiincii bir kiqiyi, ortak olarak dahil etmesi de miimkiin delildir:
D.L1.z.tg (Ulpianus lib. 30 ad Sabinum).
Qui admittitur socius, ei tantum socius est qui admisit. Et recte: Cum
enim societasconsensucontrahatut; socius mihi essenon potest quem ego socium essenolui. Quid ergo si sociusnleus eu,rt.admisit? Eei soli sociusest.
"$irkete kabul edilen bir kiqi, sadeceonu kabul edenin orta[r,drr, bu qu
nedenledir: Zira ortakhk nzalarrn uyuqmasryla meydana geldiiinden, benim
istemedi[-im higbir ortak, benim ortafrm olamaz. Bu nedenle, benim orta[rm
onu kabul etmiqse, sadeceonun orta['r. olur."
Bu durumda ortak, iiqiincii bir kipiyi ortakhktaki kendi payrna iqtirak ettirdili takdirde, bu kigi mevcut girket akti balumrndan, ortakhk srfatrm kazanamaz. Aralanndaki hukuki iligki onunla, onu kabul eden ortak arasrnda kahr ve
qirketi ilgilendirmez. Romahlar,bu durumu gok agk olarak ifade etmiqlerdid2.
societas uectigalis kendine has nitelikleri ile tipik roma qirketi socie/as'tan bu noktada da qok farkh bir yaprya sahiptir. Oncelikle, ortaklarrn defiiqimi, iiliimii, ortakhktan grkmasr glbi societas'rsona erdiren nedenlerden
ba$msrz olarak varhhm siirdtirebilmektedir. Stizkonusu geliqimin tam olarak ve nasrl ortaya grktr[r belirsiz olmakla birlikte, Cumhuriyet devrinin
baglanndan itibaren gegerli oldu!-u bilinmektedir.
Ortaklardan birinin iiltimii societas\ sona erdirirken, vergi toplama qirketleri agrsrndanbu durum gegerli deffildir:
D.IT.2.59 pr. (Pomponius12 ad Sabinum)
Ad'eomorte socii soluitur societas,ut nec ab initio pacisci possimus, ut heres etiam succedat societati. Haec ita in priuatis soci.etatibusait: In societate
uectigalium nihilo minus rnanet societaset post mortern alicuius, sed,ita demum, si pars d.efuncti ad personam heredis eius adscripta sit, ut heredi quoque conferri oporteat: Quod ipsurn ex causa aestimandum est.quid, enim, si
is rnortuus sit, propter cuius operam maxirne societascoita sit aut sine quo soci.etasqdministrari non possit?
"Bir orta[r.n iiliimiiyle girket tamamen sona erdiSnden, iilenin yerine
31

FENER, o.fi[., T'oma Hukukunun Modern ortakl*Iar Hukukuna Etkilerf prof. Dr. omer
Tboman'a 55. Yaq Gtinti Armagam, Cilt 1, istanbul 2002. s. ?4? dn. 190.
32 D.L7'2.20 (ulpianus lib. 31 ad Edictum) Narn socii
mei socius,meus sociusnon esf.; "Benim
ortafimrn ortalr, benim ortalrm defildir."
33 Burada devletle yaprlan siizleqme
ile meydana grkan girketlerin aksine kigiler arasrnda viicud bulan, resmi nitelik taqrmayan qirketler kastedilmektedir.
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mirasqrsrnrn ortak olacaprm kararlagtrramazlar. Bu iizel qirketler (priuatis
societatibusss) igin getirilen kuraldrr: Sociztas uectigalis'te orta[rn iiliimiitrden sonra da qirket devam eder, yeter ki iilenin payr o kiqinin mirasgrsrna
tahsis edilsin, biiylece ortakhk ona geqer:Bir kimse durumun gereklerine gtire karar vermeli, tilen kigi qirketin faaliyetinde en etkili kiqi ise veya o olmaksrzrn qirket devam edemezse?"
Yukandaki metin ve difer bazr metinler (iirneiin D.17'2.63.8), societas
uectigalis'in ortalrn dliimii ile sona ermedipini agrkca ortaya koymaktadrr.
Ulpianus'a ait metinde, orta$n dliimiintin qirketi sona erdirmeyeceiii vurguIanmrg ancak bu durumda iilen ortalrn girket igindeki konumunun kurahn
uygulanmasr bakrmrndan dikkate ahnmasr gerektifini ifade edilmiqtir. O
halde rilen ortafln; devlet ile yaprlan sdzleqmenintarafr olmasr, qirket iqlerinin yiineten idareci ortak(magister societa.tis:qirket reisi), baqka bir ifade ile
fnqnceps olmasr durumu aJrnca de[erlendirilmelidiraa. Manceps, agrk arttrrmaya katrlarak pey siiren ve devlet ile yaprlan siizleqmenin tarafr olan kigi6ips. $irket ortaklan arasrnda en saygrn ve itibarh olan ortak oldup'una hig
gtiphe olmayan mo;nceps,"eqitler arasrnda en tinde gelen" olarak giirtilmektediC6. Briyle bir durumda onun yokluiunun qirketi sona erdirebilmesi anlaqrlrr bir durumdur. Herhalukarda, tipik roma societas'rndaortaklardan birinin
qirket adrna sdzleqmeyapmasr diiqiiniilemez, muhtemelen ilk baqlarda devlet ile yaprlan siizleqmelerdesdzleqmeyiyapan kiqi, baqka bir ifade Lleman'
cepssiizleqmenintarafr olarak bizzatkendisi alacakh ve borglu sfatlanna sahip olmaktadrr. Zaman iginde manceps'in qirketi temsilen stizleqmeyapabilmesi siizkonusu olsa da bu aqamah olarak gerqekleqmigtir' OncelikJe, manceps'inyerini doldurabilecek nitelikte bir ortafrn bulunmasr halinde, ortaklar ve devlet arasrndaki siizleqmenin devam edebilece[i kabul edilmiqtir'
Lex portorii Asia'da olen manceps'in yerini, baqka bir orta$n gegici olarakmanceps olarak almasrndan siizedilmektedir. Olen ortak sdzleqmenintarafi olan kigi olmasrna raimen, censor'larartrk hayatta olmayan manceps ile
devlet arasrnda yaprlan siizleqmenin devamrna olanak saplamrglardrr. Bu
durum zalnaltiginde ortakhfrn qirket ortaklannca temsilinin yolunu agmrs'
rnanceps yaprlan stizlegmelerde qirketi temsil eden ortak olarak kabul giirmtiqtiir. Son agamada, ortakhk tayin edilen ortaklar ya da yetki verilen qirket gahqanlannca temsil edilebilmektedir.

34 nucruNo,
w.w. A Tbxt-Book Of Roman Law From August Tb lustinian, cambridge
1932, s. 513; GdlV&Nq, s. 53.
35 G\IARINDA, Diritto Privato Romano, 12. Basr, Jovene, Napoli 2001' s.923'924'
36 Cic. Pro Planc. 13.2 on Plancius: princeps inter suos....maximaruntsocietatum aucton.' .
37 D.17.2.74 (Paulus lib. 62 ad Edictum) Si quis societatemcontraxerit, quod emit ipsius fit,
non conLtnune:Sed societatis iudicio cogitur rern comrnunicare. ; "E[er bir kiqi qirket sdzleqmesi yaparsa, satrn aldr$ gey kendisinindir, miigterek olmaz: Fakat dava ile paylaqmaya
zorlanabilir."
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Societas'ta orta$n yapmrq olduiu hukuki iglemlerin etkileri do!-rudan
dolruya o orta$n gahsrnda do[rnasrna ra[rnen37, arttk societas ueetigalis'de
orta!,rn qirket hesabrna yapmrg oldu!'u hukuki iqlemler sonucunda doirudan
dolruya girket borg altrna girer veya alacakh olurs8.
Difl'er iinemli bir farkhhk da societas ba}amrndan, girket aktinin genel
davasr nitelilini taqryan actio pro socio'nun girketin devamr srrasrnda agrlmasrnn miimkiin olmamasrdrr; davamn agrlmasr qirketin sona ermesine neden olurse. $irketin kiikeninde yer alan "hardeqlik vasfr (rus fraternitas)"ntn
societes'taher zaman yaqadr[r diigiiniildiiliinde, actio pro socio'nun gtindeme gelmesi, bir anlamda ortakhk ruhunun dafrldrfrm giistermektedir. Btiyle bir durumda, actio pro socio'nun agrlmasryla,tipik roma girketi societas'tt
sona ereceiini kabul etmemek igin higbir neden yok gdriinmektedilo.
D.L7.2.63.L0'da Ulpianus, qirketi sona erdiren nedenleri sayarken, higbir
qtipheye yer brrakmayacak qekilde ex actione (dava dolayrsryla) qirketin sona ereceSni belirtmektediral.
Ancak Digesta'da yer alan Paulus'a ait metin, qirketin devamr srrasrnda
(manente societate)dava agrlmasr ihtimali iizerinde durmaktadrr.
D.17.2.65.15(Paulus 32 ad Edictum)
Nonnumquarrl necessa,riumest et manente societateagi pro socio: ueluti
cum societas uectigaliur-rlcausa coita est propterque uarios contractus neutri
expediat recederea societatenec refertur in medium quod ad alterum peruerwrit.

TALAMANCA M, Istituzioni Di Diritto Romano, Giuffri, Milano 1990, s. 597;SEERAO E,
Impresa E ResponsabilitiA Roma Nell'Eti Commerciale, Pisa, s. 67.
PRICHARD, s.367;MUIREEN), J.S, An Outline Of Roman Law (secondedition), London
194?, s. L65; KOSCHAKER, P. t AyiTEn, K.: Modern Ozel Hukuka Girig Olarak Roma
Ozel Hukukunun Ana Hatlan, izmir 1993, s. 239; DAUBE, D., "societas as a Consensual
Contract", CIJ (1936-38)6, s. 383.
Bkz. THOMAS, J-A-C., ""*lutio societatisex octione, and .dissensus soclorumo", T\rlane
Law Review 48, 1974,s. 1105 vd.
4 7 D.17.2.63.10(Ulpianus lib. 31 ad Edictum) Societassoluitur ex personis, ex rebus, ex uoluntate, ex actione. Ideoque siuehomines siue res siue uoluntas siue actio interierit, distrahi uid.etur societas.Intereunt autem homines quid,emmaxirna aut media capitis deminutione aut
rnorte. Resvero, cunl aut nullae relin4uantur aut condicionem rnutaverint, nequeenim eius
rei quae iam nulla sit quisquarn sociusest nequeeius quae consecratdpublicataue sit. Voluntate d.istrahitur societasrenuntiatione.,'"$irket kiqiler dolayrsryla, mallar dolayrsryla, irade
dolayrsryla ve dava dolayrsryla sona erer. Bdylece, kigiler veya mallar veya irade ortadan
kaybolursa ya da dava agrlrrsa, girketi iligkisinin giiztildiifii diiqiiniiltir. Kiqilerin ortadan
kaybolmasr, capitis deminutio maxirna :veyamedia ya da dhimle olur. Mahn ortadan kalkmasr demek, ondan geriye higbir gey kalmamasr veya yaprsrndaki depiqikliktir, artrk mevcut olmayan, kutsal eqya haline gelen ya da mtisadere edilmiq mal sebebiyle qirket siizkonusu olmaz. $irket irade ile renuntiatio ile sona erer."
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"Kimi zamalagirket halen devam ederken, actio pro socio'ya girigmek gereklidir: farkh akitlerin varhSnda trpla societasuectigalis iirne!"indeki gibi,
hem girketten gekilen ortak igin hem de ortaklardan birine gelenin mtigterek
malvarhfrna getirilmemesinde uygundur."
Siizkonusu metnin interpolatioa2'lu oldufu ileri stirtild{iiii gibias, bazr
hukukgulara gtire girket devam ederken dava agrlabilmesi, sadecedaha sonraki devirlerde siizkonusu olabilen bir uygulamayr yansrtmaktadrraa Her iki
giirtiq de, Digesta'da yer alan pek gok metin bakrmrndan biiytik oranda dopruluk payr igerse de, kanaatimizce srizkonusu metin bakrmrndan interpolatio veya anakronizm ihtimalinin en azrndan societasuectigalis igin gegerli olmadrfr agrktrr. $irketin devamr srrasrnda, actio pro socio ile ortakhk iliqkisinden kaynaklanan mtinferit taleplerin ileri siiriilebilmesi, ortaklarrn qirketi sona erdirmeksizin, girkete karqr olan yiikiimliiliiklerinin yerine getirilmesini veya qirkete karqr sorumlu tutulabilmelerini saflamasr bakrmrndan
btiyiik iinem tagu. Bu durum hig qtiphesiz,vergi toplama qirketlerinin statiistinti giiglendirerek, bu ttir qirketlere olan ilgiyi de arttrrmrq olmahdrr.
Roma qirketi societas ile societasuectigalis arasrndaki en tinemli farkhhklardan bir diferi de, ortakhk paylan ve pay sahiplili balumrndandrr.
Cicero'ya ait pek gok metinde, partes (paylar) ifadesi yer ahr. Bazr metinlerde, qirket ortaklarr igin, tipik roma girketi societasortalr socius'a gore
farkh nitelikler taqryan ancak tam olarak bugih dahi netlik kazanmayan
participes veya ad.finesifadeleri, kullamlmaktadrr. Daha ilgi gekici olan, Cicero'ya ait bir metinde (pro rab.posf.2.4) yer alan magne partes (btiytik pay)
ve Maximus'a ait bir metinde (6,9,7) yer alan particula &iigiik pay) ifadeleridiras. Farkh qirketlerin paylanmn farkh nominal de!'erlere sahip olma ihtimalini diiqtindtiren bu durum Cieero'nun bir baqka metni gtiziiniine ahndr[rnda gok da imkansrz giiriinmemektedir. Cicero, P. Yat.t2,29' da "belli bir
zamanda en ytiksek fryata erigen paylar" (partes illo tempore carrissimae)
dan siizetmektedir. Bu durum, qirket paylarrmn deferlerinin qirketin faaliInterpolatio: Yazrh bir metin iizerinde, anlamrnr veya kapsamrm defigtirmek, bazen krsaltmak veya basitlegtirmek igin yaprlan deligiklik (UMUR, Liigat, s. 95). Digestaya ahnmasr
iingiiriilen klasik hukulgulara ait eserler, kanunun yapildrfr tarihten 4-5 ynzyi kadar iince
meydana getirilmiglerdi. Bu kadar uzun zaman iginde sosyo-ekonomik,siyasi, dini ve ktilt{irel nedenlerle hukuk da defigmigti. Bu ytizden metinlerde zamamn hul<ukr:na uygun deligiklikler yaprldrSn Iustinianus bizzat sdylemiqtfu.Interpolatio'lann yaprlmasrnda rol oynayan gegitli sebepler vardrr. Romanist bilimde interpolatio adr verilen bu de!{qiklikler sadeceDigesta'da de!{I, Codex'tede bulunmaktadrr. Corpus luris Ciuilis'ihazrrlayanlar genellikle klasik hukukgular arasrndaki gdriiq aynhklanm ortadan kaldrrmak igin bu yola baqvurmuqlardrr. Aynca, eskidili kabul edilen kavram ve teknik terimler yerine ytirtiltikteki
hukukta gegerli olanlar konulmuqtur TAHIBOGLU I ERDOaMU7, s. 83 dn. 84).
43 THOMAS, s. 1101,dn. 10.
44 BUCKLAND, s. 512 dn. 2.
45 MALMAND I E R. Roman Shares.
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yetlerine ve ekonomik dalgalanmalara paralel olarak deligebildi['ine iqaret
etmektedir. Roma'da bir hisse senedi piyasasr yani borsa'mn varh$ndan siizetmek yeni araqtrrmalar da giizdniine ahndr$nda mtimkiin gtiriinmektedi#6.
Societaspublicanorum'a iliqkin en ilgi gekici metin belki de Po\rbius'un
M.O. 3. Jry.sonu ve 2. yy. da publicanus'Iann oluqturduiu qirketlere iliqkin
bilgiler verdi['i metindir. Metin iizerinde yaprlan pek gok araqtrmamn temel
nedeni (VI, 17,3-4)burada "neredeyseher roma vatandaqrmn" bu ttir bir qirket oluqumunda ddrt farkh kategoriden biri iginde yer aldrprm belirtmesidir.
Polybius bu tiir qirketlere katrhmr diirt gruba ayrrmaktadrr; ilk grupta cen'
sor'lar ile sdzleqmeyi yapanlar yani devlet ile yaprlan sbzleqmenin tarafi
olanlar, ikinci grupta, stizlegmeyiyapanlann ortaklan, iigiincri grupta teminat saflayanlar, diirdiincii grupta ise yatrnmcrlar yer almaktadrr. itt< it<i
grup sahip olduf'umuz bilgilerle agrklanabilir ve anlaqrlrr olmakla birlikte
Polybius'un son iki kategori, iizellikle "yatlrtmcl" ifadesi ile tam olarak kimleri kastetmek istedi[i agrk defildir. Kaynaklarda, devlet ile s6zleqmeyapmak isteyenlerden teminat istendifi yer almaktadrr ve buradan yola qrkarak
teminat saflayan kiqilerin qirkete katrhmlarrm da geqitli gtiriiqlerle agrklamak miimktin olmakla birlikte, son kategori hala belirsizli[ini korumaktah47.
5- Sonug
$irket akti, Roma hukukunda, ekonomik yaqam ve ticari iligkilerin bir
gere$ olarak, uygulama alam agrsrndangok farkh nitelikteki gereksinimleri karqrlamaya elveriqli yaprsryla tipik societas tizelliklerinin yarattr$ her
tiirlii dezavantajr a$mayr bagararak, kendisine has tizellikleri olan ve en son
noktada tiizel kiqilife kavuqan tiirlerini de yaratmrgtrr.
Roma hukukunda ttizel kiqilik kavramrna iliqkin gtiniimtize kadar gelen
temel bilgi; Roma hukukunun sadecebazr tiizel kiqi tiplerini ayn ayn isimler altrnda dtizenlemekle yetinmiq olduiu, ttizel kiqilik kavramrmn Roma'da
gok geg do$duiu ve bir sistem haline getirilemedilidif8. Kaynaklarda kendilerine ttizel kiqilik tamnmrq, bir takrm insan ve mal topluluklanndan siizedilmektedir; baqta Roma Devleti (Populus Romanus) olmak izere, esnaf
46 Bkz.TEMIN, s. 169 vd.; ZIMMERMANN, girket drgrndan kimselerin, frnans piyasasrnda
dolagrmda olan hisse senetlerini satrn alarak qirkete yatrnm yapmalannrn dahi mrimkiin
olduiunu belirtmekle birlikte (ZIMMERMANN l?., The Law Of Obligations - Roman Foundations OfThe Civilian Tladition, Oxford 1966, s. 468) bu konuda herhangi bir aqrklama
yapmamakta ve sdzkonusu ifadeye iligkin olarak atrfta da bulunmmaktadrr.
47 Bu konudaki tartrgmalar ve gtiriigler igin bkz. NICOLET, s. 1.63vd.
48 Roma hukuk biliminde, ancak ortagapdan itibaren, roma hulukuna iligkin metinlere dayamlarak, "tiizel kiqilik" kavramr ve ttizel kigiliie iliqkin kuramlar oluEturulmuq ve belli bir
sisteme dayanan gegitli trizel kigi srmflandrrmalan yaprlmrgtrr; bkz. KARADENIZ-QDLE.
BiCAN, s. 180 vd.; UilIUR, Ders Notlan, s. 179.
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ve zarraatgrlann kurduklan cemiyetler (collegiurn), dttri dernekler (sodalitas)
ve Roma devlet hazinesine ffiscus) hukuki balumdan kigilik tamnmrg olduiu anlagrlmaktadrrag. Burada, societasve herhangi bir tiiriinden ise sdzedilmemektedir.
Bu noktada, onu olugturan kiqilerden ayn olarak hak ve borg sahibi
olan, geniq iilgekli ve uzun siireli faaliyet gtisteren, kazang gayesi gtiden societas uectigalis'in karmaqrk hukuki yaprsrm agrklayabilmek pek de kolay giiriinmemektedir. Yine, societas uectigalis'i, sadece societas'rnbir tiirii olarak
ve ona baph kalarak agrklamaya gahqmak - ikisi arasrnda hukuken giizardr
edilemez yaprsal farklar ortaya grktrkca- yetersiz bir gabadan iiteye gegemeyecektir.
Roma tarihine iliqkin gok sayrda kaynafrn mevcudiyetine rafmen, Roma'nln ekonomik organizasyonuna iliqkin bilgilerimiz oldukga yetersizdir.
Yeni araqtrrmalar Roma'da geliqmiq bir pazar ekonomisinin varh$nr agrkca
giistermektedir. Kesin olan durum, Romahlann geliqen ekonominin ve yeni
gereksinimlerin gerektirdip'i uygun giiztim yollarrm herzaman bulabilmiq olmalandrr. Romahlar hentiz o dtinemde kendileri bilmeseler dahi, gtintimtiz
terminolojisi ile tiizel kiqiliEe sahip bir ticari qirketi, soci.etasvectigalis'i yaratmrqlardrr. Roma qirket aktinde (societas),societas uectigalis ile ulaqrlan
nokta, daha dnce de belirtti!'imiz gibi, roma hukukunda baqta tiizel kiqilik
kawamr olmak iizere girket kawamrmn yeni bir bakrg agrsrylade$erlendirilmesi gereklililini ortaya grkarmaktadrr.

49 Roma'da tiyatro oyunculannrn oyun srrasrnda taktrklan maskelerepersona adrveilirdi. Kiqi teriminin kargrhlr olarak hukuki yaqamda rolti olan kimse anlamrnda da bu ifade kullanrlrrdr. Romaltlar, persona ile hak sahibini depil, insan'r kastetmektedir. Romahlann biittin
hukukun insanlar igin oluqturuldugu (D.1.5.2: hominurn causo onlne ius constitum) fiknrrden hareketle, ancak insanlarrn hak sahibi olacabileceiini kabul ettikleri ileri stirdLlebilir.
Ancak, Roma'da da insan giiciinun ve yaqam siiresinin yetersiz kalacapr bir talom amaglara ulaqabilmek igin grup halinde insanlann faaliyetlerine bagvurma zorunluluiu duyulmuqtur. Bazr durumlarda bir mal topluluiunun belli bir amaca hizmet edecek bigimde tahsis edilmesi ve bu mal tnplulufunun, onu belli bir amaca tahsis eden kiqi veya kiqilerin faaliyetinden daha genig kapsamh ve uzun siire etkin olmasr toplumun yaranna giiriilmtigttir.
Gaius ( Gai. I. 1.9-11)kitleleri de persona baghfr altrnda inceler, esas itibariyle hakkrn konusu olarak kabul edilen kdlelerin insan olma vasfr gdzardr edilmeyerek, hukuki yagamda
faaliyet gdsterebilecekleri kabul edilmigtir. $u halde Roma hukuk dilindekipersona (insan),
bugtiLnkri hukuktaki "kigi" kawamrndan bir bakrma (hak etrliyeti olmayan k6leleri de igine
aldrfrndan) daha genig, bir bakrma (ttizel kigileri drganda braktrSndan) daha dar bir ifade
tarzrna sahipti. UMUB, Ders Notlan, s. 154; TAHLaOGLU I ERDOEMU$, s. 141;
SCEIWAfuZ,A., Roma Hukuku Dersleri (gev.RADO, T.), istanbul 1965, s. 210.

