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YAZAR NOTU
Sevgili öğrenciler, bu çalışmada Ceza Hukuku Genel Hükümler konularına yer
verilmiş, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ceza Muhakemesi Hukuku’na yer verilmemiştir.
Çalışmada özellikle mezuniyet sonrası yararlanacağınız, mutlaka bilgi sahibi olmanız
gereken konulara ağırlık verilmiş, konular öğretideki tartışmalara girilmeden ve sade bir
anlatımla aktarılmaya çalışılmıştır.

IX

1. CEZA HUKUKUNA GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak Ceza Hukukunun hukuk düzeni içerisindeki fonksiyonuna yer
verilecektir. Ardından ise ceza hukuku alanında temel bazı kavramlara yer verilecektir. Yine
Ceza Hukuku Reformu ile Ceza Hukuku alanında ayrılan kabahat kavramına, uğradığı
değişimlere de yer verilerek, suçla karşılaştırmalı olarak değinilecektir. Son olarak, Ceza
Hukukunun doğrudan ve dolaylı kaynaklarının nelerden ibaret olduğuna değinilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Ceza Hukukunun fonksiyonu nedir? Açıklayınız.
2.Suç, ceza ve güvenlik tedbiri kavramları ne anlama gelir?
3. Suçlar ile kabahatler arasındaki farklılıklar nelerdir?
4.Ceza hukukunun bölümleri nelerdir?
5. Ceza hukukunun kaynakları nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım
Ceza hukukunun işlevini

Ceza Hukukunun
Fonksiyonu

Kavrayabilmek.
Suç, kabahat, ceza ve

Ceza Hukukunun Temel
Kavramları

güvenlik tedbiri kavramları
öğrenilecektir.
Ceza hukukunun hangü

Ceza Hukukunun Bölümleri

bölümlerden oluştuğu
öğrenilecektir.
Ceza hukukunun doğrudan

Ceza Hukukunun Kaynakları

ve dolaylı kaynakları
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

4

Anahtar Kavramlar
Ceza Hukuku, Suç, Ceza, Kabahat, Güvenlik Tedbiri, Ceza Hukukunun Kaynakları

5

Giriş
Hukuk düzeni içerisinde, özellikle bu düzenin sağlanması ve korunması bakımından
kilit önemi haiz ceza hukuku, toplumsal yaşama ait önemli hukuki değerleri muhafaza
etmektedir. Ceza hukuku, hukuk devletinin bireylere sağladığı hak ve yükümlülüklere yönelik
haksızlıkları suç olarak düzenleyip cezalandırarak bu işlevini yerine getirmektedir.
Bu bölümde ceza hukukunun hukuk düzeni içerisindeki işlevine değinilecek, ceza
hukukunun temel bazı kavramlarına temas edilecektir. Ardından Ceza hukukunun bölümleri ve
ceza hukukunun doğrudan ve dolaylı kaynaklarının nelerden ibaret olduğu anlatılacaktır.

6

1.1.Ceza Hukukunun Tanımı ve İşlevi
Sosyal bir varlık olan insanın içinde var olduğu toplumsal yaşamın düzeninin sağlanması ve
sürdürülebilmesi için birtakım kuralların varlığı zorunludur1. Bu kurallar toplum düzeninde din,
ahlak, görgü, gelenek ve hukuk kuralları olarak tezahür etmektedir. Ancak bu kurallardan
sadece hukuk kurallarının ihlalinin yaptırımı maddi; diğerlerinin yaptırımları ise manevidir.
Toplumsal yaşam düzeni devlet tarafından koyulan hukuk kuralları ve bu kurallara
aykırılıkların yaptırıma bağlanması suretiyle korunmaktadır2.
Ceza hukuku, bu kuralları en ağır ihlal eden haksızlıklarla ilgilenmekte ve bunlara ceza ve
güvenlik tedbirleri tatbik etmektedir. Hukuk kurallarını koyan devlet, ceza hukuku yoluyla suç
teşkil eden fiilleri önce belirler; sonrasında ise bu suçları işleyenleri yaptırıma tabi tutar;
cezalandırılır. Yani ceza hukuku devletin cezalandırma yetkisine dayanarak hukuk düzenini en
ağır ihlal eden fiilleri hukuk düzeninin en ağır yaptırımlarını uygular. Dolayısıyla ceza hukuku,
toplumsal yaşam düzeninin olmazsa olmaz, yani temel değerlerini en etkin şekilde koruyan
hukuk dalıdır.
Ceza hukuku, hukuk düzenini ihlal eden haksızlıklarla ilgilenir ve temel görevi toplumsal
yaşam düzeninin değerlerini koruyarak bireylerin sağlıklı, güvenli, özgür ve demokratik bir
ortamda yaşamalarını sağlamaktadır3. Böylece bu haksızlıkları suç olarak tanımlar ve bu suretle
bireylerin uyması için emir ve yasaklar koyar. Toplumu oluşturan bireyler, şayet bu emir ve
yasaklara uygun davranmazsa ceza hukuku yaptırımlarıyla karşılaşır. Böylelikle hem toplumsal
düzenin değerlerinin ihlal edilmesinin önüne geçilir, hem de buna rağmen bir ihlal sözkonusu
olursa bu ihlali cezalandırarak, cezalandırılan kişiyi ıslah eder, yeniden böyle bir haksızlığı
işlemesinin önüne geçer. Diğer yandan suç olarak tanımlanan her norm bir taraftan bireysel ve
toplumsal hukuki değerleri korurken bir taraftan da, bireylerin neleri yapıp neleri
yapamayacağını, yani özgürlüklerini ve bunların sınırlarını da ortaya koymuş olur4.
Örneğin, ceza hukuku, insan öldürme fiilini suç olarak düzenleyerek, bireylere “kimseyi
öldürmeyin!” mesajını verir. Böylelikle toplum düzeninin en önemli değeri olan yaşam hakkını

Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yay., 2014, s.47; Mehmet Emin Artuk,
Ahmet Gökcen ve Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012,
s.3; İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2011, s.33; Mahmut Koca
ve İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin, 2014, s.31.
2
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.31.
3
Yener Ünver, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara, Seçkin, 2003, s.442 vd.;
Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler s.33;
4
Hamide Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, İstanbul, Beta, 2013, s.5.
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korumuş olur. Diğer yandan öldürme fiiline yönelik bir ceza yaptırımı öngörerek, böylesi bir
fiilin işlenmesi halinde faili cezalandırır. Böylelikle, hem topluma bir mesaj verilmiş olur hem
de bu ceza ile fiili işleyen hukuk düzenine aykırı bu davranış biçimden vazgeçmesi ve yeniden
bu düzene sorunsuz bir şekilde dahil olması amaçlanır.
Ceza hukukunun düzenlediği suç tipleriyle, hukuksal değerlerin korunduğunu ifade etmiştik.
Ceza hukuku, esasında koruduğu bu hukuki değerlere yönelik somut saldırılarla, yani haksızlık
teşkil eden insan davranışlarıyla muhataptır. Dolayısıyla ceza hukukunun toplumsal düzenin
korunmasında, soyut değil somut bir fonksiyon icra etmektedir. Diğer yandan, getirilen emir ve
yasakların muhatapları insanlar olduğu için, bu davranış normlarını ihlal eden davranışları da
ancak insanlar gerçekleştirebilir. Şu halde ceza hukuku, somut haksızlık teşkil eden ve bir
insan tarafından gerçekleştirilen fiillerle ilgilenmektedir5.
Ceza hukukunun amacına ve üstlendiği fonksiyona, 5237 sayılı TCK’nın 1. Maddesinde de yer
verilmiştir. Buna göre; "Ceza kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve
güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç
işlenmesini ön/emektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun
temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir". Ceza hukuku
bu hukuki değerleri suç tanımlamaları yoluyla korumaktadır.
Tüm ifade edilenler ışığında ceza hukuku6, cezalandırma yetkisini haiz devletin, ceza tehdidi
ile toplumsal düzeni sağlamaya yönelik koyduğu –suç olarak tanımlanan- emir ve yasakları
kapsayan ve bunları inceleyen hukuk dalıdır7.
1.2.Ceza Hukukunun Temel Kavramları
1.2.1. Suç, Ceza ve Güvenlik Tedbiri Kavramları
Suç kavramına ilişkin bir tanıma ceza kanunumuzda da (5237 s. Türk Ceza Kanunu) yer
verilmemiştir. Öğretide suç, toplum düzeninin devamı ve temel hak ve özgürlüklerin korunması
için gerekli hukuki değerlerin ihlali niteliğindeki haksızlık teşkil eden ve ceza hukuku

Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.33.
Ceza hukuku kavramı yerine, “suç hukuku” ya da “suç ve yaptırım hukuku” terimlerinin kullanılmasının daha
doğru olacağı görüşü için bkz. Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.4; Veli Özer
Özbek, Mehmet Nihat Kanbur, Koray Doğan ve İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara,
Seçkin Yayıncılık, 2012, s.37; Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınevi, 2014,
s.1.
7
Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.4.
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yaptırımlarına tabi tutulan (cezalar ve güvenlik tedbirleri) insan davranışları olarak
tanımlanmaktadır8.
Suç teşkil eden fiil, bir hakkı ihlal ettiğinden haksızlık teşkil eder. Dolayısıyla her suç bir
haksızlık teşkil eder; ancak her haksızlık suç değildir9. Nitekim hukuk düzeninde mevcut
hakları ihlal eden tüm fiiller suç olarak düzenlenmemiş; bunlardan en ağır ihlalleri gündeme
getiren ihlaller suç olarak düzenlenmiştir. Şu halde, hukuk düzenini ihlal etmesi yönüyle,
haksızlık düzeyi en yüksek olan ve başkaca hukuk dalları ile yaptırıma tabi tutulması, o hakkın
korunması için yeterli olmayan haksızlıklar suç olarak düzenlenmekte ve cezaya layık
görülmektedir. Bu yönüyle ceza hukuku, hukuk düzeninde kendisine en son başvurulan, yani
son çare (ultima ratio) özelliği taşıyan10, bununla beraber yaptırım olarak da kişilerin temel hak
ve özgürlüklerine en ağır müdahaleleri içeren hukuk dalıdır11.
Haksızlık teşkil eden fiilleri, farklı hukuk dalları farklı yaptırımlara tabi tutmaktadır. Ceza
hukuku da suç teşkil eden haksızlıklara ceza hukuku yaptırımlarını tatbik etmektedir. Ceza
hukuku yaptırımları ise, cezalar ve güvenlik tedbirleridir. Cezaların amacı kişinin işlediği suçla
ihlal ettiği hukuki değerlerin bilincine vararak, toplumsal düzene yeniden uyum sağlaması ve
yeniden bu ihlali bir kez daha gerçekleştirmesinin önüne geçilmesidir (cezanın özel önleme
amacı)12. Diğer yandan verilen ceza ile toplumu oluşturan bireylere de önemli bir mesaj
verilmekte ve böyle bir fiili gerçekleştirmelerinin sakıncalı olduğu ve yaptırımının ağır olduğu
ifade edilmektedir (cezanın genel önleme amacı)13. Güvenlik tedbirleri ise, esasında toplumu
suçtan ve suçludan koruma ve suç işleyen kişinin iyileştirilmesi, eğitilmesi ve ıslahına yönelik
olarak uygulanan yaptırımlardır14.
Dolayısıyla hangi fiillerin suç teşkil ettiği, fiilin karşılığında ceza hukuku yaptırımı öngörülen
kanuni düzenlemenin varlığı ile tespit edilebilir. Dolayısıyla, hangi fillerin suç teşkil eden

Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s., s.39.
Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler s.155, dp.120.
10
Ünver, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, s.446; Kayıhan İçel, Ceza Hukuku Genel
Hükümler, İstanbul, Beta, 2014, s.49.
11
Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.18; Özbek, Kanbur, Doğan ve Tepe, Türk
Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.41.
12
Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.2.
13
İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.43.
14
Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler s.572.
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haksızlıklar olduğu meselesi esasında kanunkoyucunun15 takdirindedir. Ancak herhangi bir
hukuki yararı korumayan bir ceza normu Anayasa’ya aykırı olacaktır16.
1.2.2. Suç ve Kabahat Ayırımı
2005 yılında yapılan Ceza Hukuk Reformu ile yürürlüğe 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndan
önce 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlükte idi. Bu kanun döneminde suçlar,
cürümler ve kabahatler olmak üzere ikiye ayrılmış idi. Bu ayırım, fiilin karşılığında öngörülen
yaptırımın türüne göre yapılmaktaydı17. Kabahatler, cürümlere göre daha hafif nitelikte suçlar
olarak kabul edildiğinden bunlara uygulanan yaptırımlar da cürümlere uygulanan
yaptırımlardan daha hafifti.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kabahat ve cürüm ayrımını terk etmiş ve kabahatler bir suç türü
olmaktan çıkarılmıştır. Bunun yanında ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu düzenlenmiş ve
kabahatler kendi genel hükümleri olan sistematik bir yapıya kavuşturulmuştur. Haksızlık içeriği
itibariyle daha hafif nitelikte olan kabahatlere artık idari yaptırımlar (idari para cezaları,
mülkiyetin kamuya geçirilmesi, diğer idari yaptırımlar) tatbik edilmektedir. Şu halde ceza
hukuku yaptırımlarına layık haksızlıklar suç; idari yaptırımlara tabi tutulan haksızlıklar ise
kabahat olarak nitelenmektedir18.
1.3.Ceza Hukukunun Bölümleri
Ceza hukuku, üç ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; maddi ceza hukuku, ceza muhakemesi
hukuku ve ceza infaz hukukudur19.
1.3.1. Maddi Ceza Hukuku
Maddi ceza hukuku, hangi fiillerin suç teşkil ettiğini, suçun hangi unsurlardan teşekkül ettiğini,
cezalandırmanın koşullarını, cezaların nelerden ibaret olduğunu ve bunlara ilişkin temel ilkeleri
ele almaktadır. Maddi ceza hukukuna ilişkin temel mevzuat 5237 s. Türk Ceza Kanunu’dur.
Maddi ceza hukuku, kendi içerisinde ceza hukuku genel hükümler ve ceza hukuku özel
hükümler olmak üzere iki ana başlığa ayrılmaktadır. 5237 s. TCK’da bu teorik ayırıma paralel

Sık sık karşılaşacağınız kanunkoyucu ifadesi, hukukumuzda yasama faaliyetini yürütme yetkisini haiz olan
TBMM’yi ifade etmektedir.
16
Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.2.
17
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.39.
18
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.40.
19
Özbek, Kanbur, Doğan ve Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.39; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza
Hukuku Genel Hükümler, s.34.
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olarak, “Genel Hükümler” (m.1-75) ve “Özel Hükümler” (m.76-343) adlı iki kitaptan
oluşmaktadır.
TCK’nın genel hükümler kitabında, özel hükümler başlığı altında düzenlenen ve suç teşkil eden
fillere yönelik olarak uygulanacak esaslara yer verilmiştir. TCK’nın genel hükümleri, aynı
zamanda başka kanunlarda yer alan ve ceza içeren fillere yönelik hükümlere ilişkin olarak da
uygulanmaktadır (TCK m.5)20.
TCK’nın “Genel Hükümler” kitabında, ceza hukukuna ilişkin genel ilkelere, ceza hukukunun
uygulama alanına ve bununla bağlantılı olarak milletlerarası ceza hukuku prensiplerine, suç
teorisi kapsamında; suçun unsurlarına, cezalandırmanın koşullarına, suç teşkil eden fiillere
teşebbüs haline, suçun iştirak halinde işlenmesine, içtima kurallarına, yaptırım teorisi
kapsamında; ceza hukuku yaptırımları olan cezalar ve güvenlik tedbirlerine, cezaların
belirlemesi ve bireyselleştirilmesine ilişkin esaslara, dava ve cezanın düşme hallerine ve son
olarak şikayet ve önödemeye yer verilmiştir.
TCK’nın “Özel Hükümler” kitabında ise, genel olarak suç teşkil eden fillere ve bunlara ilişkin
yaptırımlara yer verilmiştir. (Örneğin kasten öldürme (m.81), kasten yaralama (m.86), cinsel
saldırı). Elbette hukukumuzda yer alan tüm suçlar burada düzenlenmiş değildir. TCK’nın
dışında birçok özel kanunda, kanunun konusuna ilişkin suç ve cezalara yer verilmiştir.
Bankacılık Kanunu m.150 vd., Türk Ticaret Kanunu m.62’de düzenlenen haksız rekabet suçları,
Basın Kanunu’nda düzenlenen suçlar (m.15 vd.) örnek olarak zikredilebilir.
Ceza Hukuku başlığı ile size anlatılan bu derste, esas itibariyle “Ceza Hukuku Genel Hükümler”
kısmına ilişkin bilgilere yer verilmektedir.
1.3.2. Ceza Muhakemesi Hukuku
Şekli ceza hukuku olarak da adlandırılan ceza muhakemesi hukuku, suç şüphesinin
öğrenilmesinin ardından, gerçekte suç teşkil eden bir fiilin var olup olmadığını, suçun kimin
tarafından ve ne şekilde gerçekleştirildiğini araştıran ve buna ilişkin muhakemeyi yürüten ve
suç sayılan fiiller karşılığı konulmuş ceza ve güvenlik tedbirlerinin somut olayda hangi usullere
göre uygulanacağını gösteren ceza hukuku dalıdır21.

5237 sayılı TCK’nın “Genel Hükümler”inin, diğer ceza normu içeren kanunlara uygulanıp uygulanamayacağı
tartışması için bkz. Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler s.87; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku
Genel Hükümler, s.44 vd.; Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, s.8.
21
Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.21.
20
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Ceza muhakemesi hukuku genel olarak soruşturma ve kovuşturma aşamalarında oluşur.
Yargılamanın, iddia (cumhuriyet savcılığı), savunma makamı (şüpheli/sanık ve müdafi) ve
yargılama makamı olmak üzere üç tarafı bulunmaktadır. Suçun mağduru ya da suçtan zarar
görenler yargılamayı ancak katılan sıfatıyla takip ederler ve yargılama esas itibariyle kamu
davasıdır. Yakalama, gözaltı, tutuklama, arama-el koyma, telefon dinleme gibi tedbirler bu
sürecin yürütülmesine ilişkin enstrümanlardır.
Ceza Muhakemesi Hukukunun temel mevzuatı 2005 yılında yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu’dur.
1.3.3. Ceza İnfaz Hukuku
Ceza infaz hukuku, ceza muhakemesi neticesinde sanığın bir yaptırıma mahkum edilmesi
halinde, bu yaptırımların nasıl infaz edileceğine ilişkin kuralları ihtiva eder. Hapis cezalarının
hangi tip infaz kurumunda infaz edileceği, infazın ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği,
koşullu salıverme gibi konular ele alınmaktadır.
Ceza İnfaz Hukukunun temel mevzuatı 13.12.2004 tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’dur.
1.4.Ceza Hukukunun Kaynakları
Ceza hukukunun kaynakları doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayırımın temeli,
bu kaynakların somut olayda doğrudan uygulanabilir olup olmamasına dayanır22. Somut olayda
doğrudan kaynaklar doğrudan uygulanırken, dolaylı kaynaklar doğrudan uygulanan kaynakları
destekleyen, onların yorumlanmasına ve anlaşılmasına yardımcı olan kaynaklardır23.
1.4.1. Doğrudan Kaynaklar
Yukarıda ifade edildiği gibi ceza hukukunun doğrudan kaynakları, karşılaşılan somut olayda
doğrudan uygulanma kabiliyeti olan kaynaklardır. Bu kaynaklar aynı zamanda kendilerine
başvurulması zorunlu ve bağlayıcı kaynaklardır24. Anayasa, kanunlar ve uluslararası
sözleşmeler ceza hukukunun doğrudan kaynaklarıdır. Aşağıda ceza hukukunun başlıca
doğrudan kaynaklarına yer verilmiştir.

Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.43.
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.43.
24
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.43.

22

23
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1.4.1.1.Anayasa
Ceza hukukunun doğrudan kaynaklarının başında Anayasa gelir. Anayasamız 7 Kasım 1982
tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’dır. Anayasada ceza hukukuna ilişkin
temel ilkelere yer verilmiştir. Bu ilkelerin önemli bir kısmı Anayasanın 38. Maddesinde yer
almaktadır. Bu maddede, ceza hukukunun temel ilkelerinden; suçta ve cezada kanunilik ilkesi,
ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi, suçsuzluk karinesi, kendisi ve yakınları aleyhine beyanda
bulunmama hakkı, hukuka aykırı delil yasağı, ölüm cezası ve genel müsadere yasağı, idarenin
hürriyeti kısıtlayıcı ceza uygulama yasağı, vatandaşın iade edilmemesine yer verilmiştir.
Bundan başka Anayasamızda yer alan, özellikle temel hak ve özgürlüklere ve bunların
kısıtlanması hallerine yönelik düzenlemeler de doğrudan ceza hukukuna ilişkindir. Zira, ceza
hukukunun asli fonksiyonu temel hak ve özgürlükleri güvence altına almaktır. Ancak bu amaca
yönelik saldırılarda bir yaptırım olarak yahut bu amaca yönelik muhakeme faaliyetlerinde temel
hak ve özgürlüklerin kısıtlanması mümkündür. Örneğin, bir koruma tedbiri olan
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi (CMK m.135) bir yandan suçun
ortaya çıkarılmasına hizmet ederken diğer yandan şüphelinin telefonunun dinlenmesi suretiyle
haberleşme hürriyetini kısıtlayan bir yapıya sahiptir. Bir temel hak olan haberleşme hürriyeti
Anayasa m.22’de düzenlenmiş ve aynı düzenlemede bu hakkın hangi hallerde kısıtlanacağına
işaret edilmiştir25.
Anayasanın, kanunlar hiyerarşisinin en tepesinde yer alması nedeniyle, buradaki düzenlemeler
hayati önemi haizdir. Kanunların Anayasa’ya aykırı olması yasak olduğundan, kanunlarda yer
alan tüm düzenlemelerin Anayasa hükümleriyle uyum içerisinde bulunması gerekir. Diğer
yandan somut olayda hakimin, Anayasada yer alan düzenlemeleri dikkate alarak kararını
vermesi gerekir.

Anayasa m.22 şu şekildedir:
“Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
25

Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre
verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de
kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.
Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde
açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.
İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir”.
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1.4.1.2.Kanunlar
Ceza hukukunun en başta gelen kaynağı Anayasa olsa da en önemli kaynağı kanunlardır. Zira,
ceza hukuku kurallarının en kapsamlı düzenlendiği yer ceza kanunlarıdır. Anayasada sadece
temel ilkelere işaret edilmiş ancak detaylar kanunlara bırakılmıştır. Diğer yandan suçta ve
cezada kanunilik ilkesinin bir gereği olarak da özellikle maddi ceza hukukuna ilişkin kuralların
kanunla düzenlenmesi Anayasal bir zorunluluktur.
Ceza hukukunun temel mevzuatı 2005 yılında yapılan Ceza Hukuku Reformu ile 1 Haziran
2005 tarihinde, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun yerine yürürlüğe giren 26 Eylül 2004 tarih ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanunudur26. Türk Ceza Kanunun dışında;


1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu



5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu



5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun



5326 sayılı Kabahatler Kanunu



5352 sayılı Adli Sicil Kanunu



5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

da ceza hukukunun doğrudan kaynakları arasındadır.
Bunların dışında esasen başka hukuk dalları ile ilgili olan ancak ceza normlarına da yer verilen
Bankacılık Kanunu, Pasaport Kanunu, Basın Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi kanunlar da ceza hukukunun doğrudan kaynakları
arasındadır.
Hemen belirtelim ki TCK sistematiği içerisinde yer almayan suçlar için de TCK m.5’te yer alan
hüküm gereğince27, TCK’nın “Genel Hükümler”i uygulanacaktır28.

765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanmasına, bu kanunu döneminde işlenmiş suçlar açısından lehe olan
hükümleri açısından devam edilmektedir. “Lehe hüküm” konusu, “Zaman Bakımından Uygulama” başlığı altında
açıklanacaktır.
27
“Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır”.
28
Maddenin yürürlüğe girmesi, TCK’nın yürürlükte tarihinden daha geç bir tarihte olmuş (31 Aralık 2008) ve bu
süreçte özel kanunlar madde ile uyumlu hale getirilerek, TCK’nın genel hükümleri ile çatışan kanuni
düzenlemelerde değişiklik yapılarak TCK ile uyumlu hale getirilmiştir. Ancak TCK’nın 5. Maddesi de bir kanun
hükmü olduğundan, diğer kanun hükümleri üzerinde hiyerarşik bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra çıkarılan kanunlarda, TCK’nın genel hükümleri ile çatışan bir hükmün
26
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1.4.1.3.Uluslararası Sözleşmeler
Ceza hukukunun doğrudan kaynakları arasında uluslararası sözleşmeler da önemli bir
konumdadır. Anayasa m.90’a göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler
kanun hükmündedir. Eğer sözkonusu sözleşme temel hak ve özgürlüklere ilişkin ise, bu
sözleşmenin kanunlarla çatışması halinde, sözleşme metni esas alınmaktadır29. Dolayısıyla
uluslararası sözleşmeler kanunlara denk hatta bazı hallerde kanunlardan üstün konumdadır.
Dolayısıyla tıpkı kanunlar gibi, uluslararası sözleşmelerin de kanun uygulayıcılar açısından
bağlayıcılığı bulunmaktadır. Ancak uluslararası sözleşmeler çoğu kez, ceza kanunları gibi
somut değil soyu nitelikte düzenlemeler içermekte ve bu sözleşmelerin uygulanması bu konuda
etraflıca düzenlenmiş kanunlara bırakılmaktadır. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmelere örnek olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Protokolleri, Suçluların
İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi gösterilebilir.
1.4.2. Dolaylı Kaynaklar
Ceza hukukunun dolaylı kaynakları, hukuk uygulayıcıları bakımından doğrudan kaynakların
yorumlanmasında ve anlaşılmasında kendilerine başvurulan kaynaklardır30. Bu kaynaklara
başvurmak zorunlu olmadığı gibi bu kaynaklar bağlayıcı da değildir. Ceza hukukunun
dolaylı kaynakları, mahkeme içtihatları ve doktrindir. Bundan başka örf ve adet hukuku da suçta
ve cezada kanunilik ilkesine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla ceza hukukunun yardımcı
kaynakları arasında yer almaktadır31.
Mahkeme içtihatları, ceza mahkemelerinin verdiği kararları ifade etmektedir. Ancak yüksek
mahkemelerin verdiği kararlar, yani Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri, Yargıtay Ceza
Dairelerinin veya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun verdiği kararlar yerleşik içtihatın gelişimi
bakımından daha önemlidir. Yine başka yüksek mahkemelerin verdiği kararlar da (örneğin
Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi gibi) yardımcı kaynak niteliğindedir. Bu kararlar
soyut ceza normlarının somut olaylara uygulanması özelliğini taşıdığından, uygulamada
karşılaşılan somut sorunlarla ilgili, yerleşik bir uygulama oluşması ve bu şekilde hukuka
sözkonusu olması halinde, artık sonradan giren kanunun hükümlerinin uygulanacağını ifade etmek gerekir (Koca
ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.45).
29
Anayasa m.90/5 hükmüne göre; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle:
7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası
andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”
Neslihan Göktürk, İzzet Özgenç ve İlhan Üzülmez, Ceza Hukukuna Giriş, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi
Yay., 2012, s.8.
31
Özbek, Kanbur, Doğan ve Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.69.
30
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duyulan güveni tesis etmesi bakımından önemlidir. Diğer yandan ise, içtihatların bağlayıcı
olmaması, daha önceden verilmiş hatalı kararların düzeltilmesine ya da değişen ve gelişen
toplumsal hayata uyum sağlanmasına olanak tanımaktadır.
Doktrin ise, bilimsel görüşleri ifade etmektedir. Hukuk uygulayıcıları, somut olaya ilişkin
kaleme alınmış makale, monografi, kitap, tez gibi bilimsel çalışmalarda zikredilen görüşlerden
yararlanarak ceza hukukunun doğrudan kaynaklarını yorumlayabilir. Örneğin, birçok Ceza
Genel

Kurulu

Kararında

doktrin

görüşlerine

yer

verilerek

somut

olay çözüme

kavuşturulmaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

17

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ceza hukukunun fonksiyonu, ceza hukukunun temel kavramları, ceza
hukukunun bölümleri ve ceza hukukunun kaynakları öğrenilmiştir. Bu bağlamda, suç ve
kabahat ayrımı, ceza hukuku yaptırımları olan cezalar ve güvenlik tedbirleri, ceza hukukunun
bölümleri olan maddi ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, ceza infaz hukuku konuları
hakkında genel bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun doğrudan kaynakları arasında yer almaz?
a) Anayasa
b) Uluslararası sözleşmeler
c) Kanunlar
d) Yönetmelikler
e) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler
2) Ceza hukukunun bölümlerine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Ceza muhakemesi hukukunda, suç şüphesinin yenilmesine yönelik faaliyetler
yürütülmektedir.
b) İnfaz hukuku, maddi ceza hukukunun alt dalıdır.
c) Ceza hukuku özel hükümlerde, suç tiplerine yer verilmiştir.
d) Suçun yapısal unsurları TCK’da ceza hukuku genel hükümler içerisinde
düzenlenmiştir.
e) Hukukumuzda yer alan suçlar sadece TCK’da yer almamaktadır.
3) Ceza hukukunun kaynaklarına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin kanunla çatışması
halinde kanun uygulanır.
b) Dolaylı kaynaklar, yardımcı niteliktedir, bağlayıcı değildir.
c) Doğrudan kaynaklar bağlayıcıdır.
d) Maddi ceza hukukunun temel mevzuatı 5237 sayılı TCK’dır.
e) TCK’nın genel hükümleri, diğer kanunlarda yer alan ceza normlarına da uygulanır.

4) Ceza hukukunun temel kaynaklarına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Cezalar, hapis cezası ve güvenlik tedbiri olarak ikiye ayrılmaktadır.
b) Kabahatler, suçlara göre daha hafif nitelikteki haksızlıklardır.
c) Kabahatler, yeni TCK’da yer almamaktadır.
d) Adli para cezası bir ceza hukuku yaptırımıdır.
e) Bir kabahatin karşılığında adli para cezası değil, idari para cezası verilebilir.
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5) Ceza hukukunun fonksiyonuna ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Cezalandırma yetkisi devlete aittir.
b) Ceza hukuku toplum düzenini ihlal eden tüm haksızlıklarla ilgilenir.
c) Ceza hukuku haksızlıkları suç olarak düzenleyerek yaptırıma bağlar.
d) Ceza hukuku yaptırımları hukuk düzeninde yer alan en ağır yaptırımlardır.
e) Ceza hukuku, toplumsa yaşam düzeni için olmazsa olmaz hukuki değerleri
korumaktadır.

6) Ceza hukukunun …………….. ………………., hukuk uygulayıcıları bakımından
doğrudan kaynakların yorumlanmasında ve anlaşılmasında kendilerine başvurulan
kaynaklardır.
7) Ceza hukukunun doğrudan kaynakları arasında uluslararası sözleşmeler da önemli bir
konumdadır. Anayasa m.90’a göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası
sözleşmeler ………….. hükmündedir.
8) Şekli ceza hukuku olarak da adlandırılan ………….. ……………… ………….., suç
şüphesinin öğrenilmesinin ardından, gerçekte suç teşkil eden bir fiilin var olup
olmadığını, suçun kimin tarafından ve ne şekilde gerçekleştirildiğini araştıran ve buna
ilişkin muhakemeyi yürüten ve suç sayılan fiiller karşılığı konulmuş ceza ve güvenlik
tedbirlerinin somut olayda hangi usullere göre uygulanacağını gösteren ceza hukuku
dalıdır
9) Cezalardan sonra ceza hukukundaki ikinci yaptırım türü olan …………… ………….
toplumu suçtan ve suçludan koruma ve suç işleyen kişinin iyileştirilmesi, eğitilmesi ve
ıslahına yönelik olarak uygulanan yaptırımlardır.
10) Ceza hukuku, üç ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; maddi ceza hukuku, ceza
muhakemesi hukuku ve ………. ……….. …………..dur.

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a, 4)a, 5)b
6) dolaylı kaynakları
9) güvenlik tedbirleri

7) kanun

8) ceza muhakemesi hukuku

10) ceza infaz hukuku
20

2. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, ceza hukuku ve suç politikasına hakim temel ilkelere yer verilecektir. Suç
politikasının temel ilkelerini teşkil eden hukuk devleti ilkesi, kusur ilkesi ve hümanizm ilkesi
ele alınacaktır. Ardından hukuk devletinin toplumsal yaşam düzeninin korumak bakımından
önemli bir fonksiyon icra eden ceza hukukukunun güvence foknksiyonunu teşkil eden suçta ve
cezada kanunilik ilkesine değinilecektir. Özellikle bu ilkenin sonuçları üzerinde durulacaktır.

22

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Hukuk devleti ilkesi ne anlama gelir? Açıklayınız.
2.Kusur ilkesi nedir? Ceza hukukundaki fonksiyonunu açıklayınız.
3. Hümanizm ilkesi ne anlama gelir?
4.Suçta ve cezada kanunilik ilkesi nedir?

Hukuk devleti ilkesi ile ilişkisi bağlamında

açıklayınız.
5. Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin sonuçları nelerdir?.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım
Hukuk devleti kavramı ve

Hukuk Devleti İlkesi

görünümleri kavranır.
Kusursuz ceza olmaz

Kusur İlkesi

prensibi ayrıntılarıyla
öğrenilecektir.
Cezaların insaniliği ilkesi

Hümanizm İlkesi

Suçta ve Cezada Kanunilik
İlkesi

öğrenilecektir.
Suçta ve cezada kanunilik
ilkesi ve sonuçları kavranır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Hukuk Devleti İlkesi, Kusursuz ceza olmaz, suçta ve cezada kanunilik, hümanüzm ilkesi,
orantılılık, belirlilik ilkesi
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Giriş
Ceza hukuku, hukuk devletinde temel hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir
görevi icra etmektedir. Düzenlediği suç tipleri ile toplumsal yaşam düzeni için olmazsa olmaz
değerleri korumakta, bu değerlere bir saldırı olması halinde ise, bu fiillere hukuk sisteminin en
ağır yaptırımlarını tatbik etmektedir. Kendisine son çare olarak başvurulan ceza hukukunun, bu
ağırlığının karşısında belirli ilkelerden hareket etmesi de bir zorunluluktur32. Bu bağlamda
kusur ilkesi, hümanizm ilkesi, hukuk devleti ilkesi ve bu ilkeyle sıkı bir ilişki içinde olan suçta
ve cezada kanunilik ilkesine ve bu ilkenin sonuçlarına değinilecektir.

Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.7; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku
Genel Hükümler, s.41.

32
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2.1. Kusur İlkesi
Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan kusur ilkesi, diğer bir ifadeyle “kusursuz ceza olmaz”
ilkesi, sadece toplumsal düzeni ihlal eden ve kusurlu olan hareketin sahibinin
cezalandırılabileceğini ifade eder33. Bir kimse ancak kendisinin neden olduğu ve neden olduğu
olayda kusurlu kabul edilebildiği hallerde cezalandırılır; aksi takdirde ceza sorumluluğu
gündeme gelmez34. Kusurlu olmaktan anlaşılması gereken ise, failin işlediği fiil nedeniyle
kınanabilmesi, yani işlediği fiilin hukuk düzenini ihlal ettiğini bilmesine rağmen, aksine hareket
etme imkanı varken, ihlal etmeyi tercih etmesidir35.
Ceza hukukunda kusur ilkesi, Anayasamızda ve ceza kanunlarında açıkça ifade edilmiş bir ilke
değildir. Bu ilkeye Anayasamızdaki hukuk devleti ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinden
hareketle ve TCK’nın ceza sorumluluğunun esasları kısmını ele alış biçiminden ve CMK
m.223’te yer alan hükme ilişkin düzenlemeden hareketler ulaşılmaktadır36.
Anayasa m.38/7’de “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesine yer verilmiş ve ceza
sorumluluğu şahsidir, ifadesi kullanılmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 20/1. maddesinde de
Anayasa’ya uygun olarak “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı
sorumlu tutulamaz” hükmüne yer verilmiştir. Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi kusurla
bağlantılanarak kusur sorumluluğun şahsiliği de içine aldığı ifade edilmektedir. Nitekim
Anayasanın bu hükmüne ilişkin gerekçede de kusur sorumluluğuna işaret edilmiştir.
Hemen belirtelim ki, kusur ilkesi ceza hukuku yaptırımı olan “cezalara” ilişkindir. Yani hapis
cezaları ve adli para cezaları bakımından geçerlidir37. Güvenlik tedbirleri bakımından failin
fiilinin sonucunda neticenin gerçekleşmiş olması yeterlidir (netice sorumluluğu;. zira cezalar
özel ve genel önleme amacına hizmet ederken, güvenlik tedbirleri toplumu suçluluktan
korumayı amaçlar38. Örneğin, akıl hastası bir kişinin bir öldürme fiili gerçekleştirmesi halinde,
işlediği fiil suç teşkil etmekle birlikte faile ceza (hapis cezası) tatbik edilmeyecek ancak akıl

Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.13;
Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.13; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku
Genel Hükümler, s.41;
35
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.291-292.
36
Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, s.49; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel
Hükümler, s.42.
37
Göktürk, Özgenç ve Üzülmez, Ceza Hukukuna Giriş, s.9.
38
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.291.
33

34
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hastalarına özgü güvenlik tedbirleri (bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmesi gibi)
uygulanacaktır39.
Dolayısıyla ilkenin üç sonucu vardır:


Kişi ancak kendi fiilinden sorumludur. Başkasının fiilinden dolayı kimse
cezalandırılamaz. Örneğin; bir babanın, çocuğunun işlediği bir yaralama fiilinden dolayı
ceza sorumluluğu bulunmaz.



Kişinin hareketinin bir haksızlığa neden olması tek başına yeterli değildir; aynı zamanda
fiilin kusurlu olarak gerçekleşmiş olması gerekir. Yani ceza hukuku netice
sorumluluğunu (objektif sorumluluk) reddetmekte40, neticeden sorumluluk için failin
fiilini kusurlu olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğini araştırmaktadır41. Örneğin akıl
hastasının ya da algılama yeteneği gelişmemiş bir çocuğun işlediği bir yaralama
fiilinden

dolayı,

kusuru

bulunmadığından,

yani

bu

fiilleri

nedeniyle

kınanamadıklarından cezalandırılmayacaklardır.


Cezanın kusurun derecesi ile orantılı olması gerekir; faile kusurundan daha ağır bir ceza
verilemez42. Kusur ilkesi faili hak etmediği aşırı cezalara karşı da korur. Örneğin birden
fazla kişinin kusuru ile meydana gelen bir trafik kazasında, herkese kusuru ile orantılı
ceza tayin edilecektir.

2.2. Hümanizm İlkesi
Hümanizm ilkesi ile, suç işleyen kişinin yeniden topluma kazandırılması ve sorumluluk sahibi
bir birey olmasını amaçlandığından verilen cezalar ve bu cezaların infazı, insan onuruna uygun
olmalıdır; ölüm cezası, hücre hapsi, işkence gibi ceza ve infaz usullerine başvurulmamalıdır 43.
Anayasa’nın “Kişi dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı” başlıklı 17. Maddesinde,
“Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya
muameleye tâbi tutulamaz” düzenlemesine yer vererek ceza hukuku yaptırımlarının insan
onuru zedelemeyen yaptırımlar olmasına işaret etmiştir. Yine ölüm cezası da bu kapsamda
Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler s.338-339.
Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.13;
41
Kusur sorumluluğunun karşıtı kusursuz sorumluluktur. Diğer bir ifadeyle, sorumluluğun tayin için fiilin
sonucunda neticenin gerçekleşmiş olması yeterlidir; faile ilişkin bir değerlendirmeye gerek yoktur. Bu durum aynı
zamanda “objektif sorumluluk” ya da “netice sorumluluğu” olarak da adlandırılmaktadır. 2005 yılında yapılan
Ceza Hukuku reformu ile yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK, özellikle netice sebebiyle ağırlaşmış suça ilişkin
düzenlemede (m.23) benimsediği görüş ile netice sorumluluğunu, yani kusursuz sorumluluğu reddetmiştir.
42
Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.59: Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,
s.41; Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.33.
43
İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.85
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değerlendirilmektedir. Anayasa’nın 38. Maddesiyle ölüm cezası ve genel müsadere44
yasaklanmıştır. Bu ilke çerçevesinde, Türk Ceza Hukukunda, hapis cezaları, adli para cezaları
ve güvenlik tedbirlerine yer verilmiştir. Yine cezaların infazına yönelik olarak hükümlülere,
avukat ile görüşme, kültür, sanat, spor etkinliklerine katılma, kütüphaneden yararlanma gibi
hakların verilmesi de hümanizm ilkesinin bir sonucudur45.
2.3. Hukuk Devleti İlkesi
Hukuk devleti ilkesi, bütün devlet faaliyetlerine şekil veren temel ilkelerden biri olarak
Anayasanın 2. maddesinde ifade edilmiştir. Hukuk devleti, faaliyetlerinde hukuk kurallarıyla
bağlı olan ve vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlettir46. Hukuk devletinin kendisi de
hukuk kuralları ile bağlıdır ve hukukun üstünde bir konumda değildir. Hukuk devleti aynı
zamanda vatandaşlarına insan temel hak ve özgürlükleri sağlayan ve bunları güvence altına alan
bir yapıya sahiptir47.
Ceza hukuku, hukuk devletinin vatandaşlarına sağladığı hukuki güvenliği muhafaza eden bir
fonksiyonu haizdir. Diğer bir ifadeyle hukuk devleti vatandaşlarına sağladığı temel hak ve
özgürlükleri ceza hukuku ile, yani bu hakların ihlali halinde hukuk düzenindeki en ağır
yaptırımları uygulayan hukuk dalı ile korumaktadır. Ceza hukuku, hukuk devletinin güvencesi
konumundadır. Örneğin, bir temel hak olan yaşam hakkını ceza hukuku, insan öldürme fiilini
müebbet hapisle cezalandırarak, bu hakka yönelik saldırıları bertaraf etmekte, saldırı
gerçekleştiğinde ise, buna karşı en ağır yaptırımları tatbik etmektedir.
Hukuk devleti ilkesinin ceza hukuku bakımından iki temel sonucu vardır; maddi anlamda ve
şekli anlamda48. Hukuk devleti ilkesinin maddi anlamdaki sonucu; ceza hukuku kurallarının bir
hukuk devletinde temel hak ve özgürlükleri korumaya yönelik olarak düzenlenmesidir49. Yani
kuralların içeriğine ilişkin bir etki göstermektedir50. Ceza hukuku insana saygı prensibinden

Müsadere konusu, Yaptırım bölümünde “Güvenlik Tedbirleri” başlığı altında ele alınacaktır.
Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.17.
46
Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, s.169.
47
Hukuk Devleti ilkesi ilgili geniş bilgi için bkz. Hayri Keser, Türk Anayasa yargısında Hukuk Devleti İlkesi,
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hareket ederek, eziyet ve işkenceye yer vermemeli, insan onuruyla bağdaşmayan cezalar
koymamalıdır51.
Hukuk devleti ilkesinin ceza hukuku bakımından şekli anlamdaki sonucu ise, bireylere hukuki
güvence sağlamasıdır52. Ceza hukuku yaptırımları kişi özgürlüğüne etkili bir şekilde müdahale
imkânı verdiğinden, hukuk devletinde bu gücün kötüye kullanılmasını önleyecek
mekanizmalara da ihtiyaç vardır53. Ceza hukuku alanında vatandaşın hukuki güvenliği “suçta
ve cezada kanunilik ilkesi” ile sağlanmaktadır54.
Suçta ve cezada kanunilik ilkesine Anayasa m.38 ve TCK m.2’de yer verilmiştir.
2.4. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi
Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, suç teşkil eden fiillerin ve bunlara uygulanacak yaptırımların
önceden kanun tarafından açıkça düzenlenmiş olmasını ifade eder55. Ceza hukukunun temelini
teşkil eden ilkeye hem Anayasa’nın 38. maddesinde hem de TCK’nın 2. maddesinde
düzenlenerek önemine işaret edilmiştir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi Anayasa’nın 38.
Maddesinde, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden
dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan
cezadan daha ağır bir ceza verilemez” şeklinde düzenlenmiştir. TCK m.2’de de bu
düzenlemeye paralel şekilde, “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza
verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik
tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz” ifadesiyle tanımlanmıştır.
İlke, toplumsal yaşam düzeni içerisindeki bireylerin muhatap olduğu yasakları önceden bilmek
suretiyle, özgürlüklerinin sınırlarını tayin edip buna göre hareket etmesine olanak sağlar 56. Bu
suretle ceza hukuku, bir yandan toplumsal düzeni koruma amacına hizmet eder, diğer yandan
da kendi sınırlarını açıkça belirleyerek bireylerin özgürlüklerinin sınırları tayin eder. Böylece
ceza normlarıyla muhatap olan bireyler, önceden haberdar olmadıkları ve tam olarak
tanımlanmamış bir fiillerinden dolayı sorumlu tutulmazlar.
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İlkenin; kanunsuz suç olmaz (nullum crimen sine lege) ve kanunsuz ceza olmaz (nulla poena
sine lege) şeklinde iki yönü bulunmaktadır57.
Suçta kanunilik ilkesi gereğince, hangi fillerin suç teşkil ettiğinin kanunda açıkça düzenlenmesi
gerekir58. Dolayısıyla, kanununun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı kimseye ceza
verilmez ve güvenlik tedbiri uygulanmaz.
Belirtmek gerekir ki, bir fiilin suç teşkil etmesi için kanun koyucu tarafından bu konuda bir
kanun koyulması gerekse de, kanun koyucunun suç teşkil eden fiilleri belirleme noktasında
dilediği gibi hareket etmesi mümkün değildir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, ceza hukuku
toplumsal yaşam düzeni için olmazsa olmaz nitelikteki hukuki değerleri korumayı
amaçladığından, suç teşkil eden fiiller de ancak bu değerleri ihlal eden fiiller olabilir.
Anayasa’nın m. 90 düzenlemesi nedeni ile kanunilik ilkesi, uluslararası sözleşmeler ile suç
ve ceza konulmasına engel teşkil etmez.
Cezada kanunilik ilkesi gereğince, kanunda suç olarak tanımlanan bir fiil nedeniyle
uygulanacak yaptırımın da önceden kanunla belirlenir; kimse kanunda öngörülmemiş bir ceza
ile veya öngörülenden daha ağır bir ceza ile cezalandırılamaz59. Cezada kanunilik ilkesi tüm
ceza hukuku yaptırımları için geçerlidir60. Bu bağlamda, hem cezalar (hapis cezaları ve adli
para cezaları) hem de güvenlik tedbirleri bakımından önceden kanunla düzenlenmiş olma
zorunluluğu bulunmaktadır.
Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, suç teşkil eden haksızlıklar bakımından geçerlidir. Ceza
Muhakemesi Hukukunda, -temel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlama getiren hükümler
dışında- bu ilke geçerli değildir. Bunun dışında, Disiplin Hukuku, Kabahatler Hukuku alanında
da kural olarak geçerliliğini muhafaza etmektedir. Ancak Kabahatler hukukunda geçerli olan
suçta ve cezada kanunilik ilkesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda daha farklı şekilde ele
alınmış, bu ilkenin katılığı belli ölçüde yumuşatılmıştır. Kabahatler Kanununun 4. Maddesine
göre, hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun
kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve
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düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir. Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve
miktarı ise ancak kanunla belirlenebilir.
Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ceza hukuku açısından önemli sonuçları bulunmaktadır.
Bunlar; belirlilik ilkesi, idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulması yasağı, kıyas
yasağı, örf ve adet kuralları ile suç ve ceza koyma yaasağı, geçmişe yürüme yasağı
şeklindedir61.
2.4.1. Belirlilik İlkesi
Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin yer aldığı TCK m.2’de, suçların ve cezaların “açıkça”
düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre, kanunkoyucunun belirsiz suç ihdas etmesi
ve yine buna belirsiz bir ceza öngörmesi yasaktır62. Yürürlüğe konulan suç tiplerinin, hangi
fiili suç saydığının tereddüte sebep olmayacak açıklık ve anlatımla ortaya koyulması gerekir63.
Böylelikle bir yandan ceza normlarının muhatabı olan bireyler özgürlüklerinin sınırlarını tayin
eder, diğer yandan hakimin önüne gelen davada keyfi hareket etmesinin önüne geçilmiş olur64.
Belirlilik ilkesinin sadece suç teşkil eden fiillerin ne olduğunun açıkça ortaya koyulmasına
yönelik değil; suç karşılığında öngörülen cezaların da açıkça ortaya koyulması bakımından
etkisi bulunmaktadır. Bilindiği üzere, cezaların belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi için
kanunda cezaların alt ve üst sınırlarına yer verilmiştir. Ancak kanunda yer alan bu alt ve üst
sınırların, amacını aşarak belirlilik ilkesini zedeleyecek şekilde aralığının açık olmaması
gerekir65. Örneğin suç olarak düzenlenen bir fiile uygulanacak cezanın altı ay ile yirmi yıl
arasında değişmesi, ya da alt sınırı veya üst sınırına hiç yer verilmemesi belirlilik ilkesine
aykırılık teşkil edecektir.
Belirlilik ilkesi ile suçta ve cezada kanunilik ilkesi tam manasını bulur ve toplum bireylerine
hukuki güvenliği sağlayarak, keyfi cezalandırmaların önünü alır. Diğer yandan hakimin takdir
yetkisini ve keyfiliğini daraltan fonksiyonu olan bu ilke, suç ve ceza koyma yetkisi elinde
bulunan kanun koyucunun bu yetkisinin de hukuk uygulayıcılarının eline geçmesine engel olur.
Bu bağlamda ilke, kuvvetler ayrılığına da önemli bir hizmette bulunur66.
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2.4.2. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Koyma Yasağı
Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, suçların ve cezalarının önceden “kanunla” düzenlenmesi
gerektiğini ifade ederken, suç koyma ve cezalandırma yetkisinin yasama faaliyetini yürüten
kanun koyucuya ait olduğuna işaret etmektedir67. Kanun çıkarma yetkisi yasama meclisine,
yani TBMM’ye aittir. Diğer mevzuat türlerine kıyasla kanunun hazırlanış ve yürürlüğe
konuluşunda önemli bir toplumsal temsil gündeme gelmektedir. Böylece, soruşturma
makamları ve mahkemelerin keyfiliğine bağlı olmadan, demokratik meşruiyeti olan bir merci
tarafından suçlar ve bunlara uygulanacak cezalar ihdas edilmektedir68.
Bunun yanında, suçta ve cezada kanunilik ilkesini düzenleyen TCK m.2’nin ikinci fıkrasında,
“İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz” ifadesine yer verilerek, kanun
koyucuya verilen bu yetki pekiştirilmiş ve cezalandırma yetkisinin hiçbir surette idareye
devredilemeyeceği açıkça düzenlenmiştir. Hemen belirtelim ki, idarenin düzenleyici
işlemlerden anlaşılması gereken; tesis edilen idari işlemler ve yürürlüğe konulan, tüzük,
yönetmelik, tebliğ gibi düzenleyici işlemlerdir. Bunun yanında, kanun hükmünde
kararnamelerle de, -AY m.91 hükmü gereğince, temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenleme
yapılamayacağında- suç ve ceza konulamaz.
KHK’lar ile temel haklar, kişi hak ve ödevleri ve siyasal hak ve ödevler konusunda
düzenleme yapılamaz. Suç ve ceza koymak, temel haklar ve kişi hak ve ödevleri bölümünde
yer alan bir konudur. Bu sebeple KHK’lar ile suç ve ceza konulamaz.
(OHAL KHK’ları ile suç ve ceza konulup konulamayacağı konusu ise hukuken tartışmalıdır.)
Bu düzenleme, 2005 yılında yapılan Ceza Reformu çerçevesinde yeni TCK’ya eklenmiştir.
Bunun nedeni özellikle önceki Kanun (765 sayılı Türk Ceza Kanunu) döneminde yürürlüğe
konulan “çerçeve kanun” veya “beyaz hüküm” olarak adlandırılan düzenlemelerdir. Bu
düzenlemeler, esas itibariyle kanun koyucu tarafından bir yasama faaliyeti çerçevesinde
yürürlüğe konulmakta ancak içeriğine ilişkin idareye değişiklik yapma, uyarlama yetkisi
verilmekteydi. Böylece örtülü olarak suçun veya cezanın muhtevasının belirlenmesi idareye
bırakılmaktaydı69. Uygulama bu yönde geliştiğinden, kanun koyucu böyle bir kanun tekniğini
açıkça yasaklamayı uygun görmüş ve özellikle Kanunda zikretmiştir.
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2.4.3. Örf ve Adet Hukukuna Dayalı Cezalandırma Yasağı
Örf ve adet hukuku, ceza hukukunun dolaylı kaynakları arasında yer alır ve bu bağlamda sınırlı
bir uygulama alanına sahiptir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, suç teşkil eden fiilin ve
cezasının açıkça kanunla düzenlenmesini aradığından, yazılı bir hukuk olmayan örf ve adet
hukuku ile suç ihdas edilemez, kişiye ceza verilemez, verilen ceza artırılamaz70. Suçta ve cezada
kanunilik ilkesi gereğince, suç ihdas etme cezalandırma yetkisi kanunkoyucuya aittir. Bu
çerçevede, kaynağını demokratik meşruiyeti olmayan bir hukuktan almayan cezanın tatbiki
mümkün değildir71.
2.4.4. Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas Yasağı
Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin bir başka sonucu da suç ve ceza yaptırımı içeren
düzenlemelerin yorumu sırasında gündeme gelen kıyas yasağıdır. Kıyas yasağı, TCK m.2’nin
üçüncü fıkrasında, “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas
yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz”
şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre ceza normlarında (suç ve ceza içeren normlar ve genel
hükümler72) kıyas ve kıyasa yol açacak şekilde genişletici yorum yapılması yasaktır.
Kıyas yasağının ne anlama geldiğinin anlaşılabilmesi için yorum ve kıyas kavramlarının
üzerinde durulması gerekir. Yorum, bir hukuk normundan ne anlaşılması gerektiğine dair
yürütülen faaliyetlerin tümünü ifade etmektedir73. Zira, hukuk normları soyut niteliktedir ve
bunların somut olaylara uygulanması için yorumlanması zorunludur.
Kıyas ise, bir hukuk boşluğunun benzer kuralları yardımıyla doldurulmasıdır74. Toplumsal
yaşam düzeninde meydana gelebilecek tüm olayların tahmin edilmesi ve bunlara çözüm üreten
kanunların yürürlüğe koyulması mümkün değildir. İşte bu noktada kıyasla, hukuk düzeninin
daha önceden akletmediği durumlara, yürürlükteki benzer kuralların uygulanması suretiyle
boşluklar doldurulmaktadır. Böyle bir durumda hakim, bu boşlukları doldurmak için hukuk
yaratmaktadır. Ceza hukuku açısından açıkça suç olarak düzenlenmeyen bir eylemin suç olarak
düzenlenmiş başka bir eyleme benzetilerek cezalandırılması ya da failin ceza sorumluluğu ile
ilgili kurallarda boşluk bulunması halinde benzer kurallardan yararlanılması kıyas olarak
nitelenebilir. Dolayısıyla yorum ile kıyas arasında bu noktada bir farklıdır. Yorum faaliyetinde,
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somut olayı çözen yerin bir hukuk yaratılmamakta, somut olaya uygulanması gereken kanunun
ne anlama geldiği ve nasıl uygulanacağı araştırılmaktadır. Yorum faaliyetiyle, kanunkoyucunun
ihdas ettiği hukuk normunda asıl niyetinin ne olduğu da açıklığa kavuşturularak somut olaya
doğru bir şekilde uygulanması sağlanmaktadır.
Ceza hukuku kurallarının yorumlanmasında çeşitli vasıtalar kullanılmaktadır. Bunların başında
o kanun hükmünün lafzı gelir75. Bu çerçevede, dilbilgisi kuralları dikkate alınarak hükmün
anlamı araştırılır. Bu faaliyetin hükmün anlaşılmasında yetersiz kalması halinde kanunun
hazırlık çalışmaları, kanunun sistematiği, mantık kuralları, sosyolojik gerçekler, karşılaştırmalı
hukuk ve hukukun genel ilkeleri dikkate alınarak hükmün anlamı araştırılır 76. Madde
gerekçeleri, kanun hükmüne dahil olmamakla birlikte kanun hükmünün anlaşılması için önemli
bir yorum aracıdır77.
Örneğin kasten öldürme suçu bakımından, kanunda geçen “ölüm” ifadesinden ne anlaşılması
gerektiği; Bu terimden acaba beyin ölümünün gerçekleşmesinin mi yoksa vücuttaki tüm canlılık
faaliyetlerinin durmasının mı anlaşılacağı noktasında yapılan tespit bir yorum faaliyetidir.
TCK m.2/3’ün son cümlesinde, suç ve ceza içeren hükümlerin kıyasa varacak şekilde genişletici
yorumla ele alınamayacağı ifade edilmiştir. Genişletici yorum, bir ceza normu ile ilgili
kanunkoyucunun gerçek iradesinin ortaya koyulması çabasıdır78. Kıyasa varacak genişletici
yorum ise, bir ceza normunun anlamının kanun koyucunun kastetmek istediği anlama
uymaması olarak nitelenmektedir79. Örneğin 765 sayılı Kanun döneminde hırsızlık suçunu
düzenleyen kanun hükmünde açıkça yer almamasına rağmen, başkasına ait telefon hattını
saplama yaparak kullanma fiili Yargıtay tarafından hırsızlık olarak nitelenmişti. Burada
Yargıtay’ın yorum faaliyetini kıyasa vardırdığı ve artık yorum yapmaktan çıktığı ifade
edilebilir80. Nitekim sonraki dönemde Kanundaki bu eksiklik giderilerek böyle bir faaliyet
açıkça suç olarak düzenlenmiştir.
Anlatılanlar çerçevesinde, ceza hukukunda hakimin ceza gerektiren bir olayla ilgili kıyas
yapmak suretiyle, aslında karşılığı suç olarak olarak düzenlenmemiş bir fiili suç haline
getirmesi ve cezalandırması yasaklanmıştır. Aksi durum hakimin suç ve ceza hukuku yaptırımı
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koymada tek yetkili kanunkoyucunun yerine geçmesi ve ceza hukukunun güvence
fonksiyonunun ortadan kalkması anlamına gelir.
Kıyas yasağı, suç karşılığında verilecek cezalar ve güvenlik tedbirleri bakımından da
geçerlidir81. Hakim somut olayda, suç için öngörülmüş bir yaptırımı kıyas yoluyla
genişletemez, değiştiremez. Örneğin, yakın bir zamanda kısa süreli hapis cezalarının
sakıncalarını gidermeye yönelik seçenek yaptırımlar içerisinde bulunmamasına rağmen bazı
mahkemeler, sanıkları “kitap okuma cezası” ile cezalandırmıştı. Ancak Yargıtay bu cezanın
sözkonusu seçenek yaptırımlar içerisinde yer almadığında bahisle ilgili cezaları bozdu. Burada
yerel mahkeme hakimlerinin TCK m.50’de yer alan “belirli yerlere gitmekten ve belirli
faaliyetleri yasaklamak” hükmünü kıyasa varacak şekilde genişletici şekilde yorumladıkları
söylenebilir.
2.4.5. Geçmişe Yürüme Yasağı
Geçmişe yürüme yasağı da suçta ve cezada kanunilik ilkesinin bir sonucudur. Özellikle
Anayasa m.38/1’de ve ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasını düzenleyen TCK
m.7’de kanunilik ilkesi “işlendiği zaman yürürlükte bulunan bir kanuna göre” ifadesi ile ele
alınmıştır. Bu çerçevede bir fiil ancak işlendiği zaman hangi kanunlar yürürlükte ise, o
kanunlara tabidir. Sonradan yürürlüğe giren kanunların önceden işlenmiş bir fiili suç haline
getirmesi, önceden işlenen o fiilin cezalandırılmasına imkan vermez. Aksi durum suçta ve
cezada kanunilik ilkesini ve bu ilkenin güvence fonksiyonunu tamamen bertaraf edecektir.
Geçmişe yürüme yasağı, “Ceza Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması” konusunda etraflı
bir şekilde ele alınacağından, burada bu kadarıyla yetinilecektir.

İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.98-99; Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler,
s.124.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hukuk devleti ilkesi, kusur ilkesi, hümanizm ilkesi ve suçta ve ceza
kanunilik ilkesi öğrenilmiştir. Bu bağlamda, ceza hukukunun temel hak ve özgürleri korumak
bakımından icra ettiği görev, hukuk devletinin güvence fonksiyonunu teşkil etmesi, kusursuz
ceza olmaz ilkesi, belirlilik ilkesi, geçmişe yürüme yasağı konuları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun ve suç politikasının temel ilkelerinden
değildir?
a) Kusur ilkesi
b) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
c) Adil yargılanma ilkesi
d) Hukuk devleti ilkesi
e) Hümanizm ilkesi
2) Aşağıdakilerden hangisi suçta ve cezada kanunilik ilkesinin neticelerinde değildir?
a) Belirlilik ilkesi
b) Geçmişe yürüme yasağı
c) Adil yargılanma hakkı
d) Kanunsuz suç olmaz
e) Kanunsuz ceza olmaz
3) Suçta ve cezada kanunilik ilkesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Ceza hukukunun güvence fonksiyonunu icra eder.
b) Çerçevesi kanun tarafından belirlenmiş bir suçun içeriğine ilişkin idarenin değişiklik
yapması belirlilik ilkesine aykırılık teşkil etmez.
c) Kural olarak fail fiili işlediği sırada yürürlükte bulunan hükümlere tabidir.
d) Ceza hukuku kurallarının yorumunda, kıyasa varacak genişletici yorum yapılamaz.
e) Sonradan yürürlüğe giren bir ceza normu ile önceden işlenen bir fiilin
cezalandırılması mümkün değildir.

4) Kusur ilkesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a) Hem TCK’da hem Anayasa’da açıkça yer verilmiştir.
b) Kusuru bulunmayan kişiye güvenlik tedbiri uygulanabilir.
c) Kusur, failin yanlışlıkla gerçekleştirdiği fiilleri ifade eder.
d) Kusur sorumluluğu ilkesinin sadece kusursuz ceza olmayacağına ilişkin görünüm
vardır.
e) Bazı hallerde kişiye kusuru bulunmasa da ceza verilebilir.
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5) Suç politikasının temel ilkelerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hümanizm ilkesi, tatbik edilecek cezaların insan onuruyla bağdaşır olmasını ifade
etmektedir.
b) İdare, yaptığı düzenleyici işlemlerle hapis cezası tatbik edemese de adli para cezası
verebilir.
c) Ceza kanunlarının uygulanmasında, kural olarak geçmişe yürüme yasağı
bulunmaktadır.
d) Kanunilik ilkesine göre, bir suçu ve cezasını ancak kanun koyucu koyabilir.
e) Suçların kanuni tanımlarında yer alan cezaların alt ve üst sınırlar arasında
gösterilmesi belirlilik ilkesi ile çelişmez.

6) ………….. …………, faaliyetlerinde hukuk kurallarıyla bağlı olan ve vatandaşlarına
hukuki güvenlik sağlayan devlettir.
7) …………, bir hukuk boşluğunun benzer kuralları yardımıyla doldurulmasıdır ve ceza
hukukunda yasaktır.
8) ……………. ilkesi ile, suç işleyen kişinin yeniden topluma kazandırılması ve
sorumluluk sahibi bir birey olmasını amaçlandığından verilen cezalar ve bu cezaların
infazı, insan onuruna uygun olmalıdır; ölüm cezası, hücre hapsi, işkence gibi ceza ve
infaz usullerine başvurulmamalıdır.
9) Ceza sorumluluğu …………. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.
10) Suçta ve cezada ……………… ilkesi, suç teşkil eden fiillerin ve bunlara uygulanacak
yaptırımların önceden kanun tarafından açıkça düzenlenmiş olmasını ifade eder.

Cevaplar
1)c, 2) c, 3)b, 4)b, 5)b
6) Hukuk devleti

7) Kıyas

9) şahsidir

10) kanunilik

8) Hümanizm
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3. TÜRK CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI

41

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak kanunun uygulanma alanı bakımından yapılan tasnife yer verilecektir.
Bu çerçevede, kanunun zaman ve yer bakımından uygulanma kurallarına değinilecektir. Zaman
bakımından uygulamanın suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile ilişkisi ve Anayasa hükmü
çerçevesinde muhtevası tayin edilecek ve istisnaları anlatılacaktır. Bunun dışında TCK’nın
nerede uygulanacağına ilişkin hukukumuzda yer alan kurallar çerçevesinde bir anlatımda
bulunulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.TCK’nın uygulama alanı ne anlama gelir? Hangi başlıkları kapsar? Açıklayınız.
2. Zaman bakımından uygulamada ana kural ve istisnaları nelerdir?
3. Lehe kanunun tespiti ve uygulanması nasıl yapılmaktadır?
4.TCK’nın yer bakımından uygulanmasına hangi ilke temel alınmıştır?
5. TCK’nın yer bakımından uygulanmasında yardımcı ilkeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım
Ceza kanunlarının zaman

Ceza Kanunlarının Zaman
Bakımından Uygulanması

bakımından uygulanmasında
esas alınan sistem
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Lehe Kanununu Geçmişe
Lehe Kanununu Geçmişe
Yürümesi

Yürümesinin kuralları ve
uygulama şartları

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
TCK’nın yer bakımından

TCK’nın Yer Bakımından
Uygulanması

Kazanım

uygulanmasında esas alınan
kural öğrenilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

TCK’nın Yer bakımından
TCK’nın Yer bakımından
Uygulanmasında Tali İlkeler

Uygulanmasında Tali
İlkelerin nelerden ibaret

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

olduğu öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Geçmişe yürüme yasağı, lehe kanun, mülkilik, şahsilik, evrensellik, devleti koruma
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Giriş
Ceza kanunlarının ne zaman, nerede ve kime uygulanacağı sorularının cevabı Kanunun; zaman
bakımından, yer bakımından ve kişi bakımından uygulama kurallarının neler olduğunu ortaya
koymaktadır.
Bu bölümde, TCK’nın zaman bakımından uygulanmasında esas alınan kural ve bunun
istisnalarına yer verilecektir. Bundan başka bir başlık olarak TCK’nın yer bakımından
uygulanmasında benimsenen mülkilik ilkesi ve bu ilkeyi tamamlayan şahsilik, devleti koruma
ve evrensellik ilkelerine temas edilecektir. Bundan başka milletlerarası ceza hukukunun
konusunu teşkil eden yabancı kanunların göz önünde bulundurulması, ger verme gibi hususlar
üzerinde durulacaktır.
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3.1. Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması
3.1.1. Konunun Şematik Tarifi
TCK nın Uygulama Alanı

Kanun nerede uygulanır?

Kanun ne zaman ve hangi zamana
uygulanır?

Kanun kime uygulanır?

Yer Bakımından Uygulama

Zaman Bakımından Uygulama

Kişi Bakımından Uygulama

İstisnalar

Temel Kural

Geçmişe Yürüme
Yasağı (TCK m.7/1)

Lehe Geçmişe
Yürüme (TCK m.7/2)

Süreli Kanunların
İleriye Yürümesi
(TCK m.7/4)

3.1.2. Genel Kural
Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanması, bir ceza kanununun hangi andan itibaren
uygulanacağı ve kanunun hangi zamanda dilimi için geçerli olacağı konularına ilişkindir.
Ceza hukuku, kural olarak fiilin işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun
uygulanmasını esas almıştır82.
Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasının sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için,
hukuk düzeninde kanunların uygulanması bakımından geçerli sistemleri ele almak yararlı
olacaktır. Kanunların yürürlüğe girdiği andan itibaren uygulanması bakımından üç sistem
mevcuttur; geriye yürüme, derhal uygulama ve ileriye yürüme83.

82
83

Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.65.
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.65.

47

Geçmişe
(geriye)
yürüme

Kanunun
yürürlüğe
girdiği tarih

Kanunun
yürürlükten
kalktığı tarih

İleriye
yürüme

Yürürlüğe giren bir kanun, kural olarak yürürlüğe girdiği tarihten84 yürürlükten kalktığı tarihe85
kadar uygulanır (derhal uygulama). Şayet kanun yürürlüğe girdiği tarihten öncesinde meydana
gelen olaylara uygulanırsa, kanun geriye; yürürlükten kalktığı tarihten sonrasında gerçekleşen
olaylara uygulanırsa, bu kez ileriye yürümüş olur86.
Anayasa m.38/1, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir
fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan
cezadan daha ağır bir ceza verilemez” ifadesiyle, TCK m.7/1, “İşlendiği zaman yürürlükte
bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik
tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden
dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza
veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar”
şeklindeki düzenlemeyle, ceza kanunlarının yürürlükte bulunduğu tarihten önceye yahut
yürürlükten kalktığı tarihten sonraya uygulanmasını kural olarak yasaklamıştır. Bu çerçevede,
ceza kanunları bakımından aslolan derhal uygulama, yani yürürlüğe girdiği andan itibaren
koyduğu kuralları ihlal eden olaylara uygulanmasıdır87. Diğer yandan ceza hukuku kuralları
kural olarak geriye yürüme yasağına tabidir; diğer bir ifadeyle, fiil işlendiği zaman yürürlükte
bulunan kanuna tabidir; fiil işlendikten sonra bir kanun yürürlüğe girer ve fiili suç olarak niteler
ya da mevcut cezayı artırırsa, bu kanun geçmişe yürütülerek önceden işlenmiş fiile
uygulanamaz88.

Kanunlar, mecliste kabul edilip, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayımlanır.
Kanunda, kanunun hangi tarihte yürürlüğe gireceğine ilişkin bir hüküm bulunmuyorsa kanun, Resmi Gazetede
yayımlanmasından kırkbeş gün sonra yürürlüğe girer.
85
Bir kanunun yürürlükten kalkması açık veya kapalı (zımni) şekilde olabilir. Kanunkoyucu yeni bir kanunla
yürürlükte bulunan kanunun yürürlüğüne ilişkin açık bir hüküm koyabileceği gibi, aynı kuralı düzenleyen yeni bir
kanun hükmüyle de eski kanun zımnen ilga edilmiş (yürürlükten kalkma) olur.
86
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.66.
87
Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.128.
88
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.66.
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Kişinin suç sayılan eyleminden sonra yürürlüğe giren ve durumunu ağırlaştıran yasalar
aleyhe yasadır. Eylemin işlenmesinden sonra yürürlüğe giren yasa failin durumunu önceki
yasaya göre daha da ağırlaştırıyorsa yani failin aleyhine ise fail hakkında sonradan yürürlüğe
giren yasa hükümleri uygulanamaz.
Örneğin, Çekle Ödemelerin Düzenlemesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun
03.04.1985 tarihinde yürürlüğe girmiş ve karşılıksız çek keşide etme suçunu düzenleyerek bu
fiile ceza yaptırımı öngörmüştür. 02.04.1985 tarihinde veya 03.04.1985 tarihinden önceki
herhangi bir tarihte karşılıksız çek fiili işleyenlerin bu fiillerinden dolayı cezalandırılması
mümkün değildir. Yine bu Kanun, 5941 sayılı Çek Kanunu ile yürürlükten kalkmış ve bu
Kanun’da Şubat 2012’de yapılan değişiklikle karşılıksız çek keşide etme fiili suç olmaktan
çıkarılmış, sadece idari yaptırıma tabi tutulmuştur. Yine, karşılıksız fiili cezalandıran kanunun
yürürlükten kalktığı günden sonraki günlerde işlenecek karşılıksız çek fiillerine yürürlükten
kalkan bu suçun tatbiki mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde fiil işlendikten sonra yürürlüğe
giren ve fiile verilecek cezayı artıran bir düzenlemenin de uygulanması bu ilke ile
yasaklanmıştır.
Geriye yürüme yasağı, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin güvence fonksiyonu bakımından en
önemli sonuçlarından biridir. Zira bu yasak olmadan kanunilik ilkesi tatbik edilse idi, ceza
hukuku keyfi bir cezalandırma aracına dönebilir ve özgürlüklerin sınırlarını belirsiz hale
getirebilirdi89. Sonradan çıkarılan bir kanunla, önceden işlenmiş fiiller cezalandırılabilecek,
böylece kanunilik ilkesinin asıl fonksiyonunu icra etmesi mümkün olmayacak ve ceza hukuku
kuralları ile muhatap kişiler suç olduğunu -aktüel durumda- bilmedikleri fiilden sakınma
imkanları da kalmayacaktı.
Geçmişe uygulama yasağı, suçlar, cezalar, güvenlik tedbirleri ve ceza hukukunun genel
kısmında failin aleyhine olarak yapılan değişiklikler hakkında da geçerlidir90.
TCK m.7/3’e göre, hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar
hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır. Buna göre, hapis cezasının ertelenmesi,
koşullu salıverilme ve tekerrür dışında kalan infaz hukukuna ait kurallar bakımından derhal
uygulama ilkesi geçerlidir; kural yürürlüğe girdiğinde failin lehine ya da aleyhine netice

Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, s.66.
Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler s.119; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel
Hükümler, s.66.

89

90
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doğurup doğurmadığına bakılmaksızın uygulanır. Örneğin, koğuş sistemlerini değiştiren bir
düzenleme fail fiili işledikten hatta yargılandıktan sonra dahi yürürlüğe girse, failin cezası yeni
koğuş düzenine göre infaz edilecektir. Yani, failin işlediği fiilden sonra yargılanması ve
mahkumiyeti aşamaları geçilmiş, infaz aşamasına gelinmiş iken, bu sürece ilişkin yapılacak
değişiklikler fiilin işlendiği tarihten çok sonrasında yürürlüğe girmesine rağmen, söz konusu
kişinin infaz rejimi kurallarını değiştirebilecektir.
Diğer yandan kanunun istisna tuttuğu erteleme91, koşullu salıverilme92 ve tekerrüre93 yönelik
yapılacak kanun değişiklikleri, ceza hukuku kurallarının tabi olduğu geçmişe yürüme yasağında
tabi olacaktır. Dolayısıyla, sonradan yürürlüğe giren kanun, failin aleyhine ise geçmişe
yürümeyecek, lehine ise, TCK m.7/2 kapsamında lehe hüküm olarak uygulanma kabiliyeti
bulacaktır.
Geçmişe yürüme yasağı ceza muhakemesi kuralları bakımından geçerli değildir; bu kurallar
bakımından derhal uygulama ilkesi geçerlidir; şüpheli/sanığın lehine ya da aleyhine olup
olmadığına bakılmaksızın derhal uygulanır94. Ancak dava ve ceza zamanaşımı bakımından
Anayasa m.38/2 hükmü gereği, diğer ceza kurallarında olduğu geçmişe yürüme yasağı
geçerlidir95.
Şu üç durumda aleyhe kanun / lehe kanun prensipleri işletilemez. Şu üç durumda kanun
değişikliği lehe olsa da aleyhe olsa da derhal uygulanır:
1. Geçici ve süreli kanunlar
2. İnfaz hükümleri (İnfaz Kanunu)
3. Usul (Yargılama) hükümleri (Ceza Muhakemesi Kanunu)
Geçici ve Süreli Kanunlar
Geçici ceza kanunları, belli dönemlerde yürürlükte olan ceza kanunlarıdır.
Bu kanunların geçerli olduğu dönem içerisinde suç işleyen fail; kanunun yürürlükte olduğu
süre geçtikten sonra da yine geçici ve süreli yasa hükümlerine göre yargılanacaktır.

Erteleme, esasında cezanın bir infaz biçimi olarak (TCK m.51/8), hapis cezasının sakıncalarını gidermeye
yönelik ihdas edilmiş bir kurumdur.
92
Koşullu salıverme ise, yine infaz rejimine ilişkin bir kurum olup, cezasının infazı sırasında belli koşulları yerine
getiren kişilerin cezalarının bir kısmının dışarıda infaz edilmesi, bu suretle toplumsal hayata intibakının temin
edilmesi amaçlanmaktadır (CGTİHK m.107).
93
Tekerrür (TCK m.58), failin suç işlemeyi tekrar etmekle gösterdiği tehlikeliliği, mükerrirlere özgü infaz rejimi
ile diğer infaz rejimlerinden ayıran bir kurum olarak kabul edilmiştir. Yani, infaz rejimine ait bir etkisi
bulunmaktadır (TCK m.58/6).
94
İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.105; Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler,
s.170; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.67.
95
Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.175; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku
Genel Hükümler, s.67; Özbek, Kanbur, Doğan ve Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.129.
91

50

İnfaz Kanunu
İnfaz rejimine ilişkin kanunlar kural olarak, failin lehine ya da aleyhine olup olmadığına
bakılmaksızın derhal uygulanır. Örneğin mahkumlara günde 3 saat kitap okuma şartı getiren
bir infaz kanunu değişikliği mahkumların aleyhine bile olsa derhal uygulanır.
Ceza Yargılaması Kanunu
Ceza Yargılaması Kanunu’ndaki değişiklikler de lehe ya da aleyhe olduklarına
bakılmaksızın derhal uygulanır.

3.1.2.1.

Fiilin İşlendiği Zamanın Tespiti

TCK m.7/1’e göre, “İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir
fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra
yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve
hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa
infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar”. Buna göre, bir ceza normunun somut olaya
tatbiki bakımından, failin fiili işlediği an esas alınacaktır. Yani failin yakalanmamış olması,
hakkında soruşturma başlatılmamış olması yahut bu işlemlerin sonradan başlatılması ve
sonradan yakalanması gibi ceza muhakemesi hukukuna ait işlemlerin, faile uygulanacak ceza
kanununun tatbikinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
“Fiilin işlendiği zaman” birçok kez tereddüte sebep olmasa da her zaman kolayca tespit
edilemeyebilir. Sırf hareket suçlarında96 hareketi gerçekleştirildiği an suçun işlendiği
zamandır97. Neticeli suçlarda ise, hareket ile neticenin farklı zamanlarda gerçekleştiği hallerde
hangi kanunun uygulanacağı tereddüt oluşturmaktadır. Burada Türk hukukundaki hakim görüşe
göre, hareketin gerçekleştirildiği an referans alınmaktadır98. Buna göre, öldürmek kastıyla
vurulan kişi, üç ay yoğun bakımda kaldıktan sonra ölse, yani ölüm neticesi hareketten üç ay
sonra gerçekleşse dahi, hareketin yapıldığı anda geçerli ceza kanunlarına göre hüküm
verilecektir. Kesintisiz suçlarda99 kesintinin gerçekleştiği anda fiil işlenmiş kabul edilir100.
3.1.3. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi
Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasında genel kuralın, fiilin işlendiği zamanda
yürürlükte bulunan kanunun esas alınması olduğunu ve bu bağlamda geçmişe yürüme yasağı

Bu terim için bkz. Suçun Maddi Unsurları-Netice.
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.71.
98
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.72.
99
Bu terim için bkz. Suçun Maddi Unsurları-Hareket.
100
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.72-73.
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olduğunu ifade etmiştik. Geçmişe yürüme yasağının hukuk devletinde yaşayan bireyler için çok
önemli bir güvence teşkil ettiğini belirtmiştik.
Yürürlükte olan bir suç tipinin yürürlükten kalkması ve artık o konuda işlenecek fiillere ceza
verilmeyecek olması yahut sonradan çıkan bir kanunla fiile verilecek cezanın azaltılması veya
artırılması halinde, önceden bu fiili işleyenlerinin akıbetinin ne olacağına ilişkin kanunda özel
bir düzenlemeye yer verilmiştir.
TCK m.7/2’de, “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren
kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur” ifadesine
yer verilmiştir. Geçmişe yürüme yasağının failin aleyhine bir durum teşkil etmesi halinde,
sonradan yürürlüğe giren kanun daha lehine olan faile bu kuralın, yani geçmişe yürüme
yasağının uygulanmamasına yönelik bir istisna getirilmiştir. Bu çerçevede, fiil işlendikten
sonra yürürlüğe giren ve failin daha lehine bir durum tesis eden ceza kanunları, geçmişe
yürüyecek, yani yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen bir fiile yönelik uygulanacaktır.
Örneğin, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu m.11’de yer
alan şike ve teşvik primi suçu, 10.12.2011 tarih ve 6259 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik
öncesinde, şike ve teşvik primi fiilini “beş yıldan oniki yıla kadar” hapis cezası ve yirmibin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırmaktaydı. 2001 yılında yapılan değişiklikle bu fiile
verilecek hapis cezası “bir yıldan üç yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla fiile
verilecek cezada bir indirim yapılmıştır. Bu çerçevede, şayet 10.12.2011 tarihinden önce,
mesela 10.11.2011 tarihinde bir şike ve teşvik primi fiili işlenmiş ise genel kurala göre işlendiği
zaman yürürlükte olan kanuna göre fiile ceza verileceğinden yapılacak yargılamada failin beş
yıl ila oniki yıl arasında bir hapis cezasına mahkum edilmesi gerekirken sonradan yürürlüğe
giren kanun failin daha lehine bir durum teşkil ettiğinden yargılama bu ceza üzerinden
yapılacak ve bir mahkumiyet söz konusu olursa bu sınırlar içinde bir cezaya hükmedilecektir.
765 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlükten kalkmasına rağmen, bu istisna çerçevesinde, o kanun
döneminde işlenen, yani 2005 yılından önce işlenen fiillere yönelik olarak eski kanunun lehe
hükümleri hala tatbik edilmeye devam etmektedir.
Lehe hükmün belirlenmesinde hangi hükmün esas alınacağı noktasında, 5252 sayılı Türk Ceza
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun 9. maddesinin 3. Fıkrasıyla bir
kriter getirilmiştir. Buna göre, "lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün
hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle
belirlenir". Dolayısıyla hakim, önüne gelen somut olayda lehe hüküm tartışması olan birden
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fazla hüküm varsa, her biri bakımından nihai cezayı tayin edecek ve bu neticelerden en
hafifi hangisi ise, buna göre hükmünü kuracaktır.
Suç işledikten sonra yürürlüğe giren kanun hükümleri failin lehine ise geçmişe yürür ve fail
bu hükümlerden yararlanır. Yani lehe olan kanun hükümleri geriye yürür.
Bir eylemi suç olmaktan çıkaran kanun lehedir
Tür ve miktar olarak daha az ceza öngören kanun lehedir.
Verilip kesinleşmiş ceza mahkûmiyetler için de lehe kanun geriye yürür.

Son olarak Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye etkili olup olmayacağı hususuna
işaret etmek gerekir. Anayasa m.153/5, “İptal kararları geriye yürümez” hükmüne yer
vermiştir. Dolayısıyla, bu hüküm çerçevesinde, Anayasaya aykırı olduğu düşünülen bir madde
ile ilgili yargılanan kişiye, madde iptal edilse dahi, maddenin öngördüğü cezanın tatbik edilmesi
gerekir101. Zira iptal edilse de Anayasanın amir hükmü gereği, TCK m.7/2’nin uygulanma
imkanı bulunmamaktadır. Diğer yandan bu durum hakkaniyetli olmadığından doktrinde
eleştirilmekte ve Yargıtay’da Anayasa hükmüne rağmen yargılama konusu maddenin iptali
halinde, iptal hükmünü geriye etkili olarak lehe durum kabul etmektedir102.
3.1.4. Geçici ve Süreli Kanunlar
Geçici ve süreli kanunlar bakımından TCK’da özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. TCK
m.7/4, "geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar
hakkında uygulanmasına devam edilir" düzenlemesine yer vermiştir.
Süreli kanunlar, içeriğinde kendi yürürlükte kalacağı süreyi de gösteren kanunlardır103.
Kanunda gösterilen bu sürenin dolmasıyla kanun yürürlükten kalkmaktadır. Örneğin, kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olduğunu ifade bir hükmü içermesi
halinde, bu üç yıllık süre dolduğunda, herhangi başka bir şeye gerek kalmaksızın kanun
kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Geçici kanunlar ise, yürürlükte kalma süreleri belirli
olaylarla bağlantılanan kanunlardır104. Yürürlükte bulunmasını gerektiren olay sona erdiğinde,
Mahmut Koca ve İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin, 2009, s.62; Zafer,
CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, s.113.
102
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.62.
103
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.70.
104
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.71.
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kanun da kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Örneğin, olağanüstü halin varlığı süresince
geçerli olacağı içeriğinde belirtilmiş kanunlar, olağanüstü halin bitmesi ile yürürlükten
kalkacaktır.
TCK m.7/4 ile bu kanunlar bakımından istisnai olarak, yukarıda ifade ettiğimiz ileriye yürüme
ilkesi uygulanacaktır. Buna göre, bu kanunların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde işlenen
fillere, yürürlükten kalktıktan sonra da uygulanmaya devam edecektir. Bu fiillere m.7/2’de yer
alan lehe geçmişe yürüme istisnası uygulanmayacaktır. Örneğin olağanüstü hal döneminde,
hırsızlık suçuna verilecek cezanın bir katına kadar artırılacağına ilişkin bir geçici kanunun
yürürlüğe koyulduğunu düşünelim. Bu şartlar altında hırsızlık suçunu işleyen failin
yargılaması, kanun yürürlükten kalktıktan sonra yapılsa da yahut henüz cezası infaz edilmeden
geçici kanun yürürlükten kalksa da söz konusu hükmün uygulanmasına devam edilecek ve ceza
bu kurala göre tayin edilecektir.
3.2. TCK’nın Yer Bakımından Uygulanması
Ceza kanunlarının yer bakımından uygulanması, bir ceza kanununun nerede uygulanacağına
ilişkindir105. Her devlet, kendi ceza kanunlarının hangi alanda uygulanacağını, egemenliğinin
bir sonucu olarak belirlemektedir106. Hukukumuzda ceza kanunlarının uygulanmasında esas
alınan temel ilke mülkilik ilkesidir. Bunun dışında, bu ilkenin eksiklerini tamamlayan,
yardımcı nitelikte uygulanan şahsilik, devleti koruma ve evrensellik ilkeleri bulunmaktadır.
Mülkilik ilkesi bakımından, devlet tam bir cezalandırma yetkisi kabul etmişken, diğer ilkeler
bakımından cezalandırma yetkisi bir takım kurallara bağlı tutulmuştur107.
Mülkilik ilkesi, devletin kendi ülkesinde gerçekleşen fiillere yönelik cezalandırma yetkisi
tanırken, diğer ilkelerin tamamı ülke sınırları dışında meydana gelen fiillerin
cezalandırılmasına yönelik kurallar koymaktadır.

Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, s.628.
İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.142.
107
Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.1017.
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3.2.1. Konunun Şematik Tarifi
TCK nın Uygulama Alanı

Kanun ne zaman ve hangi zamana
uygulanır?

Kanun nerede uygulanır?

Kanun kime uygulanır?

Zaman Bakımından Uygulama

Yer Bakımından Uygulama

Kişi Bakımından Uygulama

Tamamlayıcı İlkeler

Temel İlke

Şahsilik İlkesi

Mülkilik İlkesi

Gerçek Anlamda
Ülke

Farazi Anlamda
Ülke

Faile Göre Şahsilik

Koruma İlkesi

Evrensellik İlkesi

Mağdura Göre
Şahsilik

3.2.2. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi
Mülkilik, suçu işleyenin ve suçtan zarar görenin vatandaşlığına bakılmaksızın, ülkesinde suç
işlenen devletin ceza kanunlarını uygulamasını ifade etmektedir108. Bir başka ifadeyle, ceza
kanunlarının uygulanmasının devletin ülkesiyle sınırlı olması anlamına gelir.
TCK m. 8’e göre, “Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk Kanunları uygulanır”. Buna göre,
eğer suç Türkiye Cumhuriyeti devletinin ÜLKESİNDE işlenmişse TCK hükümleri uygulanır.
Bu düzenlemeyle TCK, uygulama alanı bakımından mülkilik ilkesini esas almıştır. Ancak,
kanunun uygulanacağı alanının tam olarak tayini, ülke kavramının açıklanmasına muhtaçtır.
Ülkenin nerelerden ibaret olduğunun tespitinin yanında suçun işlendiği yerin de tespit edilmesi
gerekir. Suçun hareketi ile neticesinin aynı yerde meydana gelmesi halinde, suçun işlendiği yeri
tespit etmek bakımından bir sorun bulunmamaktadır. Ancak bu noktada, mesafe suçları
üzerinde durmak gerekir. Suçun “hareket” ve “netice” unsurları arasında mekânsal farklılığın
olduğu suçlara mesafe suçları denir109. TCK m.8/1-c.2’ye göre, fiilin kısmen veya tamamen
Türkiye'de işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye'de işlenmiş
sayılır. Buna göre, yurtdışı mesafe suçlarında hareket ya da neticeden her hangi birisinin
Türkiye’de gerçekleşmesi Türkiye’nin yargılama yapabilmesi için yeterlidir.

Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.1017.
İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.147; Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler,
s.1030.
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A, B’nin yemeğine Edirne’de zehir katmış (hareket), zehir Selanik’te etkisini göstermiş ve B
ölmüştür (netice). Suç Türkiye’de işlenmiştir ve TCK hükümleri uygulanır.
A, B’nin yemeğine Selanik’te zehir katmış (hareket), zehir Edirne’de etkisini göstermiş ve B
ölmüştür (netice). Suç gene Türkiye’de işlenmiştir ve gene TCK hükümleri uygulanır.

Suçun işlendiği yerin tespiti, yargılama ve cezalandırma yetkisini tayin etmesinin yanında,
suçun ülke içerisinde hangi mahkeme tarafından yargılanacağını da belirleme konusunda
önemlidir110.
3.2.2.1.

Ülke Kavramı ve Sınırları

TCK m.8’de yer alan ülke tanımı çerçevesinde TCK’nın uygulama alanı bulacağı ülkeyi; gerçek
anlamda ülke ve farazi anlamda ülke şeklinde tasnif etmek gerekir111.
3.2.2.1.1.

Gerçek Anlamda Ülke

TCK m. 8’e göre, suç; “Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, … işlendiğinde
Türkiye'de işlenmiş sayılır”. Bu tarif çerçevesinde gerçek anlamda ülke, kara, deniz ve hava
sahasından oluşmaktadır. Gerçek anlamda ülke, Türkiye’nin egemenliğinde bulunan ve komşu
devletlerden sınırlarla ayrılan kara parçası ve bunun içerişimdeki iç sular (nehirler, göller, iç
denizler) ile bunun üzerindeki hava sahası ve karasularından oluşmaktadır112. Karasularının
üzerindeki hava sahası da kıyı devletinin egemenliğine tabidir.
Karasuları, bir devletin kara ülkesini çevreleyen ve açık denize kadar uzanan deniz kuşağıdır113.
Karasuları Kanununun 1. maddesinde Türk karasularının Türkiye ülkesine dahil olduğu
belirtilmiş ve Türk karasularının genişliği ilke olarak altı deniz mili olarak tespit edilmiştir.
Ancak madde, Bakanlar Kurulu'nun belirli denizler için karasularının genişliğini altı deniz
milinin üstünde tespit etmeye yetkili olduğu kabul edilmiştir. Bakanlar Kurulu ise bu çerçevede
karasularını Ege denizinde altı mil, Karadeniz ve Akdeniz'de 12 mil olarak belirlemiştir.
Yukarıda ifade edilen karasularında işlenen suçlara Türk Kanunları uygulanacaktır. Ancak
Devletin bu yetkisinin uluslararası sözleşmelerden doğan ve bu kurallarla bağdaşmayan

Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, s.630.
Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.144; Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75,
s.640.
112
Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.144.
113
Aktaran Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.1020.
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yükümlülükler nedeniyle sınırlandırılması mümkündür114 (örneğin savaş gemileri bakımından
kural olarak sahil devleti müdahalede bulunamaz ve bu suçlara bayrağını taşıdığı devletin
kanunu uygulanır115).
3.2.2.1.2.

Farazi Anlamda Ülke

Bayrak ilkesine göre, Her deniz ve hava taşıtı, bayrağını taşıdığı devletin varsayımsal ülkesi
sayılır116. Buradan yola çıkarak, Türk bayrağını taşıyan deniz ve hava taşıtları uluslararası
sularda ya da hava sahasında iken suç işlenirse, suç Türkiye’de işlenmiş sayılır ve TCK
hükümleri uygulanır.

TCK m.8/2’de yer alan düzenleme çerçevesinde suç,


açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya
bu araçlarla



Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla



Türkiye'nin kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde117 tesis edilmiş sabit
platformlarda veya bunlara karşı

İşlendiğinde Türkiye’de işlenmiş sayılacak ve Türk Kanunları uygulanacaktır.
Bu taşıtların başka ülkelerin karasuları ya da hava sahasına girdiklerinde hangi ülke
kanunlarının uygulanacağına ilişkin TCK’da açıklık yoktur. Konu, uluslararası sözleşmelerle
düzenlenmiştir. Bu çerçevede, kural olarak işlenen suç kıyı devletini ilgilendiriyorsa kıyı
devleti yargılama yapar118. Aksi durumda bayrak ilkesi uygulanır. Aynı durum hava taşıtları
için de geçerlidir.

Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.713.
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.713.
116
Sİnan Misilli, "Açık Denizlerin Serbestliği , Gemilerin Uyrukluğu Ve Bayrak Devleti Münhasır Yargı Yetkisi
Arasındaki İlişkinin Teamül Hukuku, Konvansiyonlar ve Mahkeme Kararları Işığında İncelenmesi", Gazi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVIII, S.1, 2014, s.190. Yazar, konuyu gemiler bakımından ele almışsa
da hava taşıtları bakımından da bu ilkeye paralellik bulunmaktadır.
117
Münhasır Ekonomik Bölge karasularının ötesinde ve bu sulara bitişik bir bölge olup Birleşmiş Milletler Deniz
Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen özel hukuki rejime tabidir; ve rejim gereği sahildar devletin hakları
ve yetkileri ile diğer devletlerin hakları ve serbestlikleri düzenlenmiştir. Sözleşme çerçevesinde sahildar devlete
bölgenin ekonomik amaçlarla araştırılması ve işletilmesi yetkisi verilmiştir. Bu çerçevede suni adalar, tesisler ve
yapılar kurma hakkı da tanınmıştır (Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.716).
118
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.714.
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Bir devletin bayrağını taşıyan hava ve deniz araçları, açık denizlerde veya yabancı bir devletin
ülkesinde bulunduğu sırada farazi anlamda ülkeyi oluştururlar. Diğer yandan Türk deniz ve
hava savaş araçları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, bu araçlarda ya da bu araçlarla işlenen
suçlarda Türk kanunları uygulanacaktır. Bunun dışında TCK m.8/2’de yer alan “Türkiye'nin
kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya
bunlara karşı” ibaresi ile farazi anlamda ülke kavramı daha da genişletilmiştir.
Çeşme Limanı’ndan kalkan ve Türk bayrağı taşıyan bir gemi Türk karasularında iken suç
işlenirse TCK hükümleri uygulanır (gerçek ülke)
Çeşme Limanı’ndan kalkan ve Türk bayrağı taşıyan gemi uluslararası sularda iken suç
işlenirse TCK hükümleri uygulanır (varsayımsal ülke)
Çeşme Limanı’ndan kalkan ve Türk bayrağı taşıyan gemi Yunan karasularında iken suç
işlenirse suçun niteliğine bakılır:
-

Suç Yunanistan’ı ilgilendiriyorsa (Yunan devletine, Yunan özel hukuk gerçek ya da
tüzel kişisine karşı işlenmişse) Yunanistan yargılama yapar.
Suç Yunanistan’ı ilgilendirmiyorsa Türkiye yargılama yapar.

3.2.2.1.3.

Türkiye’de İşlenen Suçtan Dolayı Yabancı Ülkede Hüküm

Verilmesi
Mülkilik ilkesi çerçevesinde Türkiye’de işlenen suçlara TCK uygulanacaktır. Ancak
Türkiye’de işlediği fiilden dolayı henüz Türkiye’de bir yargılama yapılmadan yurtdışında
yargılanan ve hakkında hüküm verilen kişinin akıbetinin ne olacağı bir sorundur. Zira ceza
hukuku ilkeleri arasında yer alan ne bis in idem ilkesine göre, işlenen bir fiilden dolayı fail
ancak bir kez yargılanır119. Fakat TCK m.9’da bu ilkenin istisnasını teşkil edecek şekilde,
işlediği fiilden dolayı henüz Türkiye’de bir yargılama yapılmadan yurtdışında yargılanan ve
hakkında hüküm verilen kişinin Türkiye’de yeniden yargılanacağı düzenlenmiştir. Bu noktada
failin bir Türk vatandaşı ya da yabancı olmasının bir önemi bulunmamaktadır120.

Bu konuda bkz. Mustafa Özen, "Non Bis İn İdem (Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Olmaz) İlkesi", Gazi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, 1, 2010, s.389 vd.
120
İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.155.
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3.2.3. Yurtdışında İşlenen Suçlar Bakımından Ceza Kanunlarını Uygulama
İlkeleri
3.2.3.1.

Şahsilik İlkesi

Mülkilik ilkesi, bir devletin kendi ülkesinde işlenen suçlara yönelik yargı yetkisi getirmektedir.
Ancak sadece bu ilkenin uygulanması halinde devlet, kendi vatandaşı tarafından veya
vatandaşına karşı yabancı bir ülkede işlenen suçlarla mücadele edemeyecek ve bunları
yargılayamayacaktır121. Özellikle, geri verme (suçluların iadesi)122 bakımından geçerli olan
vatandaş iade edilmez prensibi çerçevesinde, yurtdışında suç işleyip kendi ülkesine kaçanların
cezasız kalmaması için, mülkilik ilkesi dışında kurallara ihtiyaç vardır123. Şahsilik ilkesi, bu
durumlarda devletin yargılama yetkisine sahip olmasına imkan vermektedir.
Şahsilik ilkesi milli kanun vatandaşı izler prensibine dayanmaktadır124. Vatandaş ya suçun faili
olur ya da suçtan zarar görür. Bu çerçevede şahsilik prensibinin, faile göre şahsilik ve mağdura
göre şahsilik şeklinde iki görünümü bulunmaktadır.
Hemen belirtelim ki, şahsilik ilkesi mülkilik ilkesini tamamlayan ve istisnai olarak uygulanan
bir ilke olduğundan, TCK’da yer alan belirli şartların gerçekleşmesiyle uygulanma imkanı
kazanmaktadır. Yine şahsilik ilkesinin uygulama alanı bulduğu suçlar yurtdışında işlenen,
yani mülkilik ilkesinin dışında kalan suçlardır. Diğer yandan mülkilik yargı yetkisini
tayin ederken “yer”i; şahsilik ise “kişi”yi esas alır. Şahsilik ilkesi bakımından suçun nerede
işlediği değil kim tarafından ve kime karşı işlendiği önemlidir125.
3.2.3.1.1.

Faile Göre Şahsilik

Devletin nerede suç işlemiş olursa olsun, kendi vatandaşını izleyip kendi kanunlarına göre
cezalandırması halinde faile göre şahsilik sözkonusudur. Zira vatandaş hem ülke içinde hem de
ülke dışında ülke kanunlarına uygun hareket etme yükümlülüğü altındadır126. Bu ilkeye göre
eğer bir Türk vatandaşı yurt dışında bir suç işlerse bazı koşulların varlığı halinde Türkiye’de
yargılanabilir. TCK m.11 şu şekildedir:
“(1) Bir Türk vatandaşı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk Kanunlarına göre aşağı
sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.718.
Bu konu hakkında bkz. Geri Verme başlığı.
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İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.156.
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Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.1039.
125
Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, s.641.
126
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.719.
121

122

59

kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş
olması ve Türkiye'de kovuşturulabilirliğin bulunması koşulu ile Türk Kanunlarına göre
cezalandırılır.
(2) Suç, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde yargılama yapılması zarar
görenin veya yabancı hükûmetin şikayetine bağlıdır. Bu durumda şikayet, vatandaşın
Türkiye'ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır.”
Buna göre yurt dışında suç işleyen bir Türk vatandaşının TCK’ya tabi olup Türkiye’de
yargılanabilmesi için:


Türk Kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir
suçun varlığı gerekir. Suç, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde
yargılama yapılması zarar görenin veya yabancı hükûmetin şikayetine bağlıdır. Bu
durumda şikayet, vatandaşın Türkiye'ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde
yapılmalıdır (TCK m.11/2).



Failin Türkiye'de bulunması gerekir.



Failin 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında bir suç işlemesi gerekir. TCK m.13’de
yargılama yetkisinin kapsamının daha geniş olduğu kurallara yer verilmiştir. Şayet failin
yargılanma statüsü, bu madde kapsamındaki suçları işlerse, artık faile göre şahsilik
ilkesine göre değil, m.13’te yer alan kurallara göre belirlenir.



Bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması gerekir.



Türkiye'de kovuşturulabilirliğin bulunması gerekir. Örneğin suçun dava zamanaşımına
uğraması (m. 66) veya genel afla (m. 65/1) ortadan kalkmış olması halinde suç
kovuşturulamaz.

TCK m.11’de yer alan faile göre şahsilik kurallarının yanında TCK m.10’da yurtdışında işlenen
görev suçlarından doğan yargılama yetkisi düzenlenmiştir. Bu hükme göre,
“Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da bundan dolayı bir
suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş
bulunsa bile, Türkiye'de yeniden yargılanır.
Dolayısıyla bu kişiler, Türkiye'ye döndüklerinde, fiili işledikleri ülkede yargılanmış olsalar da
haklarında re’sen kovuşturma başlatılacak ve TCK'ya göre cezalandırılacaklardır.
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3.2.3.1.2.

Mağdura Göre Şahsilik

Devlet, yabancı bir ülkede vatandaşına karşı bir suç işlendiğinde, vatandaşını korumak için faili
cezalandırıyorsa mağdura göre şahsilik sözkonusudur. Nitekim TCK m.12’de düzenlenmiştir.
Buna göre,
“(1) Bir yabancı, 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında, Türk Kanunlarına göre aşağı sınırı
en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye'nin zararına işlediği
ve kendisi Türkiye'de bulunduğu takdirde, Türk Kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama
yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır.
(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya Türk Kanunlarına göre
kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi ve failin Türkiye'de bulunması
halinde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşulu ile suçtan zarar
görenin şikayeti üzerine fail, Türk Kanunlarına göre cezalandırılır.”
Mağdura göre şahsilik kapsamında bir yabancının Türkiye’de TCK’ya tabi olarak
yargılanabilmesi için:


Türk Kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçun
varlığı gerekir.



Failin 13 üncü maddede yazılı suçlar dışında bir suç işlemesi gerekir. TCK m.13’de
yargılama yetkisinin kapsamının daha geniş olduğu kurallara yer verilmiştir. Şayet failin
yargılanma statüsü, bu madde kapsamındaki suçları işlerse, artık faile göre şahsilik
ilkesine göre değil, m.13’te yer alan kurallara göre belirlenir.



Failin Türkiye'de bulunması gerekir.



Türkiye'nin zararına işlenen bir suç olmalıdır. Şayet suç bir Türk vatandaşının veya
Türk Kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenirse, bu
şartların yanında ayrıca;
o Bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması gerekir.
o Suçtan zarar görenin şikayeti gerekir.



Türkiye’nin aleyhine işlenen suçlarda, rüşvet ve nüfuz ticareti suçları dışında Adalet
Bakanının istemi gerekmektedir.
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Türkiye’nin zararına işlenen suçlardan dolayı yabancı mahkemece mahkûm edilen veya
herhangi bir nedenle davası veya cezası düşen veya beraat eden yahut suçu kovuşturulabilir
olmaktan çıkan yabancı hakkında Adalet Bakanının istemi üzerine Türkiye'de yeniden
yargılama yapılır (TCK m.12/4).
3.2.3.2.

Devleti Koruma ve Evrensellik İlkesi

Devleti koruma ilkesinin amacı yurtdışında işlenen ve ülkenin çıkarlarını tehlikeye düşüren ya
da zarara uğratan fiilleri cezalandırarak, devleti korumaktır127. Evrensellik ilkesi ise, devletlerin
bir çoğunu aynı anda ilgilendiren bir takım uluslarüstü değerlere yönelik fiillerin
cezalandırılmasını amaçlar128. Bu ilke, ülke sınırlarını aşan ve işlenmesi tüm ülkelere zarar
veren ya da yargılanması suç organizasyonu dikkate alındığında uluslararası işbirliği gerektiren
suçlar bakımından, suçluyu elinde bulunduran ülkeye yargılama yetkisi tanımaktadır.
Bu ilkelere göre bazı suçlar; yabancı bir ülkede, yabancı bir fail tarafından, yabancı bir
kişiye karşı işlenmiş olsa dahi Türkiye yargılama yetkisine sahiptir.
TCK m.13’e göre vatandaş veya yabancı tarafından yurtdışında işlenen suçlardan;


Maddenin birinci fıkrasının a bendinde yer alan suçların failleri (soykırım, insanlığa
karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları)



Maddenin birinci fıkrasının b bendinde belirtilen suçlar: Devletin Egemenlik
Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar (m. 299-m.301), Devletin
Güvenliğine Karşı Suçlar (m. 302- m.308), Anayasal Düzene ve Bu Düzenin işleyişine
Karşı Suçlar (m.309-m.316), Milli Savunmaya Karşı Suçlar (m.317-m.325), Devlet
Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (m. 326- 339) ve Yabancı Devletlerle Olan ilişkilere
Karşı Suçlar(m. 340-m.343).
Bu bentte yer alan suçlardan yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı işlenen suçlar
dışındaki suçlar re’sen kovuşturulan suçlardır. Bunlar bakımından Adalet Bakanının
istemine gerek yoktur.



İkinci grup suçlar: İşkence (madde 94, 95) Çevrenin kasten kirletilmesi (madde 181),
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190). Parada sahtecilik (madde 197), para

127
128

Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, s.646.
Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, s.649.
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ve kıymetli damgaları imale yarayan araçların üretimi ve ticareti (madde 200), mühürde
sahtecilik (madde 202), fuhuş (madde 227), deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım
araçlarının kaçırılması veya alıkonulması (madde 223, fıkra 2, 3) ya da bu araçlara karşı
işlenen zarar verme (madde 152) suçları
Türkiye’de bulundukları takdirde, Türkiye’de yargılanacaklardır. Bu suçların -b bendindeki
suçların bir kısmı haricinde- yargılanması Adalet Bakanının iznine tabidir.
Birinci fıkranın a ve b bendinde yer alan suçları işleyenler yurtdışında yargılanmış ve
neticesinde beraat etmiş ya da mahkum olmuş iseler dahi Adalet Bakanı’nın talebi ile yeniden
yargılanırlar (TCK m.13/3).
3.2.3.3.

İkame Yargı

Evrensellik ilkesinin özel bir şekli olarak129 ikame (başka Devlet adına) yargı ilkesine TCK
m.12/3’te yer verilmiştir. Buna göre, TCK m.13 kapsamına girmeyen, ülkemizde işlenmeyen,
faili ya da mağduru vatandaş olmayan suçlarla ilgili bazı hallerde yargılama yetkimiz
bulunmaktadır. Buna göre, faili ve mağduru yabancı ve yabancı ülkede işlenen suçlardan:


Suçun, Türk Kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az olmayan hapis cezasını
gerektirmesi.



Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun
işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükûmeti tarafından kabul
edilmemiş olması.

Koşullarını sağlayanlar, Adalet Bakanı’nı istemi ile yargılanır.
3.2.4. Yabancı Hukukun Göz Önünde Bulundurulması
3.2.4.1.

Mahsup

Yukarıda ifade edilen yargı yetkileri çerçevesinde Türkiye’de ilk kez yargılanacak ya da tekrar
yargılanacaklar bakımından Kanun’da yurtdışında özgürlüğü kısıtlayan usuli işlemlerin ve
cezaların verilecek cezadan mahsup edileceği düzenlenmiştir. TCK m.16’ya göre, “Nerede
işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı, yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta
veya hükümlülükte geçen süre, aynı suçtan dolayı Türkiye'de verilecek cezadan mahsup edilir”.

129

Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.728.
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3.2.4.2.

Yurt Dışında Verilmiş Mahkumiyete Bağlı Hak Yoksunlukları

Hukukumuzda hak yoksunlukları, bir güvenlik tedbiri olarak TCK m.53’te düzenlenmiştir. Hak
yoksunluğu bir ceza mahkumiyetinin kanuni neticesi olabileceği gibi, sınırlı sayıda da olsa
kasten ya da taksirle işlenen bir suçun neticesi uygulanan bir yaptırım da olabilir.
TCK m.17’ye göre mahkeme, yabancı mahkemelerden verilen ve Türk hukuk düzenine aykırı
düşmeyen hükmün, Türk Kanunlarına göre bir haktan yoksunluğu gerektirmesi halinde,
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Türk Kanunlarındaki sonuçlarının geçerli olmasına karar
verir. Bu kural ile amaçlanan, yurtdışında verilmiş bir ceza hukuku yaptırımının, eşitlik ilkesi
gereğince, ülkemizde de tatbikine imkan sağlamaktır130. Bu kuralın uygulanması için, fiil
hakkında ülkemizde yeniden yargılama yapılmamış olması gerektiğini de belirtmek gerekir 131.
3.2.4.3.

Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması

TCK m.19’a göre, Türkiye'nin güvenliğine karşı veya zararına olarak (devleti koruma ilkesi)
yahut Türk vatandaşına karşı ya da Türk Kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi
zararına olarak işlenen suçlar (mağdura göre şahsilik kuralları) dışındaki Türkiye'nin egemenlik
alanı dışında işlenen suçlar dolayısıyla Türkiye'de yargılama yapılırken, Türk Kanununa göre
verilecek olan ceza, suçun işlendiği ülke Kanununda öngörülen cezanın üst sınırından fazla
olamaz.
3.3. Kişi Bakımından Uygulama Alanı
Mülkilik ilkesine göre, Türkiye’de işlenen tüm suçlara kim tarafından (vatandaş veya yabancı)
işlenirse işlensin, Türk Kanunları uygulanır. Diğer bir ifadeyle, ülkemizde işlenen suçlarla ilgili
kural olarak, failin kim olduğunun bir önemi yoktur; mühim olan fiilin ülkemizde işlenmiş
olmasıdır. Ülkede yaşayan herkesin kanunun koyduğu kurallara uyma zorunluluğu altında
bulunması, kanunun mecburiliği olarak nitelenmektedir132. Ancak bazı iç hukuk kuralları ya da
uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler; bazı kişilere suç işledikleri halde ceza
kanunlarının uygulanmaması yönünde istisnası getirmiştir133. İstisna teşkil eden bu kişileri;
cumhurbaşkanı, milletvekilleri, diplomatlar ve asker kişiler olarak sıralamak mümkündür134.

Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.1055.
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.729.
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3.3.1. Cumhurbaşkanı
Anayasamızın 105. maddesine göre Cumhurbaşkanı, göreviyle ilgili işlemlerden dolayı
sorumlu değildir. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlerden sorumluluğu bulunmamakta;
başbakan ve ilgili bakanlarla birlikte yaptığı işlemlerde ise, başbakan ya da ilgili bakanlar
sorumludur.
Bu sorumsuzluk bir şahsi cezasızlık sebebidir. Yani Cumhurbaşkanının fiili suç teşkil eden bir
haksızlık oluşturmakla birlikte suçun işlendiği sırada mevcut olan sıfatı dolayısıyla
cezalandırılamamaktadır135.
Cumhurbaşkanı ancak vatana ihanetten dolayı suçlanıp cezalandırılabilir (AY m.105/3).
Esasında vatana ihanet suçu şeklinde ne kanunlarımızda ne de Anayasamızda bir suç tipi ya da
bu kavramı açıklamaya yönelik bir düzenleme vardır. Ancak öğretide, devletin temel
organlarını ortadan kaldırma, bu organların faaliyetlerini engelleme, ülkeyi ve milleti bölmeye
yönelik eylemler vatana ihanet olarak nitelenmektedir136. Bu anlamda, devletin güvenliğine
karşı suçlar (TCK m.302 vd.), anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (TCK
m.309 vd.) vatana ihanet suçları olarak nitelenebilir137. Cumhurbaşkanının vatana ihanetten
dolayı yargılanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin
teklifi, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği karar gereklidir. Yargılamayı, Yüce
Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi gerçekleştirir (AY m.148/6).
3.3.2. Milletvekilleri
Yasama organını oluşturan TBMM üyelerinin, yani milletvekillerinin ceza hukukunu
ilgilendiren fiillerini yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı şeklinde iki kısımda
incelemek gerekir. Yasama sorumsuzluğu mülkilik ilkesinin istisnasını oluşturmakta ve ceza
hukukunu ilgilendirmektedir138. Ancak yasama dokunulmazlığı, TBMM üyeleri için yalnızca
belirli bir süre için kovuşturma yasağı getirmekte, ceza sorumluluğunu ortadan
kaldırmamaktadır. Dolayısıyla yasama dokunulmazlığı, maddi ceza hukukunun değil; ceza
muhakemesi hukukunun konusunu oluşturmaktadır139.

Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.733.
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3.3.2.1.

Yasama Sorumsuzluğu

Anayasa m.83/1’e göre, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve
sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi
üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa
vurmaktan sorumlu tutulamazlar.”
Milletvekillerine böyle bir sorumsuzluğun tanınmasının nedeni, millet iradesinin yasama
organında herhangi bir etki altında kalmadan tezahür etmesini sağlamaktır140. Yasama
sorumsuzluğu sürekli, mutlak ve vazgeçilemezdir141. Meclis de bu sorumsuzluğu kaldıramaz.
3.3.2.2.

Yasama dokunulmazlığı

Anayasa m.83/2’ye göre, “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir
milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve
yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına
başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır.
Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet
Meclisine bildirmek zorundadır”.
Maddenin üçüncü fıkrasına göre, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden
önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine
bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez”.
Milletvekillerinin görevlerini iyi bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak için yasama
sorumsuzluğunun yanında, dokunulmazlık ile sorumsuzluk kapsamına girmeyen fiillerinden
dolayı geçici olarak ceza kovuşturmasıyla muhatap olmasının önüne geçilmiştir. Bu korumanın
amacı yasama görevinin sürekli bir şekilde yapılmasını sağlamak, herhangi bir aksamanın
önüne geçmektir142.
Dokunulmazlık, mülkilik ilkesinin kişi bakımından istisnasını oluşturmamakta; sadece bir
kovuşturma şartı olarak bulunduğu süre boyunca milletvekilinin ceza kovuşturması ile muhatap
olmasının önüne geçmektedir143. Dokunulmazlığın kaldırılması veya milletvekili üyeliğinin
sona ermesiyle, işlenen suçlardan dolayı yargılama mümkün olmaktadır (AY m.83/4).

İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.182; Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.51; Artuk, Gökcen
ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.194; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel
Hükümler, s.735.
141
İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.182; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.735.
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Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.737.
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İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.184-185.
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3.3.3. Diplomatlar
Diplomatlar, ülkelerini temsil yetkisine sahip olan ve kendi devletleri ile bulundukları devlet
arasındaki ilişkileri yürüten kişilerdir144. 9.12.1931 tarih ve 12010 sayılı Bakanlar Kurulu
kararında ve 1961 tarihli Diplomatik İşler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile diplomatik
muafiyete tabi olanların kimler olduğu gösterilmiştir. Bu Kanuna göre bu kişiler; büyükelçiler,
elçiler, maslahatgüzarlar, elçi katipleri, ateşeler ve bunların yardımcıları ile hükümet tarafından
atanmak, gönderen devletin uyrukluğunda olmak, elçilik kadrolarında bulunmak ve yalnız
elçilikte çalışmak koşuluyla elçilik rahibi, doktoru ve hukuk müşaviri, kançılarya memurları ve
bütün sayılanların eşleri, beraber oturdukları çocukları ile ailenin diğer üyeleridir. Yabancı bir
ülkeyi herhangi bir sıfatla ziyaret eden devlet temsilcileri ve uluslararası örgüt temsilcileri de
bu muafiyetten yararlanırlar145.
Diplomatlara tanınan dokunulmazlık, kendi devletini temsil görevini, bulunduğu ülkenin
müdahalesi olmadan ve gizlilikle yapabilmesini sağlayan uluslararası hukuktan kaynaklanan
bir ayrıcalıktır146. Bu bağlamda bu kişiler, görevli bulundukları ülkede hiçbir sebeple
tutuklanamaz ve hapsedilemezler; ancak bu kişiler, bulundukları ülkenin kamu düzenini ihlal
eden bir fiil işlerse, bu kişiler, bulundukları ülke tarafından istenmeyen adam (persona non
grata) ilan edilerek, ülkeyi terk etmesi sağlanabilir147. Bunun dışında diplomatik temsilcilerin,
tanıklık yapma zorunluluğu da yoktur148.
Esas itibariyle diplomatlara tanınan muafiyet suçun işlendiği yer kanunu bakımından bir
muhakeme engeli değil, şahsi bir cezasızlık nedenidir149. Çünkü bu memurlar, görev yaptıkları
ülkenin adli ve idari makamlarının müdahalesinden bağışık tutulmuşlardır. Dolayısıyla bu
kişiler görevleri tamamlansa veya ülkesine geri dönse dahi suç işlediklerinden bahisle daha
sonra haklarında kovuşturma yapılamayacaktır150.
Diplomatların sahip oldukları ayrıcalıklar şunlardır151:


Kişi dokunulmazlığı ve yargı bağışıklığı,

Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.157.
Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.158; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,
s.740-741.
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Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, s.127.
147
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Haberleşme dokunulmazlığı



Elçilik binaları ile konutlarının dokunulmazlığı



Vergi ve gümrük ayrıcalığı

Konsoloslar ise, ticari temsil yetkisine sahip olduklarından diplomatik dokunulmazlıktan
faydalanamazlar152. Ancak konsolosların, 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana
Sözleşmesi’ne göre, ağır suçlar (ikili andlaşmalarla belirlenir) dışında gözaltına alınmaları ve
tutuklanmaları mümkün değildir153. Dokunulmazlık, sadece konsolosa tanınmıştır; ailesi bu
dokunulmazlıktan yararlanamaz154.
3.3.4. Asker Kişiler
Asker kişilerle ilgili mülkiliğin istisnasını teşkil edecek statüler devletler arasında imzalanana
toplu ya da ikili andlaşmalara dayanmaktadır. Üyesi olduğumuz NATO ile ilgili 1954 tarih ve
6375 sayılı Kanun ile onayladığımız Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler Arasında
Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme, kuvvet devletlerinin askerlerinin bulundukları ülkelerde
suç işlemeleri halinde, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların ne şekilde çözüleceğini
düzenlemiştir. Bu kurallara göre, bazı hallerde gönderen devletin mutlak yetkisi; bazı hallerde
ise öncelikli yargı yetkisi kabul edilmiştir. Öncelikli yargı yetkisinin var olduğu hallerde, şayet
gönderen devlet bu yetkisini kullanmazsa, kabul eden devletin yargı yetkisini kullanma imkanı
doğmaktadır155.
Bu Statü çerçevesinde sağlanan istisnadan; üye devletin bir başka üye devlete gönderdiği asker
kişiler, askeri kuvvetlerle birlikte görevli sivil kişiler ve asker ve sivillerin eşleri ve bakmakla
yükümlü oldukları çocukları yararlanmaktadır156.
Gönderen devletin mutlak yargı yetkisine sahip olduğu haller157:


Gönderen devletin askeri kanunlarına tabi şahıslar tarafından gönderen devletin
güvenliğine karşı bir suç işlemeleri (vatana ihanet, sabotaj, casusluk veya devlet
sırlarının ihlal) halinde,

Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.157.
Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.157-158.
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Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, s.130.
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Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.742.
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Fiilin gönderen devlet kanunlarına göre suç teşkil etmesi, bunun yanında kabul eden
devlet kanunlarına göre suç teşkil etmemesidir.

Gönderen devletin öncelikli yargı yetkisinin olduğu haller ise158;


Münhasıran gönderen devletin malına veya güvenliğine veya münhasıran bu devletin
kuvveti veya sivil unsuru veya mensubunun veya bir yakınının şahsına veya malına
karşı gönderen devlet kuvvet ya da sivil unsuru tarafından işlenmiş suçlar



Resmi görevin ifası dolayısıyla veya resmi görev sırasında işlenmiş olan suçlar

3.4. Geri Verme
Geri verme, devletlerin arasında ceza hukuku alanındaki bir yardımlaşma kurumudur. Yabancı
bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza kovuşturması
başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, kovuşturmanın
yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla geri verilebilir.
Geri verme kuralları, 23.4.2016 tarih ve 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği
Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği yakın zamana kadar bu kurallar, TCK
m.18 düzenlenmişti. Ancak bu Kanunun yürürlüğü girmesi ile TCK m.18 yürürlükten
kaldırılmıştır. 6706 sayılı Kanunun yanında ayrıca akdedilen ikili ve çok taraflı uluslararası
sözleşmeler de geri vermenin şartlarını tayin etmektedir. Dolayısıyla geri verme bakımından
6706 sayılı Kanunda genel bir düzenlemeye yer verilmişken, özellikle ikili sözleşmelerle farklı
kurallar da benimsenebilir. Türkiye’nin taraf olduğu geri verme andlaşmalarından en önemlisi
Suçluları İadesine Dair Avrupa Sözleşmesidir. Burada yer alan hükümler de geri verme
kurallarına yön vermektedir.
3.4.1. Geri Vermenin Koşulları
Geri vermenin koşullarını fiile ve faile ilişkin olmak üzere şu şekilde sıralayabiliriz:
3.4.1.1.


Fiile İlişkin Şartlar

Geriverme talebinin sebebini oluşturan suçun her iki devlet kanunlarına göre;
o Yargılama aşamasında; üst sınırı bir yıl veya daha fazla süreyle hürriyeti
bağlayıcı ceza gerektiren suç.

158

Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.742.
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o İnfaz aşamasında; cezanın asgari dört ay süreli hürriyeti bağlayıcı ceza olması
gerekir.
o İadesi istenen kişinin birden fazla suçu bulunması hâlinde, bunlardan bazılarının
cezası belirtilen sürelerin altında olsa dahi birlikte iadeye konu edilebilir.


Geriverme talebinin Türkiye’nin yargılama yetkisi dışında kalan bir fiil olması gerekir
(6706 s. Kanun m.11/1-c-4).



Geriverme talebinin sebebini oluşturan suçun zamanaşımına veya affa uğramamış
olması gerekir (6706 s. Kanun m.11/1-c-5).



İade talebinin, ölüm cezası veya insan onuru ile bağdaşmayan bir ceza gerektiren suçlara
ilişkin olmaması gerekir (6706 s. Kanun m.11/1-d). Ancak böyle bir durumda, iade
talebinde bulunan devlet bu cezanın infaz edilmeyeceğine dair yeterli teminat verirse,
iade talebi kabul edilebilir (6706 s. Kanun m.11/3).



Suç, Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk
vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmişse,
geriverme talebi kabul edilmez (6706 s. Kanun m.11/1-c-3).



Düşünce suçu, siyasî suç veya siyasi suçla bağlantılı bir suç (nispi siyasi suç), sırf askerî
suç niteliğindeki fiiller nedeniyle iade yapılmaz (6706 s. Kanun m.11/1-c-1 ve 2). Ancak
iade talebinin dayanağını teşkil eden fiilin bütün unsurları, özellikle işleniş şekli, suçun
işlenişinde kullanılan araçların veya ortaya çıkan sonuçların ağırlığı dikkate alınarak fiil
siyasî suç olarak kabul edilmeyebilir. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, siyasî suç
olarak kabul edilmez (6706 s. Kanun m.11/2).
Tam siyasi suçtan farklı olarak bir de nispi siyasi suç vardır. Bazen failler kafalarındaki
siyasi projeyi hayata geçirebilmek için adi suç görüntüsünde suçlar işlerler. Bunlara
nispi siyasi suç denir. Filistin Kurtuluş Örgütü militanlarının bir yolcu uçağını kaçırması
gibi… Nispi siyasi suçlar nedeni ile de geri verme talebi kabul edilemez.
Devlet Başkanına ve aile fertlerine karşı işlenen suikast fiilleri, siyasi suç olarak
görülmez (Belçika kaidesi). Bu durumda geri verme mümkündür.
3.4.1.2.



Faile İlişkin Şartlar

Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere,
iadesi talep edilen kişinin Türk vatandaşı olması halinde suçlu iade edilmez. (AY
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m.38/son ve 6706 s. Kanun m.11/1-a) Vatandaşlığın belirlenmesinde esas alınacak an,
suçun işlendiği an değil, Mahkemenin karar anıdır159. SİDAS’a göre (m. 6/1- c), geri
istenen kişi, karar anı ile teslim anı arasında kendisinden iade talep edilen devletin
vatandaşlığını kazanırsa, ilgili devlet geri vermeme hakkına sahip olur160.


İadesi talep edilen kişi hakkında, talebe konu fiil nedeniyle daha önce Türkiye’de beraat
veya mahkûmiyet kararı verilmemiş olması gerekir (6706 s. Kanun m.11/1-ç).



İadesi talep edilen kişinin, talep tarihinde on sekiz yaşını doldurmamış olması, uzun
zamandan beri Türkiye’de bulunuyor olması veya evli bulunması gibi kişisel hâlleri
nedeniyle, iadenin kişinin kendisini veya ailesini, fiilin ağırlığı ile orantısız şekilde
mağdur edecek olması durumunda iade talebi kabul edilmeyebilir (6706 s. Kanun
m.11/4).



İadesi talep edilen kişinin, ırkı, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti
veya

siyasi

görüşleri

nedeniyle

soruşturma

ya

da

kovuşturmaya

veya

cezalandırılacağına ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli
şüphe sebepleri varsa, talep kabul edilmez (6706 s. Kanun m.11/1-b).
3.4.2. Geri Verme Usulü
Geri vermenin hukuki ve siyasi olmak üzere ikili bir süreci vardır. Her şeyden önce, bir iade
talebinin bulunması gerekir. Aynı kişi hakkında birden fazla devlet tarafından iade talebinde
bulunulması hâlinde, suçların ağırlığı ve işlendiği yer, taleplerin geliş sırası, kişinin vatandaşlığı
ve yeniden iade edilme ihtimali gibi şartlar dikkate alınarak, iade taleplerinden hangisinin
öncelikli olarak işleme alınacağı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir (6706 s. Kanun m.10/3).
Bu talebin ardından öncelikle yukarıda sayılan şartlar çerçevesinde iadesi istenen kişinin geri
verilebilir bir kişi olup olmadığı tespit edilecektir. Bu değerlendirmeyi kişinin bulunduğu yer
ağır ceza mahkemesi; kişinin bulunduğu yer belli değilse Ankara Ağır Ceza Mahkemesi
yapacak ve bir karar verecektir ( 6706 s. Kanun m.15).
Ağır ceza mahkemesince iade talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi hâlinde, bu
kararın yerine getirilmesi, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının görüşü alınarak Adalet Bakanının
teklifi ve Başbakanın onayına bağlıdır.

159
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Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.759.
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.759.
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Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi halinde, ayrıca Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre tutuklama kararı verilebilir veya diğer koruma
tedbirlerine başvurulabilir.
Ger verme halinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı
yargılanabilir veya mahkûm olduğu ceza infaz edilebilir (iadede mahsusluk kuralı) (6706 s.
Kanun m.10/4).

72

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ceza hukukunun uygulama alanı ve milletlerarası ceza hukuku kuralları
öğrenilmiştir. Bu bağlamda, ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanması, yer
bakımından uygulanması, kişi bakımından uygulanması, yabancı hukukun göz önünde
bulundurulması ve geri verme konuları hakkında bilgi sahibi olunmuştur.

74

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi geri vermenin şartları arasında yer almaz?
a) Talep edilenin vatandaş olmaması.
b) Talep edilenin siyasi suçlu olmaması.
c) Her iki devletin kanunlarına göre suç teşkil etmesi.
d) Suçun şikayete tabi bir suç olması
e) Talep edilenin düşünce suçlusu olmaması
2) Ceza kanunlarının kişi bakımından uygulanmasına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
a) Yasama dokunulmazlığı ceza sorumluluğuna ilişkin ve şahsi cezasızlık sebebini
teşkil eden bir kurumdur.
b) Cumhurbaşkanının göreve ilişkin suçlarından dolayı sorumluluğu esastır.
c) Bazı hallerde diplomatların istenmeyen adam ilan edilerek ülkeyi terk etmeleri
sağlanabilir.
d) Cumhurbaşkanı ancak vatana ihanetten dolayı yargılanabilir.
e) Milletvekilleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri
düşüncelerden dolayı sorumlu tutulamaz.
3) Ceza kanunlarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
a) Ülke, gerçek anlamda ülke ve farazi anlamda ülkeyi kapsar.
b) Şahsilik ilkesi, failin Türkiye’de işlediği suçlarda suçun faili ya da mağduru
olmasına göre ikiye ayrılmaktadır.
c) Türkiye’de işlenmiş bir fiille ilgili fail yurtdışında yargılansa dahi Türkiye’de
yeniden yargılanır.
d) Mülkilik ilkesi ceza kanunlarının uygulanması bakımından genel kural
niteliğindedir.
e) Evrensellik ve devleti koruma ilkeleri mülkilik ilkesini tamamlayan ilkelerdir.

4) Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
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a) Temel kural geçmişe yürüme yasağıdır.
b) Bir kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki olaylara uygulanırsa, buna ileriye
yürüme denir.
c) Bir kanun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olaylara uygulanırsa, buna geriye
yürüme denir.
d) Eğer sonradan yürürlüğe giren kanun failin lehine ise, faile bu kanun uygulanır.
e) Geçici ve süreli kanunlar, yürürlükte bulundukları sürede işlenen fiillere,
yürürlükten kalksalar da uygulanır.
5) TCK’nın uygulama alanı bakımından aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ceza kanunlarının kime uygulanacağı sorusunun cevabı, kanunun kişi bakımından
uygulanması kurallarını ortaya koyar.
b) Ceza kanunlarının ne zaman uygulanacağı sorusunun cevabı, kanunun zaman
bakımından uygulanması kurallarını ortaya koyar.
c) Kanunun kişi bakımından uygulanmasında ana kural, TCK’nın tüm Türk
vatandaşlarına uygulanmasıdır.
d) Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, diplomatlar ve askerle bakımından ceza
kanunlarının uygulanmasında bazı istisnalar söz konusudur.
e) TCK’nın zaman bakımından uygulanmasında ana kural geçmişe yürüme yasağıdır
6) Bir yabancının Türkiye’de suç işlemesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi
kabul edilir?
a) Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
b) Vatandaşı olduğu ülkenin kanunlarına göre cezalandırılır.
c) Vatandaşı olduğu ülke ya da Türk kanunlarından sanığın lehine olan kanuna göre
cezalandırılır.
d) Vatandaşı olduğu ülke ya da Türkiye arasında bu konuda bir antlaşma olması
şartıyla Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
e) Hiçbir şekilde Türkiye’de cezalandırılamaz.

7) Bir suç nedeniyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
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a) Türk kanunlarına göre suç teşkil etmeyen bir fiil iadeye konu olabilir.
b) Askeri suç niteliğindeki bir fiil iadeye konu olabilir.
c) Siyasi suç niteliğindeki bir fiil iadeye konu olabilir.
d) Düşünce suçu niteliğindeki bir fiil iadeye konu olamaz.
e) Fiil affa uğramış olsa bile iadeye konu olabilir.

8) Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı
kimseye ceza verilmez.
b) Yeni kanunun lehe olan hükümleri geçmişe yürür.
c) Lehe olan kanun saptanırken, yeni ve eski kanunun lehe olan hükümleri birlikte
uygulanamaz.
d) Süreli kanunlar, bu kanunlar yürürlükten kalktıktan sonra işlenmiş olan suçlara da
uygulanır.
e) Süreli kanun yürürlükten kalksa da yürürlükte olduğu sırada işlenmiş suçlarda
yargılamaya devam edilir ve hüküm verilir.

9) Türk Ceza Kanununa göre, suçun işlendiği yerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Davranışın kısmen ya da tamamen Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç
Türkiye’de işlenmiş sayılır.
b) Neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılır.
c)Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesindeki sabit platformlarda işlenmiş suç
Türkiye’de işlenmiş sayılır.
d)Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk temsilciliklerinde işlenen suçlar Türkiye’de
işlenmiş sayılır.
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e) Türk bayrağı taşıyan deniz ve hava savaş araçlarında işlenen suçlar bu araçlar hangi
sularda bulunursa bulunsun Türkiye’de işlenmiş sayılır.

10) Yasama sorumsuzluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Meclis çalışmaları ile ilgili sorumsuzluk milletvekilliği sıfatı sona erdikten sonra da
devam eder.
b) Sorumsuzluktan feragat edilemez.
c) Sorumsuzluk, Meclisin kararı ile kaldırılabilir.
d) Dışarıdan atanan bakanlar da sorumsuzluktan yararlanabilirler.
e) Sorumsuzluk şiddete dayalı fiilleri kapsamaz.

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)b, 4)a, 5)c 6)a 7)d 8)d 9)d 10) c
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4. SUÇ ÖĞRETİSİNE GİRİŞ, SUÇUN MADDİ UNSURLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak fiilin hangi hallerde cezalandırılabileceğine ilişkin esaslara yer
verilmiştir. Bu çerçevede haksızlık, kusurluluk ve cezalandırmanın diğer şartlarına genel
hatlarıyla değinilecektir. Ardından suçun maddi unsurları anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Bir fiil ne zaman cezalandırılır? Açıklayınız.
2.Fiilin suç teşkil etmesi her zaman cezalandırılmasını gerektirir mi?
3.Suçun unsurları nelerdir?
4.Suçun maddi unsurları nelerdir?
5. Haksızlık ile hukuka aykırılık arasında nasıl bir fark ve ilişki bulunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ceza hukukunu ilgilen bir
Suç Öğretisine Giriş

fiilin ne zaman cezaya layık
görüleceği kavranılacaktır.
Suçun maddi unsurlarının

Suçun Maddi Unsurları

nelerden ibaret olduğu
öğrenilecektir.

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Haksızlık, hukuka aykırılık, kusurluluk, suçun maddi unsurları, hareket, netice, objektif
isnadiyet, nedensellik bağı, fail, mağdur, suçun konusu
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Giriş
Ceza hukuku, toplumsal yaşam düzeni bakımından korunması gerekli hukuki değerleri, bu
değerlere yönelik saldırıları suç olarak düzenleyerek korumayı hedeflemektedir. Düzenlenen
bu suçların, ihlal edilmeleri halinde ceza hukuku yaptırımları ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Bir fiilin ne zaman suç teşkil ettiği ve suç teşkil eden bir fiilin ne zaman cezalandırılacağı,
teknik bir değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Çalışmanın bu kısmında bu sistematik
değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve hangi hallerde işlenen bir fiilin cezalandırılacağına ilişkin
esaslar hakkında bilgi verilecektir. Ardından suçun maddi unsurları detaylı olarak ele
alınacaktır.
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4.1. Genel Olarak
Ceza hukuku normları, toplumsal yaşam düzeni için varlığı zorunlu hukuki değerleri
korumaktadır. Her bir ceza hukuku normunun korumayı amaçladığı hukuki değerler (korunan
hukuki değer) bulunmaktadır161. Örneğin, hırsızlık suçu, malvarlığı hakkını korumayı
amaçlayan bir ceza hukuku normudur. Korunan hukuki değerlerden yoksun bir ceza normu
düşünülemez162.
Ceza hukuku bu fonksiyonunu, normun muhatabı bireylere bazı emir ve yasaklar getirmek
suretiyle gerçekleştirilir. Ceza hukuku normlarıyla, bazı hareketlerin yapılması emredilirken
(örneğin, TCK m.98’de yer alan yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
suçu), bazı hareketlerin yapılması da yasaklanmıştır (örneğin öldürme suçu, öldürme fiilini;
işkence suçu, işkence yapmayı yasaklamaktadır). Bu yönüyle ceza hukuku normları, bir yandan
temel hak ve özgürlükleri korurken diğer yandan da normun muhatabı bireylerin
özgürlüklerinin sınırını tayin etmektedir.
Ceza hukuku normlarına aykırılık, hukuki değerleri ihlal eden bir haksızlık teşkil edecektir163.
Ancak bir insan, söz konusu emir ve yasaklara aykırılık teşkil eden bir haksızlığı
gerçekleştirebilir. Ceza hukuku, doğa olayları veya hayvan hareketleriyle ilgilenmez.
Suç öğretisi, ceza hukuku normunun muhatabı olan bireylerin hangi davranışlarının suç teşkil
ettiğine ya da etmediğine ve bunlardan hangilerinin cezalandırılacağı veya ne ölçüde
cezalandırılacağına ilişkin esasları düzenlemektedir164. Bu değerlendirmenin yapılmasında en
başta dikkate alınan nokta ise, failin hareketidir165. Bu noktada ceza hukuku failin kendisini
değil failin işlediği fiili esas alır166. Failin ahlaksız bir yaşantıya sahip olması, kötü yaşaması
cezalandırma için bir gerekçe teşkil etmez.
Bir fiilin suç teşkil edip etmediği o konuda bir ceza normunun, yani kanunda bir suç tipinin
olup olmamasına bağlıdır. Kanunda gösterilen her bir suç tanımı, suç tipini oluşturmaktadır167.
Haksızlık teşkil ettiği düşünülen fiilin teknik bir analize tabi tutulması için bir suç tipinin
dikkate alınarak değerlendirmenin yapılması gerekir. Suç tipinde yazılı haksızlığın içeriğini

Ünver, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, s.147.
Ünver, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, s.614.
163
Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.219.
164
Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.220.
165
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.77.
166
Özbek, Kanbur, Doğan ve Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.185.
167
Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK m.1-75, s.154.

161

162

85

karşılayan fiil bu suç tipine uygun olur ve karine olarak suç teşkil eder 168. Şu halde
gerçekleştirilen somut haksızlığın soyut suç tipiyle örtüşmesi halinde tipiklik gerçekleşmiş olur.
Bir başka ifadeyle tipiklik, kanunda soyut olarak tanımlanan suç tipi ile somut olayda
gerçekleşen fiilin örtüşmesidir169.
Her suç tanımı, bir fiilin cezalandırması bakımından gerekli unsurların tamamını
kapsamaktadır. Ancak suç tanımında gösterilen bazı unsurlar, suçun oluşumu bakımından değil,
cezalandırılabilirlik bakımından önem arz eder170. Örneğin, suç tanımında yer alan bazı
hususlar objektif cezalandırma şartını171 (mesela hileli iflas suçunda, mahkemenin iflas kararı
vermesi) teşkil edebilir172. Şu halde tipiklikle kast ettiğimiz, haksızlığın gerçekleşmesi
bakımından suç tipinde yer alan unsurlardır (dar anlamda tipiklik). Geniş anlamda tipiklikte ise,
cezalandırılabilirliğin tüm unsurlarını kapsamaktadır173. Dolayısıyla haksızlığın (suçun)
gerçekleştirilmesi ile fiilin cezalandırılması farklı şeylerdir. Bir fiilin cezalandırılması için
haksızlığın

gerçekleşmiş

olması

bir

zorunlulukken,

gerçekleşen

her

haksızlığın

cezalandırılması bir zorunluluk değildir. Haksızlık (suç), cezalandırılabilirliğin bir unsurunu
teşkil etmektedir.
Tipikliğin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmede tipiklik, maddi unsurları ve
manevi unsurları bağlamında ele alınır174. Eğer maddi ve manevi unsurların tamamı
gerçekleşmiş ise, tipiklikten, yani tipe uygun bir fiilden bahsedilecektir.
Tipikliğin gerçekleşmiş olması ile kural olarak haksızlık gerçekleşmiş olur. Diğer bir ifadeyle
kanunda suç olarak tanımlanmış bir hareketin gerçekleştirilmesi ile karine175 olarak hukuk
düzenini ihlal eder, yani haksızlık teşkil eder176. Zira kanun koyucu bir fiili suç olarak
tanımlamakla haksızlık teşkil ettiğini ilan etmiş durumdadır. Ancak istisnai bazı hallerde, tipe
uygun fiilin haksızlık teşkil etmemesi, yani hukuka uygun hale gelmesi mümkündür177. Fiil,
böyle hallerde hukuk düzeni ile çatışmaz ve fiili işleyene herhangi bir yaptırım uygulanması da
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.77.
Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.127.
170
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.96.
171
Objektif cezalandırma şartları için bkz Cezalandırılabilirliğin Diğer Şartları
172
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.96.
173
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.96
174
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.101.
175
Karine, aksi ispat oluncaya kadar geçerliliği kabul edilen durumlar için kullanılan bir hukuk terimidir. Özellikle
medeni hukukta karine kavramı belirli ayırımlara tabi tutularak ele alınmakta ve kendisine hukuki sonuçlar
bağlanmaktadır.
176
Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.229; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku
Genel Hükümler, s.98.
177
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.99.
168

169
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gündeme gelmez. Örneğin, polisin silah kullanma yetkisi kapsamında bir kişiyi silahını
kullanarak yaralaması halinde, fiil yalın olarak değerlendirildiğinde yaralama suçuna uygun
olacak ve tipiklik gerçekleşmiş olacaktır. Ancak Kanun bu özel durum için polise yetki vermiş
ve böyle bir halde yaptığı hareketin hukuka uygun olacağını kabul etmiştir. Dolayısıyla tipe
uygun fiil haksızlık teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla fiilin tipe uygunluğunun tespitinin
ardından, hukuk düzeninin bu fiili hukuka uygun hale getiren bir kurala yer verip vermediğinin
araştırmasının yapılması gerekir (hukuka uygunluk nedenleri)178.
Burada haksızlık ve hukuka aykırılık kavramlarını karşılaştırarak ele almakta yarar vardır. Bir
fiil ya hukuka aykırıdır ya değildir179. Diğer bir ifadeyle bir fiil ya hukuk düzenini ihlal eder ya
da hukuk düzenine uygundur. Dolayısıyla hukuka aykırılık niteliksel bir kavramdır; fiilin
hukuka aykırılığı az veya çok şeklinde niceliksel bir değerlendirmeye tabi tutulamaz180. Ancak
haksızlık kavramı, niceliksel bir kavramdır; yani haksızlığın içeriğine ilişkin bir değerlendirme
yapılabilir181. Bazı haksızlıklar hukuk düzenini da yüksek düzeyde ihlal ederken bazı
haksızlıklar hukuk düzenini daha az düzeyde ihlal etmektedir182. Nitekim bu durum
haksızlıklara layık görülen cezaların ağırlığına etki etmektedir. Diğer yandan haksızlık teşkil
ettiği kabul edilen her fiil elbette aynı zamanda hukuka aykırıdır. Örneğin, hırsızlık suçu ile
insan öldürme fiillerinin haksızlık içerikleri bir değildir, ancak her ikisi de kural olarak hukuka
aykırı fiillerdir.
Failin hareketinin hukuk düzenini ihlal eden bir yapıya sahip olduğu, yani haksızlık teşkil ettiği
tespit edildikten sonra, fiilini işleyenle alakalı bir değerlendirme yapılır (kusurluluk)183. Bu
değerlendirme ile fiili işleyen failin cezaya layık olup olmadığı, yani işlediği fiili nedeniyle
kınanabirlilirliği hakkında bir değerlendirme yapılacaktır184. Bu çerçevede fiili işleyenin ceza
ehliyetine sahip olup olmadığı, içinde bulunduğu şartlar altında hareketlerini doğru yönlendirip
yönlendiremediği gibi hususlar ele alınacaktır. Diğer yandan ceza hukukunda kusur ilkesi
geçerlidir; netice sorumluluğu reddedilmiştir. Bu ilke çerçevesinde kusuru olmayana ceza
verilmeyecektir (kusursuz ceza olmaz)185. Fail ancak kusuru varsa cezalandırılacaktır.

Göktürk, Özgenç ve Üzülmez, Ceza Hukukuna Giriş, s.19.
Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler s.273.
180
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.251.
181
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.251.
182
Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler s.273-274.
183
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.76.
184
Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökçen ve Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara,
Adalet Yayınevi, 2012, s.226; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.78.
185
Göktürk, Özgenç ve Üzülmez, Ceza Hukukuna Giriş, s.19.

178

179

87

Failin işlediği fiilin suç teşkil etmesi ve işlediği bu fiil nedeniyle kusurlu kabul edilmesi halinde
kural olarak failin cezalandırılması gündeme gelecektir. Ancak bazı hallerde failin
cezalandırılabilmesi için, suçun unsurları (haksızlık) ve kusurluluk dışında kalan bazı şartların
gerçekleşmesi gerekmektedir186. Bu şartlardan bir kısmının gerçekleşmesi cezalandırmaya
engel teşkil ederken (şahsi cezasızlık nedenleri, cezayı kaldıran şahsi nedenler)187, bazen de
şartların gerçekleşmesiyle, failin fiili artık cezalandırılabilir bir fiil olarak ceza hukuku
yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaktır (objektif cezalandırma şartları)188.
Anlatılanlar çerçevesinde bir kişinin işlediği bir fiili nedeniyle cezalandırılabilmesi için,


Öncelikle fiilinin suç teşkil edip etmediğinin tespit edilmesi gerekir. Bunun için
öncelikle tipe uygun bir fiilin var olup olmadığı araştırılır. Şayet tipe uygun bir fiil var
ise, bu kez tipe uygun bu fiili hukuka uygun hale getiren bir kuralın var olup olmadığına
bakılır (hukuka uygunluk nedenleri). Eğer tipe uygun bu fiili hukuka uygun hale getiren
bir kural yok ise, suçun gerçekleştiği söylenebilir.



Suçun gerçekleştiği tespit edildiğinde, fiille ilgili değerlendirme tamamlanır. Bunun
ardından fiili gerçekleştiren faille ilgili bir değerlendirmeye gidilir (kusurluluk). Bu
değerlendirmede, failin hukuk kurallarını ihlal etme yönünde bir iradesinin var olup
olmadığı, böyle bir iradeyi oluşturacak yeterlilikte olup olmadığı, kurallara uygun
hareket etmeye muktedir olup olmadığı hususlar değerlendirilerek, failin kusuru tespit
edilir. Şayet failin kusuru bulunmuyorsa faile ceza verilmez.



Fiilin haksızlık teşkil ettiği ve failin kusurlu olduğu tespit edildikten sonra son olarak
failin cezalandırılması için, suçun unsurlarının ve kusurluluğun dışında kalan başkaca
bir şartın var olup olmadığına bakılır. Esasında çoğu kez bu şartların varlığı,
cezalandırma koşulu olarak aranmamaktadır. Ancak bu şartların arandığı haller
bakımından, şartların bir kısmının varlığı cezalandırmaya engel teşkil ederken, bir
kısmının da gerçekleşmesi failin cezalandırılması için zorunludur.

Son olarak ifade edelim ki, şu ana kadar tarif ettiğimiz unsurların tamamı kurucu unsurlardır.
Dolayısıyla, bu unsurlardan birinin eksikliği genel olarak cezalandırılabilirliğe engel teşkil
edeceği gibi, eksik olan unsura göre, suçun hiç oluşmaması; tipik fiilin hukuka aykırılık teşkil
etmemesi ya da kusurun bulunmaması gibi sonuçlar doğuracaktır.

İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.209; Göktürk, Özgenç ve Üzülmez, Ceza Hukukuna Giriş, s.19.
Göktürk, Özgenç ve Üzülmez, Ceza Hukukuna Giriş, s.19.
188
İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.210.
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Nitelikli Unsurlar

(netice varsa)
Nedensellik Bağı
(netice varsa) Objektif
İsnadiyet

(varsa) Netice

Hareket

Suçun Konusu

Mağdur

Fail

Maddi Unsurlar

Amaç, Saik

Taksir
Adi Taksir

Bilinçli Taksir

Olası Kast

Doğrudan Kast

Manevi Unsurlar

Kast

Tipikilk

Suç (Haksızlık)

İrade Yeteneği

Meşru savunmada
heyecan, korku veya telaş
nedeniyle sınırın aşılması

Hukuka Aykırı Bağlayıcı
Emir
Cebir, Tehdit, Korkutma
(m.28)

Hukuka Uygunluk
Nedenlerinde Sınırın
Aşılması (m.27)

Kusurluluğu Etkileyen
Hata Halleri

Mazeret Nedenleri

Haksız Tahrik (m.29)

Geçici Nedenler, Alkol ve
Uyuşturucu Etkisi Altında
Olma (m.34)

Sağır ve Dilsizlik (m.33)

Akıl Hastalığı (m.32)

Yaş Küçüklüğü (m.31)

Kusurluluğu Etkileyen
Haller

Kusurluluk

Algılama Yeteneği

Kusur Ehliyeti

Zorunluluk Hali (m.25/2)

İlgilinin Rızası (m.26/2)

Hakkın Kullanılması
(m.26/1)

Meşru Savunma (m.25/
1)

Amirin Hukuka Uygun
Emri (m.24/2)

Kanunun Hükmünü
Yerine Getirme (m.24/1)

Hukuka Uygunluk
Nedenleri

Hukuka aykırılık

Cezalandırılabilir Fiil

Haksızlık yanılgısı (m.30/4)

Kusurluluğu Etkileyen
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4.2. Suçun Maddi Unsurları
4.2.1. Genel Olarak
Suçun maddi unsurları olarak ele alınan başlık, esas itibariyle suç tipinde yer alan maddi
unsurları tarif etmektedir. Yani, tipikliğin maddi unsurlarını teşkil etmektedir. Daha önce ifade
ettiğimiz üzere, suç teşkil eden haksızlığın gerçekleşmesi için tipikliğin ve hukuka aykırılığın
gerçekleşmiş olması gerekir. Tipikliğin gerçekleşmesi bakımından ise, suç tipinde yer alan
maddi ve manevi unsurların tamamın fail tarafından işlenen fiilde bulunması gerekir 189. Bu
çerçevede bu başlık altında, tipikliğin maddi unsurlarına yer verilecektir.
Suçun maddi unsurları, fiilin dış dünyadaki görünüş biçimine ilişkindir190. Suç tipinde yer alan
fiile (hareket ve neticeli suçlarda netice ve nedensellik bağı), faile, mağdura, suçun konusuna
ilişkin bilgiler suçun maddi unsurlarına ilişkindir191. Suçun maddi unsurların tanımlanması,
kastın kapsamına neyin girdiğinin tayini bakımından önemlidir. Zira TCK’nın kastı düzenleyen
21. maddesinde, “kanuni tanımdaki unsurlar” ifadesi kullanılarak kastın kapsamına işaret
edilmiştir. Diğer yandan, suçun maddi unsurlarına ilişkin bilgisizliğin kastı kaldıracağına dair
TCK m.30/1’de hata haline yer verilmiştir. Şu halde, suçun maddi unsurlarını bilmeyen failin
kasten hareket ettiğini söylemek mümkün değildir.
Aşağıda suçun maddi unsurlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Bu bağlamda, fail,
mağdur, suçun konusu ve fiil ile ilgili konulara temas edilecektir. Fiile ilişkin olarak hareket,
suçun bir unsuru olarak bulunuyorsa netice ve hareket ile netice arasındaki ilişkiyi ve hukuki
sorumluluğu ortaya koyan nedensellik bağı ve objektif isnadiyet kuralları ele alınacaktır. Bu
noktada kısaca, her suç varlığı için hareketin şart olduğunu ancak neticenin her suç bakımından
bir unsur olarak aranmadığını ifade edelim. Kanunkoyucu bazı suçların tamamlanmış olması
için hareketin yapılmış olmasını yeterli görürken, bazı suçların tamamlanması için ise hareketin
bir sonucu olarak neticenin gerçekleşmesini aramıştır192.
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4.2.2. Fail
TCK m.37’y göre, suçun kanuni tanımındaki fiili gerçekleştiren kişiye fail denir193. Her suçun
bir faili, yani o suçu teşkil eden fiili işleyen bir kişisi olmak zorundadır194. Fail, ancak bir insan
olabilir; zira iradi hareket etme yeteneğine ancak insanlar sahiptir195.
Tüzel kişilerin hareket yeteneği bulunmadığından, tüzel kişilerin suçun faili olması ve cezaya
tabi tutulması mümkün değildir196. Bu hususa TCK m.20/2’de açıkça yer verilmiştir. Buna göre,
“Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda
öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır”. Hemen belirtelim ki, tüzel
kişilerin ceza sorumluluğunun bulunmadığı ifadesi ile anlatılmak istenen cezalar, yani hapis ve
adli para cezalarıdır. Ceza hukukunda bir ceza hukuku yaptırımı olarak güvenlik tedbirlerine
de yer verilmiştir. Şu halde, kanunda da ifade edildiği üzere, tüzel kişilere güvenlik tedbirlerinin
uygulanması mümkündür. Bu bağlamda, tüzel kişiye verilmiş iznin kötüye kullanılması yahut
tüzel kişi yararına gerçek kişi tarafından bir suç işlenmesi halinde TCK m.60’da işaret edilen
güvenlik tedbirlerinin (faaliyet izninin iptali ve müsadere) uygulanması mümkündür197. Dikkat
edilecek olursa burada da, tüzel kişinin hareketinden değil, tüzel kişi yararına ya da tüzel kişi
adına hareket eden gerçek kişinin hareketinden bahisle ceza hukuku yaptırımının tatbiki
gündeme gelmektedir.
Suçun yer aldığı kanuni tanımda, aksi belirtilmemişse suçun faili herkes olabilir198. Örneğin
öldürme fiilini düzenleyen TCK m.81, “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile
cezalandırılır” şeklindedir. Suç tipinde, faile ilişkin olarak öldüren kişi ifadesi kullanılmıştır.
Dolayısıyla öldürme suçunun faili herkes olabilir. Bunun gibi, suç tanımında faille ilgili olarak,
kişi, kimse gibi ifadelerin kullanıldığı suçlar herkes tarafından işlenebilen suçlardır. Bu suçlar
genel suçlar olarak adlandırılmaktadır199.
Bazı suç tanımlarında ise, suçun ancak özel bir yükümlülük altında bulunan veya belirli
özellikleri taşıyan kişiler tarafından işlenebileceği ifade edilmiştir. Bu tür suçlar özgü suçlar

Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.105; Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler,
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olarak adlandırılmaktadır200. Örneğin, zimmet (TCK m.247), irtikap (TCK m.250), görevi
kötüye kullanma (TCK m.257) suçları ancak bir kamu görevlisi tarafından işlenebilir. Nitekim
bu suçlara ilişkin tanımlarda kamu görevlisi ifadesi açıkça yer almaktadır. Bu suçların faili
kamu görevlisinden başkası olamaz. Özgü suçlar, gerçek özgü suçlar ve görünüşte özgü suçlar
olarak ikiye ayrılır. Gerçek özgü suçlar, sadece özel faillik vasfını taşıyanlar tarafından
işlenebilen suçlardır201. Zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma gibi sadece kamu görevlileri
tarafından işlenebilen suçlar gerçek özgü suçlardır. Bu suçlar bakımından önem arz eden husus,
bu suçlara iştirak eden ancak failde aranan özellikleri taşımayan kişilerin suçun faili değil,
ancak şeriki (azmettiren veya yardım eden) olabileceğidir (TCK m.40/2)202.
Görünüşte özgü suçlar ise, temel şekli herkes tarafından gerçekleştirilebilen, nitelikli hali
bakımından failde bazı vasıfların arandığı suçlardır203. Örneğin resmi belgede sahtecilik
suçunun temel şekli herkes tarafından işlenebilirken, nitelikli hali ancak bir kamu görevlisi
tarafından işlenebilir.
4.2.3. Mağdur
Mağdur, suçun konusunun ait olduğu kimsedir204. Mağdur, kendisine karşı suç işlenen kimse
ya da işlenen fiil nedeniyle haksızlığa uğrayan kimse olarak da tanımlanabilir205.
Her suçun bir mağduru vardır; suçun mağduru ancak gerçek kişiler olabilir206. Tüzel kişiler,
devletler, milletlerarası örgütler suçun mağduru olamaz; bu kişiler ancak suçtan zarar gören
olabilir207. Suçtan zarar gören kavramı daha ziyade ceza muhakemesi hukukuna ait bir
kavramdır. Ceza muhakemesi hukukunda suçtan zarar gören, katılan sıfatıyla belirli hakları
haiz olarak davayı takip edebilir. Diğer yandan suçtan zarar gören ile mağdur her zaman aynı
kişi olmayabilir208. Örneğin öldürme suçunda, ölen kişinin yakınları suçtan zarar gören
konumundadır.

Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.105; Zafer, CezaHukuku Genel Hükümler TCK
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Bazı suçlarda mağdur belirlenebilir bir kişi iken, bazı suçlarda toplumu oluşturan bireylerin
tamamı suçun mağduru olarak kabul edildiğinden209, suçları, mağdur belli olan suçlar ve
mağduru belli olmayan suçlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Örneğin, hırsızlık suçunun
mağduru, suçun konusu olan eşyanın ait olduğu kişidir. Yaralama suçunda, suçun konusunun
ait olduğu (insan vücudu) kişi suçun mağdurudur. Bu suçlarda mağdur belirlenebilir
niteliktedir. TCK’da “Topluma, Millete ve Devlete Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan
suçların mağduru toplumu oluşturan bireylerin tümüdür. Bu suçların belirli bir mağduru
bulunmamaktadır.
4.2.4. Suçun Konusu
Suçun konusu, fiilin üzerinde gerçekleştiği şey ya da kişidir210. Yani suçun konusu bir insan
olabileceği gibi, bazen de bir eşya olabilir. Örneğin, kasten öldürme suçunun konusunu hayatına
sona eren insan, hakaret suçunun konusunu ise onur ve şerefi saldırıya uğrayan insan oluşturur.
Hırsızlık suçunun konusunu ise taşınır bir mal oluşturmaktadır.
Bu noktada suçla korunan hukuki değer ile suçun konusu birbirine yakın kavramlar olduğundan
üzerinde durmak gerekir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, suçla korunan hukuki değer, ceza
hukukunun toplumsal yaşam düzeninde yer alan korunması zorunlu hak ve özgürlükleri ifade
etmektedir. Örneğin, ceza hukukunun hırsızlık suç tipini düzenleyerek koruduğu hukuki değer,
malvarlığı hakkıdır. Hırsızlık suçunun konusunu ise, o olayda bizzat suçun gerçekleştirildiği
taşınır eşyadır. Dolayısıyla suçun konusu somut nitelikte iken, suçla korunan hukuki değer
soyut niteliktedir211. Yine bir suç tipi ile birden fazla hukuki değer korunabilirken, suçun
konusu tektir212. Bunun yanında suçla korunan hukuki değer suçun işlenmesiyle ihlal edilmekte
iken, suçun işlenmesi her zaman suçun konusuna zarar vermeyebilir; bazı hallerde suçun
konusu sadece tehlikeye maruz kalabilir213. Örneğin, hırsızlık suçu ile suçun konusu zarara
uğramış iken, trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçunda, suçun konusu sadece tehlike ile
karşı karşıya kalmaktadır.
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Ceza hukukunun düzenlediği suçları, konusunun yapılan hareketten etkilenme durumuna göre
zarar suçları ve tehlike suçları şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutmak mümkündür214. Zarar
suçlarında suçun konusu, yapılan hareketle zarara uğramaktadır. Örneğin yaralama suçu ile
insan vücudunda hem fiziksel hem psikolojik bir zarar meydana gelmektedir. Tehlike
suçlarında ise, yapılan hareket suçun konusuna zarar vermemekte ancak bir zarar tehlikesiyle
karşı karşıya getirmektedir.
Tehlike suçları, kendi içinde soyut tehlike ve somut tehlike suçları olmak üzere ikiye ayrılır215.
Soyut tehlike suçları, suçun kanuni tanımında yer alan hareketin gerçekleştirilmesinin yeterli
olduğu suçlardır216. Kanun koyucu söz konusu hareketin yapılmasının suçun konusu
bakımından genel bir tehlikelilik oluşturacağına kanaat ederek suçun oluşumu bakımından
somut olayda tehlikeliliğin ne ölçüde gerçekleştiği hususunda araştırma yapmayı gerek
görmemiştir217. Örneğin, suçu ve suçluyu övme (TCK m.215), yalan tanıklık (TCK m.272)
suçları soyut tehlike suçlarıdır. Suçluyu övücü hareketin gerçekleştirilmesi veya mahkemede
kasten gerçekdışı beyanda bulunmak suçun oluşumu bakımından yeterlidir. Yalan tanıklığın,
mahkemenin verdiği karara etki edip etmediği araştırılmamaktadır.
Somut tehlike suçlarında ise, suçun konusu üzerinde tehlike oluşturan hareketin
gerçekleştirilmesinin yanında ayrıca söz konusu hareketin suçun konusu üzerine tehlike
oluşturup oluşturmadığı hususunda bir araştırma yapılmaktadır218. Örneğin, genel güvenliğin
taksirler tehlikeye sokulması suçunda, yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ
düşmesine, sel veya taşkına neden olan kişinin bu tehlikenin başkalarının hayatı, sağlığı veya
malvarlığı bakımından tehlike oluşturması halinde cezalandırılacaktır. Bu suç tipinde, tehlikeli
hareketin yapılmasından başka, bu hareketin tehlikeli bir duruma sebebiyet vermesi aranmakta
ve araştırılmaktadır. Şayet, söz konusu tehlike oluşmaz ise, fail cezalandırılmayacaktır. Somut
tehlike suçlarında, tehlikenin gerçekleşmesi objektif cezalandırma şartı219 olarak kabul
edilmelidir220.
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4.2.5. Hareket
4.2.5.1.

Genel Olarak

Hareket, belirli bir amaca yönelik olarak dış dünyada gerçekleşen iradi insan davranışıdır221.
Dış dünyada tezahür etmeyen, soyut nitelikteki bir düşünce ceza hukukunun ilgisine mazhar
olamaz ve bunun cezalandırılması mümkün değildir222.
Hareket tanımından referansla ceza hukukunun tüm insan davranışlarıyla ilgilenmediğini,
ancak belirli vasıfları haiz hareket ceza hukukunu ilgilendirdiğini ifade etmek gerekir 223. Bu
çerçevede, en başta hareketin iradi bir insan davranışı olması gerekir. Burada iradi davranış ile
kastedilen insanın dar anlamda kendi yönlendirici iradesi çerçevesinde gerçekleştirdiği
hareketlerdir224. Mutlak bir kuvvetin etkisiyle bir insan tarafından dış dünyada meydana
getirilen değişiklikler ceza hukuku bakımından hareket niteliğini haiz değildir225. Örneğin, bir
kişi tarafından karşı koyamayacağı tutulup sallanan, bir yerden bir yere atılan insanın sebebiyet
verdiği ceza hukukunu ilgilendiren neticeler, kişinin kendi iradesinin ürünü olmayan bir
kuvvetin etkisiyle gerçekleştiği için, söz konusu kişinin hareketinin yokluğu nedeniyle o kişiye
yüklenemeyecektir. Ancak insanın cebir ve tehditle zorlanarak belirli bir hareketi
gerçekleştirmesi halinde ceza hukuku anlamında bir iradi bir hareket vardır226. Ancak iradenin
oluşumu, hukuk düzenine uygun bir şekilde gerçekleşememiştir. Burada bir hareket var olsa da
hareketi gerçekleştirenin kusurunun bulunmadığı tespiti yapılacak ve kişiye ceza
verilmeyecektir227.
Bu noktada belirtelim ki, hareketin varlığı için aranan irade, kusurluluk değerlendirmesinde ele
alınan iradi hareket yeteneğinden farklıdır228. Burada ele alınan, insanın hukukun icaplarına
uygunluğunu değerlendirmesi çerçevesinde yaptığı iradi hareket değil, sırf içsel bir dürtü ile
gerçekleştirilen harekettir229. Örneğin üç yaşında küçük bir çocuğun belirli bir amaca yönelik
olarak hareketlerini yönlendirme yeteneği vardır; eylemi ceza hukuku anlamında hareket teşkil
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etmektedir230. Çocuk, kendi iradesiyle konuşabilir, oyun oynayabilir, oyun oynarken birilerini
yaralayabilir. Ancak çocuğun yaptığı bu hareketin hukukun icaplarına uygun olup olmadığı
noktasında bir bilgisi bulunmadığından kusurluluk açısından iradi hareket kabiliyeti, kusur
yeteneği bulunmamaktadır. Bu hususa kusur bahsinde daha detaylı olarak temas edilecektir.
İnsanın hareketlerini yönlendirme yeteneğinin, iradenin tamamen yok olduğu hallerde ortada
ceza hukukunu ilgilendiren bir hareket bulunmamaktadır231. Uyku hali, hipnoz, refleks
hareketleri buna örnek olarak gösterilebilir232. Örneğin bir annenin uyku halinde yanında
yatırdığı çocuğunun üzerine dönüp ölümüne sebebiyet vermesi halinde, annenin uyku halinde
iken yaptığı bu hareket, hareket niteliği taşımamaktadır233. Ancak annenin uyku öncesinde
almadığı, ihmal ettiği tedbirler nedeniyle sorumluluğu gündeme gelebilir. Bunun yanında, araç
kullanırken yapılan hareketler gibi yarı otomatikleştirilmiş hareketler hareket vasfına
sahiptir234.
Hareket, ancak bir insan davranışı olabilir. Bu anlamda, hayvan hareketleri yahut doğa olayları
ceza hukukunu ilgilendirmez235. Ancak sahip olduğu hayvana bakma yükümlülüğünü ihmal
edip başkasının yaralanmasına sebebiyet veren kimse bu ihmali nedeniyle sorumlu
tutulabilir236. Yine hayvanı başkasına saldırmada bir araç olarak kullanan kişinin bu hareketi
ceza sorumluluğunu gündeme getirmektedir237.

Hareket icrai olarak gerçekleştirilebileceği gibi ihmali olarak da gerçekleştirilebilir238.
Hukuki açıdan yapma biçiminde işlenebilen yani mutlaka icrai eylemlerle işlenebilen
suçlara icrai suçlar denir. İcrai suçlar, yapılmaması gereken hareketlerin yapılması şeklinde
ortaya çıkar. Bir kimseye ateş edilmesi, bir kişiye yumruk atılması, zehir verilmesi gibi
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hareketler yapılmaması gereken hareketlerdir. Çünkü insan öldürmek ve bedenine acı vermek
hukuk tarafından yasaklanmıştır.
Davranış normlarıyla kendisine belirli bir icrai davranışta bulunma yükümlülüğü getirilen
kişinin, bu yükümlülüğü yerine getirmemesi, yani ihmal etmesi ve yapmaması şeklindeki
hareketlerle işlenen suçlar ise ihmali suçlardır239. Kanun koyucu hekimlere hastalara müdahale
etme görevi yüklemişken bir hekimin hastaya müdahale etmemesinde icraî bir eylemi yoktur.
Ancak kanunun öngördüğü hareketi yapması gerekirken yapmamıştır. Burada hareket
ihmalidir.
İhmali suçlar kendi içerisinde ikiye ayrılır: Gerçek ihmali suçlar ve ihmal suretiyle icraî
(görünüşte ihmali) suçlar. Kanunda suçun sadece ihmalle işlenebileceği düzenlenmişse bu tür
suçlara gerçek ihmali suçlar denir240: bir memurun görevi ihmal etmesi, kamu görevlisinin suçu
bildirmemesi, seferberlikle ilgili görev emrini yerine getirmemek, inşaatla ilgili yıkım emniyet
tedbirlerini almamak gibi…
Normal koşullarda icrai bir davranışla gerçekleşebilecek bir netice somut olayda ihmali bir
davranışla gerçekleşmişse bu, ihmal suretiyle icrai suç olarak nitelenir. Ancak failin böyle bir
ihmalinden bahsedebilmek için, özel bir yükümlülük (garantörlük) altında bulunması gerekir241.
Burada, gerçekte icrai hareketlerle işlenebilen bir suç, olumsuz bir hareketle (ihmali hareketle)
işlenmektedir.
Doktor A, acil serviste gece nöbetindeyken ağır yaralı olarak getirilen B’ ye müdahale
etmemiş ve B erken müdahale edilmediği için ölmüştür. Kasten öldürme suçu gerçekte icrai
hareketlerle işlenebilen bir suç iken bu olayda ihmali bir hareketle işlenmiştir.
Hastaların ilaçlarını saatinde vermesi gereken Hemşire M, hastaların ilaçlarını vermemiş ve
hastaları sağlığı bu nedenle bozulmuştur. Hemşire M,

ilaçları vermesi gerekirken

vermemiştir. Bu durumda eğer hastalar ilaç verilmediği için ölmüş ise öldürme suçu,
rahatsızlıkları artmış ise yaralama suçu söz konusu olacaktır. Bu suçlar gerçekte icrai
hareketlerle işlenebilirken somut olayda ihmali hareketle işlenmiştir.
Polis memurları, bir şahsın eşini bıçakladıklarını görmelerin rağmen olaya müdahale
etmemiştir.
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Gerçek ihmali suçlarda dış dünyaya yansıyan bir hareket yoktur. Bu nedenle gerçek ihmali
suçlara teşebbüs mümkün değildir. Oysa, ihmal suretiyle icra suçlara teşebbüs
mümkündür. Örneğin, Bayan A, iki aylık bebeğinden kurtulmayı istemektedir. Bunun için üç
gündür bebeğine gıda ve su vermemiştir. Bebek ölmek üzere iken durum anlaşılmış, bebek
tedavi altına alınmış ve hayatta kalmıştır. Bayan A’nın cezai sorumluluğu öldürmeye
teşebbüstür.
Suç tiplerini hareketin düzenleniş biçimine göre; tek hareketli-çok hareketli suçlar, serbest
hareketli-bağlı hareketli suçlar, seçimlik hareketli suçlar, ani-kesintisiz (mütemadi) suçlar
şeklinde tasnif etmek mümkündür.
4.2.5.2.

Suç Tipinde Hareketin Düzenleniş Şekline Göre Suçlar

4.2.5.2.1.

Tek Hareketli Suçlar

Tek hareketli suçlar, suçun kanuni tarifinde, meydana gelmesi için tek bir hareketin
yapılmasının yeterli görüldüğü suçlardır. Kasten öldürme (TCK m.81), hırsızlık (TCK m.141)
suçları tek hareketli suçlara örnek gösterilebilir. Bu noktada tek hareketli suç ifadesi ile
kastedilen hukuki anlamda tek bir harekettir. Örneğin somut olayda, öldürmek kastıyla
mağdurun elli bıçak darbesi ile yaralanması halinde doğal anlamda elli tane hareket olsa da,
ceza hukuku bu hareketleri öldürme kastına yönelmiş tek bir hareket olarak telakki eder. Hukuki
anlamda teklik konusu, içtima bahsinde daha detaylı olarak ele alınacaktır.
4.2.5.2.2.

Çok hareketli suçlar

Çok hareketli suçlar, kanuni tanımda suçun gerçekleşmesi için birden fazla hareketin
gerçekleştirilmesinin arandığı suçlardır. Suçun tamamlanması ancak bu hareketlerin tamamının
yapılmasına bağlıdır. Örneğin yağma suçunda (TCK m.148), cebir veya tehditin yanında
mağdurun malının alınması hareketinin de gerçekleşmesi gerekmektedir. Yine özel belgede
sahtecilik suçunda (TCK m.207), failin hem sahte bir özel belge düzenlemesi, hem de bu
belgeyi kullanması gerekir. Şayet suçu tamamlamak amacıyla ilk hareket yapılmış ancak
sonraki hareketlere elde olmayan nedenlerle geçilememişse suça teşebbüs gündeme gelecektir.
4.2.5.2.3.

Serbest hareketli suçlar

Serbest hareketli suçlar, suçun kanuni tanımında suçun gerçekleştirilmesini belirli hareket(ler)e
özgülenmediği suç tipleridir. Diğer bir ifadeyle suç tanımında, hareketin ne olduğu, nasıl
98

gerçekleştirileceğine

dair

herhangi

bir

bilgiye

yer

verilmeyen

suçlardır.

Suçun

gerçekleştirilmesi için gerekli ve yeterli olan hareketin yapılması yeterlidir. Örneğin TCK
m.81’de düzenlenen kasten öldürme suçunun tanımı, “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet
hapis cezası ile cezalandırılır” şeklindedir. Suçun tanımında bir insanı kasten öldürmeye vurgu
yapılmış, ancak ölüm sonucunun hangi hareketle gerçekleştirileceğine ilişkin bir bilgi
verilmemiştir. Buna göre bu suç, serbest hareketli bir suçtur. Ölüm neticesini gerçekleştiren
tüm hareketlerle, örneğin silahla, baltayla, fiziksel kuvvetle, zehirle suçun tamamlanması
mümkündür.
4.2.5.2.4.

Bağlı hareketli suçlar

Bağlı hareketli suçlar, kanuni tanımında suçun hangi hareketlerle işleneceğinin gösterildiği
suçlardır242. Serbest hareketli suçların aksine bu suçlarda, suçu gerçekleştirmeye matuf hareket
açıkça gösterilmiş ve dolayısıyla suçu oluşturan hareketler suç tanımında gösterilenlerle
sınırlanmıştır. Örneğin, yağma suçu bağlı hareketli bir suçtur. Malın alınması hareketinin cebir
veya tehditle gerçekleştirilmesi gerekir. Eğer malın alınması cebir veya tehditle değil de, el
çabukluğuyla gerçekleştirilirse yağma suçu oluşmayacak, başka bir suçun oluşması (TCK
m.142/2’de yer alan özel beceriyle işlenen hırsızlık suçu) gündeme gelecektir243.
4.2.5.2.5.

Seçimlik hareketli suçlar

Seçimlik hareketli suçlar, kanuni tanımda suçun gerçekleşmesi için birden fazla birbirine
alternatif hareketin gösterildiği suç tipleridir. Seçimlik hareketli suçlarda, kanunda gösterilen
alternatif hareketlerden bir tanesinin gerçekleştirilmesi suçun gerçekleşmesi bakımından
yeterlidir244. Suç tanımında yer alan seçimlik hareketlerden birden fazlasının ya da tamamının
gerçekleştirilmesi halinde de ortada tek bir suç vardır245 ve faile tek ceza verilir. Ancak somut
olayın koşullarına göre bu durum cezanın TCK m.61 kapsamında bireyselleştirilmesinde, yani
cezanın alt ve üst sınırları arasında cezanın tayininde dikkate alınarak üst sınıra daha yakın bir
cezanın verilmesinde etkili olabilir246. Seçimlik hareketli suçlara, göçmen kaçakçılığı (TCK
m.79), insan ticareti (TCK m.80), kasten yaralama (TCK m.86) örnek olarak gösterilebilir.
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Mesela bu suçlardan insan ticareti suçunun tanımında, “Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek,
fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak
maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak
veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını
elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden
başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimse” nin cezalandırılacağı ifade
edilmiştir. Buna göre, tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak gibi seçimlik hareketlerden
birisi ile kişinin ülkeye sokulması, ülkeden çıkarılması, tedarik edilmesi, kaçırılması, bir yerden
başka

yere

götürülmesi, sevk edilmesi

ya

da barındırılması fiillerinden birinin

gerçekleştirilmesi suçun gerçekleşmesi bakımından yeterli olacaktır. Zikredilen seçimlik
hareketlerden somut olayda birkaçının birlikte gerçekleştirilmesi, örneğin cebirle bir kişinin
hem ülkeye sokulması hem de tedarik edilmesi halinde de tek bir suç oluşur. Ancak ifade
ettiğimiz gibi, suça verilecek cezanın tayininde bu durum dikkate alınır.
Bir suçun seçimlik hareketli bir suç mu yoksa, kanunda yer alan hareketlerin her birinin
bağımsız suçları mı oluşturduğu hususu, hareketlerin konusunun aynı olup olmamasına göre
tayin edilir247. Şayet hareketlerin her biri aynı konuya yönelik ise, suç seçimlik hareketli;
hareketlerin her biri ayrı konulara yönelmiş ise, söz konusu hareketlerin her biri bağımsız
suçları oluşturacaktır248.
4.2.5.2.6.

Kesintisiz (mütemadi) suçlar

Kesintisiz (mütemadi) suçlar, devam edegelen, süreklilik göstere suçlardır. Bu suçlarda,
hareketin icrası devam etmekte ve bu hukuka aykırı durum sona erdiğinde suçun işlenmesi
bitmektedir. Diğer bir ifadeyle haksızlık teşkil eden hareketin yapılmasıyla suç tamamlanmakta
ancak bu haksız durum sona erinceye dek suçun işlenmesi bitmemektedir249. Dolayısıyla
kesintisiz suçun tamamlanması ve bitmesi farklı kavramlardır250. Örneğin, kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma suçu kesintisiz bir suçtur. Bu suç, kişinin iradesine uygun hareket etme
kabiliyetine son verildiği anda, mesela odaya kilitlendiğinde artık suç tamamlanır ve ortada
cezalandırılabilir bir fiil vardır. Ancak suçun icrası, kişi özgürlüğüne ulaşıncaya kadar devam
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etmektedir. Yine kesintisiz suçlara, suç örgütü üyeliği, konut dokunulmazlığını ihlal ruhsatsız
silah bulundurmak örnek olarak gösterilebilir.
Kesintisizi suçların karşıtı olan ani suçlarda, suçun tamamlanması ve bitmesi şeklinde bir
ayırım bulunmamaktadır. Ani suçlarda suç, sırf hareket suçlarında hareketin yapılmasıyla;
neticeli suçlarda neticenin gerçekleşmesiyle tamamlanan ve icrası devam etmeyen suçlardır 251.
Örneğin öldürme suçunda, hareketin yapılmasının ardından netice, –gerçekleşmesi zaman alsa
bile- ya gerçekleşir yahut gerçekleşmez. Yani ölümün gerçekleşme anı ile suç tamamlanır.
Suçun devam etmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
Ani suç – Kesintisiz suç ayrımına ilişkin, daha ilerdeki konular açısından dikkat edilmesi
gereken noktalar252:
Ani suçlarda, fiilin işlendiği anda yürürlükte bulunan ceza kanunu; kesintisiz suçlarda ise
kesintinin gerçekleştiği anda yürürlükte bulunan kanun uygulanır.
Kesintisiz suçlarda zamanaşımı süresi kesinti gerçekleştiği andan itibaren başlar, ani suçlarda
ise, zamanaşımı süresinin başlangıcı hareketin yapıldığı andır.
Ani suçlarda icra hareketleri tamamlandıktan sonra suça iştirak olmaz iken; kesintisiz
suçlarda suç sona erinceye kadar iştirak mümkündür.
Ani suçlarda hareket devam ettiği müddetçe meşru müdafaa mümkün iken; kesintisiz
suçlarda netice devam ettiği müddetçe meşru müdafaada bulunulabilir.
Ani suçlarda neticenin gerçekleştiği (hareketin yapıldığı) yer mahkemesi yetkili iken;
kesintisiz suçlarda “kesintinin gerçekleştiği yer” mahkemesi yetkilidir.

İlgili ayrım mutlak değildir, zira bazı ani suçlar da mütemadi suç şeklinde işlenir. Hırsızlık ani
suçtur. Ancak abonman (elektrik, su, doğal gaz) hırsızlığı (eski TCK’ya göre) mütemadi suçtur.
Özel hayatın gizliliğini ihlal, mektubu açıp okumak şeklinde işlenirse ani suç; belli bir süre
telefon dinleme şeklinde olursa mütemadi suçtur.
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4.2.6. Netice
Suçun unsurlarından olan netice, hareketin dünyada meydan getirdiği değişikliktir253. Ancak bu
değişiklik ceza normunda gösterildi ise ceza hukuku bakımından önem taşımaktadır254. Kanun
koyucu bazı suç tipleri bakımından hareketin yapılmasını yeterli görmüş, ayrıca bir neticenin
gerçekleşmesini aramamıştır. Diğer bir ifadeyle kanun koyucu, bazı suçlarda hareketin dış
dünyada meydana getirdiği değişiklikle ilgilenmemiş, haksızlığın oluşması ve cezalandırma
için hareketin yapılmasını yeterli görmüştür. Hareketin gerçekleştirilmesiyle tamamlanan,
Kanun’da tamamlanması için neticenin aranmadığı bu tip suçlara, sırf hareket suçları
denilmektedir255. Örneğin, TCK m.125’te düzenlenen hakaret suçu, sırf hareket suçudur. Failin
tahkir edici sözleri söylemesi suçun oluşumu bakımından yeterlidir; suçun oluşumu için bu
sözlerin mağdurda nasıl bir etki gösterdiğinin bir önemi bulunmamaktadır.
Bazı suç tiplerinde ise, suçun tamamlanması için neticenin gerçekleşmesi de aranmıştır. Suç
tanımında, hareketin dışında, hareketin konusunu üzerinde etkiye sahip bir neticenin
gerçekleşmesinin arandığı suçlara neticeli suçlar denilmektedir256. Örneğin, kasten öldürme
suçunun gerçekleşmesi için mağdurun ölümünün gerçekleşmesi gerekir. Failin öldürmeye
yönelik hareketi, mesela silahını ateşlemesi yeterli değildir; suçun tamamlanması için bundan
başka bu silahtan çıkan mermiyle mağdurun ölmesi gerekir.
Neticeli suçlarda, neticenin hareket ile nedensellik ilişkisi içerisinde olması gerekir. Yani en
temel haliyle, netice hareketin bir sonucu olmalı, aralarında sebep-sonuç ilişkisi
bulunmalıdır257. Eğer failin hareketi ile meydana gelen netice arasında nedensellik bağı yoksa,
fail neticeden sorumlu tutulamaz. Ancak hareket ile neticenin arasında doğal bir bağ olan
nedensellik bağının258 varlığının tek başına ele alınarak failin neticeden sorumlu tutulması, bazı
hallerde fail bakımından katlanılmaz hale gelebilir. Bunun için, hareket ile netice arasında
nedensellik bağının varlığı tespit edildikten sonra, failin gerçekleşen neticeden sorumlu
tutulması için ayrıca bir hukuki değerlendirme yapılarak, gerçekten neticenin failin fiilinin bir
eseri mi netice faile isnat edilebilir mi olduğu tespit edilmelidir259. Bu çerçevede neticeli
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suçlarda, öncelikle nedensellik bağının tespiti ardından objektif isnadiyetin varlığının tespit
edilmesi gerekir260.
4.2.7. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet
Nedensellik bağı hareket ile netice arasındaki sebep-sonuç ilişkisini ifade eder. Şayet hareket
ile netice arasında bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmuyorsa, meydana gelen neticeden hareketi
gerçekleştiren failin sorumlu tutulması mümkün değildir261. Hiç kimse, kendisinin neden
olmadığı bir neticeden sorumlu tutulamaz ve cezalandırılamaz. Nedensellik bağı TCK’da açık
bir biçimde düzenlenmemiştir. Ancak, nedensellik bağı, hareket ile netice arasında var olan
doğal bir bağ olduğundan, Kanun’da bu hususun ayrıca düzenlenmesine gerek yoktur262.
Meydana gelen birçok olayda, olayın belirlenebilen tek bir sebebi olduğu için nedensellik bağı
tartışması yapılmaz. Ancak sebeplerin çokluğu halinde hangi sebebin neticeden sorumluluk
gerektirdiğinin tespiti gerekir263.
Hareket ile netice arasındaki ilişkiyi nedensellik bağı bağlamında gösteren örnek şudur: A, B’yi
öldürmek maksadıyla silahını B’ye doğrultup ateşler; B, bu atış sonucu hayatını kaybeder.
Burada suçun hareket unsurunu A’nın silahını doğrultup tetiğe basması oluşturur. B’nin ölümü,
suçun netice unsurunu teşkil eder. A’nın silahından çıkan merminin B’nin ölümüne sebep
olması ise, aradaki nedensellik bağına işaret eder.
Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, nedensellik bağı ve objektif isnadiyet tartışması ancak neticeli
suçlar bakımından geçerlidir. Sırf hareket suçlarında, hareketin yapılması suçun gerçekleşmesi
bakımından yeterli görüldüğünden bu suçlar bakımından herhangi nedensellik bağı tartışması
gerekli ve anlamlı değildir264.
Hareket ile netice arasındaki ilişkiyi ortaya koyan nedensellik bağı bir sebep-sonuç ilişkisidir.
Ancak sebep-sonuç ilişkisi esasında eşyanın tabiatında var olan bir husus olup, eğer geniş
telakki edilirse yukarıda verdiğimiz örnekte, silahın mucidinin olaydaki öldürme suçu
bakımından neticeden sorumluluğu dahi tartışılır265. Nitekim gerçekten silah üretilmeseydi, A,
B’yi silahla öldüremeyecekti. Diğer yandan bu sürece binlerce kişi sebep-sonuç ilişkisi
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çerçevesinde dahil edilebilir. İşte bu yüzden ceza hukukunda meydana gelen neticeden sorumlu
tutmak bakımından doğal bir bağ olan nedensellik bağına bir sınırlama getirmesi gerekmiştir266.
Bu sınırlamanın nasıl olacağına ilişkin ise öğretide birçok teori geliştirilmiştir. Ancak biz
burada, TCK’nın benimsediği suç teorisi çerçevesinde, ceza hukukçularının da birçoğunun artık
benimsediği objektif isnadiyet teorisi çerçevesinde bu sınırlamanın nasıl yapılacağını ifade
edeceğiz.
Objektif isnadiyet teorisi, netice bakımından nedensel hareketi gerçekleştiren faile, neticenin
“onun bir eseri” olarak yüklenip yüklenemeyeceğine ilişkin objektif bir değerlendirme
yapmaktadır267. Teori, her ne kadar failin hareketi netice bakımından nedensel olsa da insan
olmaktan kaynaklanan yeteneklerini de göz önüne alarak failin hukuki sorumluluğunu
sınırlamaktadır268. Diğer bir ifadeyle bu teoriye göre yapılan değerlendirmede, failin fiile ilişkin
iç durumu, burada dikkate alınmamaktadır. Teori böylece, sırf nedensel olarak neticeye
sebebiyet vermeyi sorumlu tutulmak bakımından yeterli görmeyip, sorumluluğu kısıtlayan bir
fonksiyonu icra etmektedir.
Objektif isnadiyet teorisi çerçevesinde, öncelikle hareket ile netice arasında bir nedensellik
bağının var olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma, şart teorisine göre yapılır269. Bu teoriye göre,
nedensellik bağının var olup olmadığı olmazsa olmazdı (Conditio sine qua non) kuralı ile tespit
edilir270. Şayet “failin hareketin olmasaydı netice gerçekleşmezdi” denilebiliyorsa, failin
hareketi netice bakımından nedenseldir. Failin hareketinin netice bakımından nedensel kabul
edilmemesi için, “failin hareketi olmasaydı dahi netice gerçekleşirdi” denilebilmesi gerekir.
Örneğin, A tarafından yaralanan B’nin hastaneye kaldırılması ve B’nin burada çıkan yangında
ölmesi halinde, B’nin ölümü bakımından “A’nın hareketi olmasaydı, B hastaneye gitmeyecek,
dolayısıyla ölmeyecekti” denilebildiğinden A’nın hareketi B’nin ölümü bakımından bu kurala
göre nedenseldir.

Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.290; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku
Genel Hükümler, s.129.
267
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.122.
268
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.129.
269
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.129; Sözüer, Ceza Hukuku Uygulama
Rehberine Giriş ve Pratik Çalışma Notu, s.18.
270
Sözüer, Ceza Hukuku Uygulama Rehberine Giriş ve Pratik Çalışma Notu, s.18.

266

104

Netice bakımından fail tarafından gerçekleştirilen hareketin nedensel olduğunun tespit
edilmesinin ardından neticenin fail objektif olarak isnad edilip edilemeyeceğine ilişkin bir
değerlendirme yapılır271. Bu noktada272;


Failin gerçekleştirdiği hareketin suçun konusu üzerinde hukuken tasvip edilmeyen bir
tehlike meydana getirmesi,



Bu tehlikenin neticede gerçekleşmesi gerekir.

Bu çerçevede tehlikenin hukuken önem taşımayacak ölçüde artırıldığı hallerde (örneğin; bir
kişinin arkadaşına belirli bir yerde tatil yapma önerisinde bulunması ve öneri üzerine tatile
gitmekte olan kişinin uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirmesi durumunda), izin verilen risk
hallerinde (örneğin; bir boks maçında sporculardan birinin ölümü), tehlikenin neticede
gerçekleşmediği hallerde (Örneğin, A tarafından yaralanan B’nin hastaneye kaldırılması ve
B’nin burada çıkan yangında ölmesi halinde) objektif isnadiyetin bulunmadığı ifade
edilebilir273.
Esas itibariyle, objektif isnadiyet tartışması çoğu kez yapılmaz ve bir hareketin netice
bakımından nedensel olduğu ve neticenin faile yüklenebilirliği rahatlıkla tespit edilebilir.
Ancak, meydan gelen daha karmaşık türdeki, birden fazla nedenin birleştiği olaylarda titiz bir
objektif isnadiyet değerlendirmesi yapılması gerekir.
Şayet fiilin faile objektif isnadiyeti mümkün değilse, artık suçun diğer unsurları ve kusurluluk
tartışmaları yapmaya gerek kalmaz ve fiilin suç teşkil etmediği ortaya çıkar.

Fail A, aralarında anlaşmazlık bulunan arkadaşı B’yi yaralamıştır. B hastaneye kaldırılırken
Ambulansının kaza yapması sebebiyle ölmüştür. Bu durumda ölüm, A’nın hareketinin
meydana getirdiği tehlikeden dolayı meydana gelmediğinden, A ölümden değil,
yaralamadan dolayı sorumludur.
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A, eşi ile tartışmış ve eşi bir gün sonra bu tartışmadan dolayı depresyona girerek fare zehri
ile intihar etmiştir. A’nın eylemi hukuken önem taşımayacak ölçüde tehlikeye neden
olduğundan, A ölüm neticesinden sorumlu değildir.
Fail Erman, arkadaşı Ersan ile tartışmış ve onu bıçaklamıştır. Birer ay ara ile 5 ameliyat
geçiren Ersan bir türlü iyileşememiş ve bıçaklanmanın sebep olduğu yaralanmalar nedeniyle
ölmüştür. Bu durumda illiyet bağı kesilmediğinden ölüm, bıçaklama hareketinin sonucudur.
Erman öldürme suçundan dolayı sorumludur.
Serhat, motosikletle karayolunda seyreden Rıfkı’ya yönelik olarak silahla üç el ateş etmiş,
Rıfkı atışlardan korunmak maksadı ile motosiklete kapaklanmış ve kapaklanma sonrasında
dengesini kaybederek motosiklet devrilmiş ve arkadan gelen kamyonun altında kalarak
ezilmiştir. Bu olay itibariyle Serhat’ın hareketi ile ölüm arasında nedensellik bağı
bozulmamıştır. Serhat, ölüm neticesinden sorumludur.

4.2.8. Nitelikli Unsurlar
Ceza kanunlarında yer alan suç tiplerinde, aynı konu etrafında suçun farklı işleniş biçimlerine
yer verildiği görülmektedir. Bu düzenlemelerde öncelikle, suçun oluşması için varlığı zorunlu
unsurlara yer verilerek suçun temel şekline yer verildiği, sonrasında ise, daha ağır veya daha
hafif cezalandırmaya tabi tutulacak nitelikli unsurlara yer verildiği görülmektedir274.
Örneğin, TCK’nın kasten yaralama suçunu düzenleyen 86. Maddesinin birinci fıkrasında,
“Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin
bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadesine
yer verilmiştir. Bu suçun temel şeklidir. Maddenin ikinci fıkrasında ise, suçun daha hafif cezayı
gerektiren nitelikli unsuruna yer verilmiştir; “Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin
basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti
üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur”. Maddenin
üçüncü fıkrasında ise, suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurlarına yer verilmiştir;
“Kasten yaralama suçunun; a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, b) Beden veya ruh
bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, c) Kişinin yerine getirdiği
kamu görevi nedeniyle, d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak
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suretiyle, e) Silahla, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında
artırılır”.
Bir ceza normunun diğerinin daha az ya da daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsuru olup
olmadığını tespit için dikkat edilmesi gereken husus, nitelikli unsurun suçun temel şeklinin
tamamını kapsaması, ayrıca en az bir özel unsura yer vermesi gerektiğidir275. Diğer bir ifadeyle
nitelikli unsurun temel şeklin üzerine bina edilmesi ancak farklılaşan en az bir hususu içermesi
gerekir.
Suçun temel şeklini ağırlaştıran ya da hafifleten nitelikli unsurlar şu şekilde tasnif edilebilir276:


Failin veya mağdurun sıfatından doğan nitelikli unsurlar: Örneğin, resmi belgede
sahtecilik suçunun nitelikli şekli ancak bir kamu görevlisi tarafından işlenebilir. Mağdur
bakımından; Örneğin kasten öldürmenin çocuğa ya da beden veya ruh bakımından
kendisini savunamayacak durumda bulunan bir kişiye ( TCK m.82/1-e), gebe olduğu
bilinen kadına karşı işlenmesi.



Fail ile mağdur arasındaki ilişkilerden kaynaklanan nitelikli unsurlar: Örneğin
kasten öldürmenin üstsoy, altsoy, eş veya kardeşe karşı işlenmesi (TCK m.82/1-d),
cinsel saldırı suçunun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde
bulunan bir kişiye karşı işlenmesi (TCK m.102/3-c) bu suçların temel şekline nazaran
daha ağır cezalandırmayı gerektirmektedir.



Suçun konusuna ait bir özellikten kaynaklanan nitelikli unsurlar: Örneğin hırsızlık
suçunun konusunu oluşturan eşyanın "kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete
ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya"
olması (TCK m.142/1-a) suçun temel şekline göre daha ağır cezayı gerektirmektedir.
Buna karşılık hırsızlık ve yağma suçlarında suçun konusunu oluşturan eşyanın değerinin
azlığı cezada indirimi gerektirmektedir (TCK m. 145, 150/2).



Fiilin işlendiği yer ve zamana göre nitelikli unsurlar: Örneğin bazı suçların gece
vakti işlenmesi, suçun temel şekline göre daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hal
oluşturmaktadır. Suçun işlendiği yer de bazı suçların nitelikli unsurunu oluşturmaktadır.
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Örneğin hırsızlık suçunun toplu ulaşım aracında işlenmiş olması halinde ceza
artırılacaktır (TCK m.142/1-c).


Fiilin işleniş şekline göre nitelikli unsurlar: Örneğin bazı suçların silahla (örneğin
yaralama suçu); cebir veya tehdit kullanılarak (örneğin cinsel saldırı suçu) işlenmesi
suçun nitelikli halini oluşturmaktadır.



Fiilin işlenişiyle güdülen amaç veya saike göre nitelikli unsurlar: Örneğin kasten
öldürmenin "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini
kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla", "kan gütme saikiyle" veya "töre
saikiyle" işlenmesi cezayı ağırlaştıran nitelikli unsurlardır. Hırsızlık suçunun "malın
geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi" yine hırsızlık, yağma
ve dolandırıcılık suçlarının "bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla
işlenmesi" bu suçların temel şekline göre daha az cezayı gerektirmektedir.

Suçun nitelikli hallerinin suçun neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halleriyle karıştırılmaması
gerekir. TCK m. 23 'e göre neticesi sebebiyle ağırlaşmış bir suçtan söz edebilmek için fıilin,
kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi gerekmektedir.
Örneğin, yaralama kastıyla bıçaklanan kişinin ölmesi halinde, kastedilen daha ağır bir neticeden
bahsedilir. Ancak nitelikli unsurlar ise, sadece meydana gelen neticenin ağırlığına bağlı olarak
fillerin ağırlığıyla orantılı cezaya tabi tutulmasını gerektirir. Ayrıca nitelikli unsurlar, failin
kastının kapsamındadır277. Yani nitelikli unsurların gerçekleşmesinde, failin kastettiğinden
başka bir durum bulunmamaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ceza hukukunu ilgilendiren bir fiilin hangi hallerde cezalandırılacağına
ilişkin esaslar öğrenilmiştir. Bu bağlamda, cezalandırılabilir fiilin sistematik olarak incelenme
yöntemi, haksızlık, hukuka aykırılık, kusurluluk, cezalandırılabilirliğin diğer şartları hakkında
genel bilgi sahibi olunmuş ve suçun maddi unsurlarına ilişkin etraflıca bilgi edinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Suçun maddi unsurlarına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Neticenin suç tipinde yer almadığı suçlarda, nedensellik bağı tartışması yapılmaz.
b) Fiilin suçun konusu üzerinde doğurduğu etkiye göre suçlar, zarar ve tehlike suçları
olarak ikiye ayrılır.
c) Bazı suçlarda netice gösterilmiş ancak hareket tarif edilmemiştir.
d) Suç tipinde failde bazı özel vasıflar arayan suçlara özgü suç denir.
e) Bir kişinin yaptığı hareketin netice ile illi olması, yani sebep-sonuç ilişkisi
bulunması, kişinin neticeden sorumlu tutulmasına yeterlidir.
2) Suç teorisine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Her haksızlık bir suç teşkil etmezken her suç bir haksızlık teşkil eder.
b) Bazen fiil suç teşkil etse de, bazı hallerin yokluğu sebebiyle kişiye ceza verilmez.
c) Suçun maddi, manevi ve hukuka aykırılık olmak üzere üç unsuru bulunur.
d) Maddi ve manevi unsurları tamam olan fiiller, kural olarak hukuka aykırıdır.
e) Bazı hallerde suçun unsurlarından birinin eksikliği, fiilin suç olarak nitelenmesine
engel değildir.
3) Suçun maddi unsurlarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Failin hareketi ile gerçekleşen netice arasındaki sebep sonuç ilişkisine illiyet bağı
denir.
b) Mağdur ile suçtan zarar gören farklı kavramlardır.
c) Tüzel kişiler, suçun faili olabilirler.
d) Failin hareketinin yöneldiği şey veya kişiye suçun konusu denir.
e) Bazı suç tiplerinde suçun oluşması için bir neticenin gerçekleşmesi aranmamıştır.

4) Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurları arasında yer almaz?
a) Konu
b) Maksat
c) Netice
d) Mağdur
e) Hareket
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5) Suç teorisine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bir fiilin suç teşkil etmesi, her zaman o fiilden dolayı ceza verilmesini gerektirmez.
b) Suç teorisi bakımından yapılan değerlendirmede hukuka aykırılık esas, hukuk
uygunluk istisnadır.
c) Bir kimsenin işlediği fiil suç teşkil etse de, kusur yeteneğine sahip değilse ceza
verilmez.
d) Suçun unsurlarından birinin eksikliği, suçun oluşumuna engeldir.
e) Ceza sorumluluğu şahsiliği esastır, ancak bazı hallerde kişiye başkasının işlediği
fiilden dolayı ceza verilebilir.

6) Aşağıdakilerden hangisi, ceza hukuku bakımından hareket sayılmaz?
a) İhmalî hareketler
b) Tam bir şuur kaybı hâlinde icra edilen hareketler
c) Seçimlik hareketler
d) Tehdit altında yapılan hareketler
e) Düşünce açıklamalarını yansıtan hareketler

7) Konut dokunulmazlığının ihlali suçunu düzenleyen TCK’nın 116/1. maddesine göre,
“Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza
ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır”. Buna göre, konut dokunulmazlığının ihlali nasıl
bir suçtur?
a) Bağlı hareketli suç
b) Seçimlik hareketli suç
c) Serbest hareketli suç
d) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç
e) Taksirli suç

8) Bisiklet satış mağazası olan (A), karşısında yeni açılan bisiklet satış mağazasının
sahibi (B)’yi yıldırmak için, işçisi (C)’ye (B)’nin mağazasından on bisiklet çalmasını;
aksi halde aylığını ödeyemeyeceğini söyler. Bir gece (C), (B)’nin mağazasına girer, üç
bisikleti dışarı ç ıkarıp arabasına yerleştirir. Dördüncü bisikleti de mağazadan
çıkarırken bazı sesler duyar ve dördüncü bisikleti orada bırakıp arabasıyla uzaklaşır.
112

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) (A), suça teşvik eden durumundadır.
b) Olayda bir tek hırsızlık suçu vardır.
c) Olayda müteselsil (zincirleme) hırsızlık suçu vardır.
d) Olayda üç tamamlanmış, bir de teşebbüs derecesinden kalmış hırsızlık suçu vardır.
e) Tehdit edildiği için (C)’nin cezai sorumluluğu yoktur.

9) Aşağıdakilerden hangisi icrai bir suçtur?
a) İnşaatla ilgili tedbirleri almamak
b) Doktorun acildeki hastaya bakmaması
c) Askeri yasak bölgeye girmek
d) Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
e) Sağlık personelinin suçu bildirmemesi

10) Aşağıdakilerden hangisi ani suç değildir?
a) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
b) Banka soygunu
c) İnsan yaralama
d) İnsan öldürme
e) Hakaret

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)c, 4)b, 5)e 6)b 7)b 8)b 9)c 10)c
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5. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde suçun manevi unsurlarına ve kastı kaldıran hata hallerine yer verilecektir. Bu
çerçevede kast, olası kast, bilinçsiz taksir, bilinçli taksir, amaç ve saik unsurları ele alınacaktır.
Son olarak, suçun maddi unsurları ve hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında düşülen
hatanın kast üzerindeki etkisinin nelerden ibaret olduğuna değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Suçun manevi unsurları nelerdir? Açıklayınız.
2.Kastın türleri nelerdir? Hangi kriterlere göre bu tasnif yapılabilir?
3. Taksir nedir? Türleri nelerdir?
4.Olası kast – bilinçli taksir ayırımı neye göre yapılır?
5. Suçun maddi unsurlarında ya da hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata halinin
failin kastına bir etkisi var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım
Doğrudan kast ve

Kast

Taksir

Kastı kaldıran hata

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kavramları öğrenilecektir.

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Bilinçsiz ve bilinçli taksir

Kazanım

kavramları öğrenilecektir.

araştırarak geliştirilecektir.

Kastı kaldıran hata halleri

Kazanım

öğrenilecektir.

okuyarak

okuyarak

ve

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Kast, doğrudan kast, olası kast, taksir, bilinçli taksir, hata
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Giriş
Suçun manevi unsurları, maddi unsurlarda da işaret ettiğimiz üzere suç tipinde yer alan manevi
unsurlardır. Tipikliğin manevi unsurlarından, failin fiille ilgili tasavvuruna dair, psikolojik
unsurlar anlaşılmaktadır. Kişi ile gerçekleştirdiği davranış arasında manevi bir bağ yoksa bu
davranış fiil niteliği taşımaz ve suç oluşmaz278. Suçun oluşumu manevi unsurun varlığı ile
mümkündür. Maddi unsurları tamam olan ancak manevi unsurları eksik kalan, bulunmayan bir
fiilin, suç teşkil etmesi ve cezalandırılması mümkün değildir. Failin suçun maddi unsurları
bakımından kasten ya da taksirle hareket etmiş olması gerekir.
Bu bölümde, yukarıda ifade edilen çerçevede suçun manevi unsurlarını teşkil eden kast, taksir
ve bunların türleri ele alınacaktır. Bunların yanında diğer bir manevi unsur şekli olan amaç veya
saik unsurlarına yer verilecektir.

Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.318; Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel
Hükümler s.220; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.135.
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5.1. Genel Olarak
Suçun manevi unsurlarına bağlı olarak Ceza kanunlarında düzenlenmiş suçlar; kasten işlenen
suçlar, taksirle işlenen suçlar şeklinde genel bir ayırıma tabi tutulabilir. Bunun yanında kasten
işlenen suçların bazılarında kanun koyucu, kastın dışında fiilin işlenmesi belirli amaç veya
saiklerin bulunmasını aramıştır279 (özel kast). Dolayısıyla bu suçların teşekkülünde kastın
yanında bir manevi unsur olarak amaç veya saikin de bulunması gerekir.
TCK’nın kastı düzenleyen 21. Maddesinde, “Suçun oluşumu kastın varlığına bağlıdır”
ifadesiyle ceza kanunlarında düzenlenen suçların –suçun kanuni tanımında yer verilsin ya da
verilmesin- kural olarak kasten işleneceğini, dolayısıyla failin, suçun maddi unsurlarına yönelik
kastının aranması gerektiğine işaret etmiştir. Dolayısıyla suçun kanuni tanımında yer verilmese
de, failin kastının varlığı suçun kurucu unsurlarındandır. Nitekim ceza normlarının bazılarında
suçun kasten işlenebileceği açıkça ifade edilmişken (örneğin kasten öldürme suçu (TCK
m.81)); bir çoğunda suçun kasten işleneceğine dair açık bir ifadeye yer verilmemiştir.
Ceza kanunlarında düzenlenen suç tiplerinin büyük çoğunluğu kasten işlenen suçlardır. Ancak
sınırlı sayıda da olsa bazı suçlar taksirler işlenen suçlardır. TCK m.21’de yer alan ve suçun
oluşumunu kastın varlığına bağlayan kuralın aksine, taksirli suçlar ancak suçun kanuni
tanımında açıkça taksirle işleneceğinin gösterildiği suçlardır. Eğer suç tanımında taksire dair
bir işaret yoksa, o suç için taksirli sorumluluk gündeme gelmez. Diğer bir ifadeyle, o suçun
taksirle işlenmesi mümkün değildir. Nitekim TCK’nın taksiri düzenleyen 22. Maddesinin
birinci fıkrasına göre, “Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde
cezalandırılır”. Örneğin kasten öldürme suçu TCK m.81’de düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye
göre, ancak bir başkasını kasten öldüren kişilerin cezalandırılması mümkündür. Bu hükme göre,
bir başkasını taksirle öldüren kişinin cezalandırılması mümkün değildir. Ancak, taksirle
öldürme fiilini de cezalandırmak isteye kanun koyucu, buna yönelik olarak TCK m.85’te
taksirle öldürme suçuna yer vermiştir. Mala zarar verme suçu, insan ticareti suçu, resmi evrakta
sahtekarlık suçu gibi suçların taksirle işlendiği halde cezalandırılması söz konusu değildir.
Çünkü kanunda taksirli mala zarar verme, taksirli insan ticareti, taksirli evrakta sahtekarlık suçu
düzenlenmemiştir. Şu halde, kastın genel, taksirin istisnai sorumluluk türü olduğunu ifade
etmek gerekir.

279

Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.136.
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Kast kendi içinde doğrudan kast ve olası kast olmak üzere ikiye ayrılır 280. Taksir de benzer
şekilde adi (bilinçsiz) taksir ve bilinçli taksir olmak üzere ikiye ayrılır. Doğrudan kast olası
kasta göre; bilinçli taksir de adil taksire göre daha yoğun haksızlık içeriğine sahiptir.

Adi Taksir

Bilinçli Taksir

Olası Kast

Doğrudan Kast

Hemen belirtelim ki, ceza kanunlarında yer alan suç tiplerinin kasten işlenen suçlar ve az sayıda
taksirle işlenen suçlardan teşekkül eder. Bunun yanında, netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar
bakımından, kast-taksir kombinasyonunun da gerçekleşebileceğini ifade etmek gerekir281.
Örneğin, yaralamak kastıyla bıçaklanan bir kimsenin kan kaybından ölmesi halinde netice
sebebiyle ağırlaşmış yaralama (TCK m.87) oluşacaktır. Fail burada yaralamaya kastetmişken
ölüm gerçekleşmiştir. Eğer bu yaralamanın neticesinde mağdurun ölebileceği öngörülebilir ise,
yani failin taksiri varsa fail neticeden sorumlu tutulur. Bu durumda failin kastının üstüne
eklenen bir taksirden, yani kast taksir kombinasyonundan bahsedilir.
5.2. Kast
5.2.1. Genel Olarak
Kast, bir suç tipini gerçekleştirmeye yönelik hareket iradesidir. 5237 sayılı TCK kast
kavramına, TCK m.21’de yer vermiştir. Buna göre, “(1) Suçun oluşması kastın varlığına
bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.
(2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen,
fiili işlemesi halinde olası kast vardır”. TCK m.21’in birinci fıkrasında doğrudan kastı
tanımlamış, ikinci fıkrasında ise, olası kast tanımına yer vermiştir.
Bu tanım çerçevesinde her iki kast türünde de kastın bilme ve istemeye dayandırıldığı, olası
kastın isteme unsuru bakımından farklılaştığı görülmektedir. Aşağıda bu ayırım çerçevesinde,
doğrudan kast ve olası kast konuları açıklanacaktır.
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281

Sözüer, Ceza Hukuku Uygulama Rehberine Giriş ve Pratik Çalışma Notu, s.21.
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.230 vd.

121

5.2.2. Doğrudan Kast
Doğrudan kast, failin hareketinin kanuni tipi gerçekleştireceğini bilmesi veya kesin olarak
öngörmesidir282. TCK’nın kast kavramına yer veren 21. maddesinde kast, suçun kanuni
tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi olarak ifade edilmiştir. Buna göre
kastın, bilme ve isteme olmak üzere iki unsuru vardır. Kastın gerçekleşmesi için bilme ve isteme
unsurlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. Failin, suçun kanuni tanımındaki unsurları bilmesi
ve bu bilgiye rağmen hareketi gerçekleştirmesi, yani istemesi gerekir.
Doğrudan kastın bilme unsuru, suçun maddi unsurlarının bilinmesini ifade etmektedir283. Failin
hareketiyle hedeflediği doğrudan neticelerin yanı sıra, hareketinin zorunlu neticesi ya da
kaçınılamaz yan neticesi olarak günlük hayat tecrübelerine göre öngördüğü ve iradi olarak
kabul ettiği her şey, bunları istemese dahi, doğrudan kastın kapsamındadır284. Bir başka
ifadeyle, belli bir neticenin gerçekleşmesine yönelik olarak icra edilen fiilin diğer bazı neticeleri
de meydana getireceği günlük hayat tecrübelerimize göre muhakkak ise, fail bu neticeler
bakımından da doğrudan kastla hareket etmiştir. Örneğin A’yı öldürmek için A’nın özel jetine
bomba koyan B’nin, bombanın patlaması ve bu sırada uçaktaki mürettebat C ve D’nin de ölmesi
halinde, bu kişiler bakımından da ölümün muhakkak olması nedeniyle doğrudan kastla hareket
ettiğini ifade etmek gerekir285.
Failin bilgisi geçmişte (örneğin TCK m.165'de tanımlanan suç eşyasını satın alma suçu
bakımından fail satın aldığı ve suçun konusunu oluşturan eşyanın bir suçun işlenmesiyle elde
edildiğini bilmelidir) veya halen (örneğin fail çaldığı eşyanın bir başkasına ait olduğunu, girdiği
konutun başkasına ait olduğunu) mevcut olan tipiklik unsurlarına ilişkin olmalıdır286. Ayrıca
fail, suçun kanuni tanımında aranan neticenin gerçekleşeceğini veya gerçekleşebileceğini de
bilmelidir287. Nitekim TCK’nın Hata başlığı altındaki düzenlemede bu durum açıkça ifade
edilmiştir. Buna göre, “Fiilin icrasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen
bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hali saklıdır”
(TCK m. 30/1). Örneğin, ormanlık alanda, çalılığın arkasındaki hareketliliğe ayı olduğu
zannıyla ateş eden ve bir insanın ölümüne neden olan kişinin, suçun maddi unsurlarına ilişkin

Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.159.
Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler s.224.
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Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler s.231; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel
Hükümler, s.
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Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler s.231; Sözüer, Ceza Hukuku Uygulama Rehberine Giriş ve
Pratik Çalışma Notu, s.23.
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Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.157-158.
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bilgisi tam değildir, bu bilgisizlik onun kastını kaldırmakta ve hataya düşmesine neden
olmaktadır. Bu husus hata bahsinde daha detaylı ele alınacaktır.
Failin kasten hareket edebilmesi için neticeli suçlarda nedensellik bağını da esas hatlarıyla
bilmelidir288. Örneğin, A, B‟nin boğazını ip ile sıktıktan sonra, gerçekte baygın olan mağduru
öldü zannederek göle atar ve ölüm neticesi de mağdurun gölde boğulmasıyla gerçekleşir. Failin
kastının nedensellik gelişimini bütün ayrıntılarını içermesi zorunlu olmadığından ve netice de
faili objektif olarak isnad edilebildiğinden bu gibi durumlarda kasten işlenerek tamamlanmış
tek suç vardır289.
Suçun unsurlarının dışında kalan, cezalandırmanın diğer koşullarını teşkil eden unsurları
(öreğin objektif cezalandırma şartı, şahsi cezasızlık sebebi, cezayı kaldıran şahsi sebep) failin
kastının kapsaması gerekmez290. Diğer bir ifadeyle, failin bu unsurlara ilişkin bilgisinin var olup
olmadığı suçun oluşumu bakımından önem taşımaz. Örneğin, trafik güvenliğini tehlikeye
sokma suçundan (TCK m. 179/2) dolayı failin cezalandırılabilmesi için ulaşım araçlarının
kişilerin "hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde" sevk ve idare
edilmesi gerekir. Aracını tehlikeli bir şekilde kullanan failin cezalandırılabilmesi için bu fiilinin
başkalarının hayatını tehlikeye soktuğunu bilmesi gerek yoktur291. Somut tehlikenin objektif
olarak gerçekleşmesi yeterlidir.
İşlediği fiil bakımından bir hukuka uygunluk sebebi bulunan fail, bu hukuka uygunluk
sebebinin maddi şartlarının gerçekleştiğini de bilmelidir292. Tipe uygun fiilin hukuka uygunluğu
için, bir hukuka uygunluk sebebinin objektif olarak varlığı yeterli değildir. Fail, fiilini hukuka
uygun hale getiren durumun varlığını bilmeli ve kendisine bu suretle verilen yetkinin icrası
veya yüklenen yükümlülüğün gerçekleştirilmesi amacıyla hareket etmelidir.
Hemen belirtelim ki, failin bir gerçekleştirdiği fiilin suç teşkil edip etmediğine ilişkin bilisi
yahut kanaati, kastın kapsamındaki bilme unsuruna ilişkin değildir. Failin somut olaydaki
fiiline, fiilinin neticelerine, mağdura ilişkin bilgisi kastın oluşumu bakımından yeterlidir293.
Ancak işlediği fiilin haksızlık (suç) teşkil edip etmediği hususunda yanılgıya düşen, bu hususta
bilgisizliği bulunan kişinin cezalandırılıp cezalandırılmayacağı hususa kusura ait bir
Artuk, Gökcen ve Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.326; Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku
Genel Hükümler, s.151.
289
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tartışmadır294. Ancak kısaca belirtelim ki, TCK m.4’de kanunu bilmemenin mazeret
sayılmayacağı açıkça ifade edilmiştir. Kural olarak fail, işlediği fiilin suç teşkil ettiğini
bilmediğini iddia edemez meğer ki bu hususta kaçınılmaz bir yanılgıya düşmüş olsun (TCK
m.30/4). Bu husus Kusurluluk bahsinde daha detaylı olarak ele alınacaktır.
Kast, fiil bitinceye kadar mevcut olmalıdır295. Çok hareketli suçlarda ise kast, ilk hareketin
yapılması sırasında ikinci hareketin yapılmasına da yönelmelidir. Örneğin yağma suçu (TCK
m. 148) cebir veya tehdit kullanılarak bir malın alınmasını gerektiren iki hareketli bir suçtur.
Failin cebir veya tehdit kullanmadaki amacı malı almak olmalıdır296. Dolayısıyla cebir veya
tehdide başvurduğu anda failin kastı aynı zamanda ikinci hareket olan alma hareketine de
yönelmektedir.
Sonucu meydana getirmeye yönelik hareketlerin yapıldığı anda var olan kasta başlangıç kastı
denir. Buna karşılık, yapılmaya başlanan harekete, sonradan bilme ve istemenin eklenmesiyle
oluşan kasta ise, eklenen kast denir. Örneğin kendinin zannederek aldığı kitabın, başkasına ait
olduğunu fark ettiği halde çantasına koyup götüren kişinin kastı böyledir.
Bir suçun kanuni tanımında "bilerek", "bildiği halde", "bilmesine rağmen" gibi ifadelere yer
verilmişse, bu suç ancak doğrudan kastla işlenebilir, olası kastla işlenemez297.
Kastın isteme unsuru, suçun maddi unsurlarının gerçekleştirilmesine yönelik iradeyi ifade
etmektedir298. Buradaki isteme iradi insan hareketine vurgu yapan bir istemedir. Diğer bir
ifadeyle, failin buradaki iradi hareketi, hukuk düzenini ihlal eden bir hareket gerçekleştirdiği
bilinci çerçevesinde tercihini değil, unsurlarını bilmesine rağmen gerçekleşmekten geri
durmayarak gösterdiği iradedir299. Bu bağlamda kusur yeteneği bulunmayan, haksızlık bilinci
gelişmemiş insanların da kasten hareket etmesi mümkündür. Örneğin akıl sağlığı yerinde
olmayan bir kişinin gerçekleştirdiği yaralama fiilinde, bilme ve isteme hali söz konusudur.
Kendisine dışarıdan psikolojik veya fizyolojik bir baskı uygulanmadan yönlendirici iradesi ile
hareket etmiştir. Ancak akıl sağlığı yerinde olmayan kişi, kasten gerçekleştirdiği bu hareketin
hukuk düzenini ihlal ettiğinin, haksızlık teşkil ettiğinin bilince değildir. Bu anlamda hukuk
düzenini ihlal etme yönünde de bir irade ortaya koymamıştır. Dolayısıyla işlediği fiil kasten
Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler s.227-228.
Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.158.
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işlenmiştir ve suç teşkil eder ancak kusurlu olmadığı gerekçesiyle kendisine ceza verilmez.
Elbette bu kişiye güvenlik tedbirlerinin tatbiki mümkündür.
5.2.3. Olası Kast
Olası kast, TCK’nın 21. maddesinin ikinci fıkrasında, "kişinin, suçun kanuni tanımındaki
unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi" şeklinde tanımlanmıştır.
Buna göre, fail suçun maddi unsurlarına ilişkin bir bilmesi ve gerçekleşeceğini öngörmesine
rağmen hareketini gerçekleştirmektedir. Kanunda yer alan kast tanımı ve bilinçli taksir tanımı
ile birlikte ele alındığında olası kastın, failin gerçekleşmesi muhtemel bir durumu
umursamayarak hareketini gerçekleştirmesi halidir.
Doğrudan kasttan farklı olarak, olası kast halinde suçun maddi unsurlarının gerçekleşmesi, fail
tarafından muhakkak değil, muhtemel (olası) addedilir300. Olası kastta, tipik neticenin
gerçekleşmesi olayın seyrine bırakılmakta; neticenin gerçekleşmemesi için özel bir çaba sarf
edilmemekte; “olursa olsun” düşüncesi ile hareket edilmektedir. Olası kastta fail tipikliği
gerçekleştirecek somut bir tehlikenin varlığının bilincinde olduğu gibi, bu tehlike fail tarafından
ciddiye de alınmaktadır. Fail bakımından asıl amaç o kadar önemlidir ki, bu amaca ulaşmak
için muhtemel neticelerin gerçekleşmesi göze alınmaktadır. Örneğin, otomobilin içinde
bulunan kişiye silahla ateş edilirken, hemen yanında oturmakta olan kişinin yaralanması ya da
ölmesi de ihtimal dâhilindedir. Kurşunlardan birinin bu kişiye de isabet etmesi halinde, ortaya
çıkan ölüm ya da yaralama neticesi bakımından failin olası kastla hareket ettiği kabul edilir.
Olası kastın varlığı için şu üç koşulun bulunması gerekmektedir:


Fail, tehlikenin varlığını bilecek (yani tipikliğin gerçekleşmesi tehlikesini mümkün
görecek). Fail tehlike halini bilmiyorsa, olası kastın kabulü söz konusu değildir. Bu
durumda yalnızca taksirli bir suçun oluşup oluşmayacağı düşünülmelidir.



Böyle bir tehlikenin gerçekleşebileceğini ciddiye alacak. Fail, mevcut koşullara göre
tipikliğin gerçekleşmesini mümkün veya muhtemel göıüyorsa, bu takdirde tehlike halini
ciddiye almış olur. Fail, tehlikenin ciddi olarak bilincinde olmasına rağmen, bu tehlike
karşısında hareketini ihmal etmek yerine onu yaptığında olası kast gerçekleşmiş
demektir.



300

Tehlikenin gerçekleşmesini kabullenecek (tipikliğin gerçekleşmesini göze alacak)
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Doğrudan kastta neticenin gerçekleştirilmesi yönünde bir kesinlik vardır. Olası kastta ise
neticenin gerçekleşip, gerçekleşmeyeceği bir ihtimal dahilindedir. Fail neticenin gerçekleşme
ihtimalini göze alarak hareketini tamamlamaktadır. Bu ihtimale rağmen fail hareketlerini
tamamlar ve suç meydana gelirse fail bu sonuçtan sorumlu olur. Bu nedenle şunu akıldan
çıkarmamak gerekir: ilk bakışta olası kast gibi gözüken bir olayda “neticenin gerçekleşmesi
kesinlik düzeyindedir” denilebiliyorsa burada her zaman doğrudan kast vardır. Başka
kelimelerle, failin öngördüğü veya kabullendiği neticenin gerçekleşmesi bir ihtimal değil de
kesinlik düzeyinde ise doğrudan kast vardır.
Bir uçağın pilotunu öldürmek için uçak havada iken patlamak üzere bomba koyan fail,
patlayan bomba ile yetmiş yolcunun ölmesine yol açarsa, fail yetmiş bir doğrudan kastla
öldürmeden sorumlu olacaktır. Çünkü somut olayda tüm yolcular açısından sonucunun
gerçekleşmeme ihtimali bulunmamakta, bir kesinlik bulunmaktadır.
Fail A, pek fazla kullanılmayan bir yoldan geçen B’yi öldürülmek için yola bomba koysa,
birilerinin de geçme veya geçmeme ihtimali olmasına rağmen, geçme ihtimallerini göze alıp,
umursamayıp hareketini tamamlasa istediği kişiyi ve istemediği on kişiyi öldürse, bir
doğrudan kastla öldürme on olası (dolaylı) kastla öldürme suçundan sorumlu olacaktır.
Ancak, fail A, hasmı B’yi öldürmek için B’nin içerisinde on kişinin olduğu bir minibüse
bindiğini görerek minibüsün geçiş güzergahına bomba koysa ve B ile birlikte on kişi ölse,
fail A on bir ayrı doğrudan kastla insan öldürme suçundan sorumlu olacaktır. Çünkü burada
neticenin gerçekleşmesi kesinlik düzeyindedir.
Yolda seyreden bir otobüs sürücüsü, trafik lambasının kendisine kırmızı yanmasına rağmen,
kavşakta durmadan geçmek ister; ancak kendilerine yeşil ışık yanan kavşaktan geçmekte olan
yayalara çarpar ve bunlardan bir veya birkaçının ölümüne veya yaralanmasına neden
olur. Trafik lambası kendisine kırmızı yanan sürücü, yaya geçidinden her an birilerinin
geçtiğini görmüş; fakat buna rağmen kavşakta durmamış ve yoluna devam etmiştir. Bu
durumda doğrudan kast vardır.
Düğün evinde törene katılanların tabancaları ile odanın tavanına doğru ardı ardına ateş
ettikleri sırada, bir kişinin aldığı alkolün de etkisi ile elinin seyrini kaybetmesi sonucu, yere
paralel olarak yaptığı atışlardan bir tanesinden çıkan kurşun, törene katılanlardan birinin
alnına isabet ederek ölümüne neden olur. Bu örnek olayda kişi yaptığı atışlardan çıkan
kurşunların orada bulunan herhangi birine isabet edebileceğini öngörmüş; fakat buna rağmen
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silâhıyla atışa devam etmiştir. Burada fail silâhıyla ateş ederken ortaya çıkacak yaralama
veya ölüm neticelerini kabullenmiştir. Burada doğrudan kast vardır.
Ancak aynı olay açık havada ve sokak ortasında olsaydı ve seken kurşun balkonda oturan bir
kişinin ölümüne sebebiyet verseydi olası kast olurdu.
Dur ihtarı yapan polis ekibini yolun ortasında gördüğü halde aracı durdurmayıp polisin
üzerine süren bir kimse bu suçu doğrudan kastla işlemiş sayılır.

Kasten işlenen suçlar kural olarak olası kastla da işlenebilir. Ancak bazı suç tanımlarında,
“bildiği halde”, “bilmesine rağmen” gibi ifadelere yer verilmiştir. Bu tip suçların olası kastla
işlenmesi mümkün değildir301.
Olası kastın, doğrudan kasta göre haksızlık içeriği daha az olduğundan kanun koyucu bir suçun
olası kastla işlenmesi halinde, kasten işlenmesine verilecek cezadan belirli bir miktar indirim
öngörerek ceza vermeyi uygun bulmuştur.
5.3. Taksir
5.3.1. Genel Olarak
Taksir, sözlükte kısaltma, bir işi eksik yapma, bir şeyi yapabilirken çekinip yapmama, kusur
etme, kabahat, günah gibi anlamlara gelmektedir302. Suç teşkil eden haksızlığın diğer bir işleniş
şekli olan taksiri 5237 sayılı TCK kast da olduğu gibi, taksir bakımından da yeni kanun genel
bir taksir tanım yapmak yerine, taksiri bilinçsiz ve bilinçli taksir şeklinde ikiye ayırmış ve ayrı
fıkralarda tanımlamıştır. TCK'nın 22. maddesinin 2. fıkrasına göre, bilinçsiz taksir, "dikkat ve
özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen
neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir". Bilinçli taksir ise "kişinin öngördüğü neticeyi
istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde" gündeme gelir (TCK m. 22/f. 3).
Kast konusuna ilişkin açıklamalarda temas ettiğimiz üzere suçlar kural olarak kasten işlenir
(TCK m.21/1). Ancak bir suçun taksirle işlenebilmesi için, o suçun taksirle işlenebileceğinin
kanunda açıkça ifade edilmiş olması gerekir (TCK m.22/1). Dolayısıyla taksir, istisnai bir
sorumluluk şeklidir. Kasten işlenen suçların sayısına kıyasla taksirle işlenen suçlar çok daha az
sayıdadır. Bunların en tipik örneği taksirli öldürme ve yaralamadır. Şu halde bir suçun taksirli
301
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biçimini düzenlemek ya da düzenlememek kanun koyucunun takdirindedir. Örneğin mala zarar
verme suçunun taksirli şekli kanunda düzenlenmemiştir. Yani bir kimsenin malına dikkatsizlik
sonucu zarar veren kişi cezalandırılmaz.
Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni
tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Diğer bir deyişle taksir,
isteyerek yapılan fiillerden meydana gelen istenmeyen neticelerden sorumluluktur. Yol
kenarına açılan çukurun etrafına gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için birisinin düşmesi,
inşaat faaliyeti ile ilgili kurallara aykırı hareket edildiği ve gerekli önlemler alınmadığı için
birisinin başına tuğla düşerek yaralanması halinde taksirli sorumluluk vardır.
Taksirin cezalandırılmasının nedeni, objektif özen yükümlülüğünün ihlâl edilmesidir303. Bu
yükümlülüğün ihlali bakımından failin kişisel olarak kınanabilip kınanamayacağı ise kusur
bakımından bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. O halde, ilk olarak taksirli suçun objektif
yönü (haksızlık tipi) belirlendikten sonra, ayrıca genel olarak öngörülen özen ve öngörebilme
yükümünün kişisel olarak fail bakımından da onun zeka ve eğitimine, maharet ve kabiliyetine,
tecrübesine ve sosyal konumuna göre de yerine getirilebilir olup olmadığı araştırılmalıdır
(kusur tipi). Böylece taksirli suçlarda da haksızlık ve kusur birbirinden ayrılmış olmaktadır.
Taksirli hareketin cezalandırılmasının nedeninin toplumsa yaşam düzeninde kişiye yüklenen
dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlal edilmesidir. Bu yükümlülük, yazılı kurallardan (Kanun,
yönetmelik vb.) kaynaklanabileceği gibi toplumsal yaşam düzeninin gereği olarak uygulanan
yazısız kurallardan da (örf ve adet, mesleki bilgiler) kaynaklanabilir304. Örneğin, hız
konusundaki trafik kurallarına uymadığı için kırmızı ışıkta duramayan ve yoldan geçmekte olan
yayaya çarparak yaralanmasına sebebiyet veren sürücü, hukuk normlarından (Karayolları
Trafik Kanunu) kaynaklanan dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmış ve taksirle
hareket etmiştir. Objektif özen yükümlülüğüne aykırılık oluşturan ve dolayısıyla taksirli bir
suçun oluşumuna sebebiyet veren davranış, icrai bir davranış olabileceği gibi, ihmali bir
davranış da olabilir. Örneğin, A, sahibi olduğu köpeğini başıboş bırakır ve köpek, yoldan geçen
B’ye saldırır ve ısırır. Bu olayda A, dikkat ve özen yükümlülüğünü ihmali bir davranışla ihlal
etmiştir.
Somut olayda failin meydana gelen neticeyi daha dikkatli ve özenli davransaydı bile
engelleme ve önleme imkanı yoksa kişi taksirden sorumlu olmaz. Bu durumda kaza ve
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tesadüften bahsedilir. Somut olayda Yargıtay ortalama zeka seviyesine sahip insanları dikkate
almaktadır.
Aracının bakımını tam olarak yaptırmış, şehir içinde hız sınırları içinde 40 km. hızla seyreden
bir sürücü, yolda bulunan çöp bidonunun arkasından 5 m. mesafeden beklenmedik şekilde
yola fırlayan çocuğu ezmemek için frene bassa buna rağmen çocuğun ölümüne sebep olsa,
sürücü açısından artık yapacak bir şey yoktur. Bu hızdaki arabanın bu mesafede durması
mümkün değildir. Fail daha dikkatli ve özenli davransaydı bile bu sonuç meydana gelecektir.
Bu olayda failin taksir derecesinde dahi kusuru yoktur, ceza hukuku anlamında fail
kusursuzdur.

Taksirli suçlarda, teşebbüs ve iştirak hükümleri uygulanamaz.
Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek ceza failin kusuruna göre belirlenir (TCK m.22/4).
Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan sorumlu olur (TCK
m.22/5). Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. Bir trafik kazasında sürücü ile yaya
veya her iki sürücü de taksirle hareket etmiş olabilir. Bu gibi durumlarda neticenin oluşumu
açısından her kişinin taksirli fiili dolayısıyla kusurluluğu bir diğerinden bağımsız olarak
belirlenir.
Birden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ameliyatın ölümle sonuçlanması
durumunda, ameliyata katılan kişiler müşterek hareket etmektedir. Ancak tıp biliminin
gereklerine aykırılık dolayısıyla ölümle sonuçlanan bu ameliyatta işlenen taksirli suç için
iştirak kuralları uygulanmaz. Kanunun suça iştirake ilişkin hükümleri, kasten işlenen
suçlarda mümkündür. Birden fazla kişinin katılımıyla yapılan ameliyat sırasında meydana
gelen ölüm neticesi bakımından her bir kişinin sorumluluğu kendi kusuru göz önünde
bulundurulmak suretiyle belirlenir. Bu tespitte diğer kişilerin kusurlu olup olmadığı hususu
dikkate alınmaz.

Taksirli hareket sonucu meydana gelen netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu
bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına da
yol açmışsa, faile ceza verilmez. Fakat bilinçli taksir halinde ceza bir miktar indirilerek verilir
(TCK m.22/6). Taksirle hareket eden sürücü baba, kazaya sebebiyet verir ve çocuğunun
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ölümüne yol açarsa babaya ceza verilmez. Baba, bilinçli taksirle hareket etmişse taksirli suçun
cezası bir miktar indirilerek verilebilir.
Kanunumuza göre, suçun kanuni tarifinde yer alan unsurları bilerek ve isteyerek gerçekleştiren
kişi kasten hareket etmiş sayılır. Buna karşılık, ceza kanununda tanımlanan bir fiili istemeyerek
özen yükümlülüğünün ihlali suretiyle gerçekleştiren ve bunu yükümlülüklerine aykırı bir
şekilde müşahede etmeyen (bilinçsiz taksir) veya böyle bir fiilin gerçekleşmesini muhtemel
görmekle beraber neticenin meydana gelmeyeceğine yükümlülüklerine aykırı olarak güven
duyan (bilinçli taksir) bir kimse taksirle hareket etmiştir305. Dolayısıyla, kasten ve taksirle
işlenen suçlar birbirinden bağımsız olup taksir, kastın hafifletici bir şekli de değildir.
Aşağıda taksirin türleri olan bilinçsiz taksir ve bilinçli taksir konularına yer verilmiştir.
5.3.2. Adi (Bilinçsiz) Taksir
TCK'nın 22. maddesinin 2. fıkrasına göre, bilinçsiz taksir, "dikkat ve özen yükümlülüğüne
aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek
gerçekleştirilmesidir". Buna göre, icrai veya ihmali bir hareketi yapan failin, suçun kanuni
tanıma uygun bir fiilin gerçekleşebileceğini öngörmesi gerekirken, kendisinden beklenen özeni
göstermeyerek böyle bir neticenin meydana gelmesine sebebiyet vermiş olması halinde
bilinçsiz taksir vardır. Diğer bir ifadeyle Bilinçsiz taksir, normal koşullarda öngörülmesi
gereken neticenin somut olayda öngörülememesi durumundur.
Daha önce ifade ettiğimiz üzere taksirin esası objektif özen yükümlülüğüne dayanır. Burada
hareket bilerek ve istenerek gerçekleştirilmektedir. Ancak hareket yapılırken hareketin bir suç
teşkil eden bir haksızlığa sebebiyet vereceği mülahaza edilmemektedir. Failin içine düştüğü bu
öngörüsüzlük ise, kendisine toplumsal yaşam düzeni içinde yüklenmiş bir takım
yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmemesinden kaynaklanır. Örneğin, A ormanlık alanda
avlanırken çalılığın arkasındaki hareketliliğe doğru bir hayvan olduğu düşüncesiyle silahını
ateşler. Ancak, çalılığın arkasındaki B’dir ve bu atışla yaralanır. Bu durumda A gerekli dikkati
ve özeni gösterseydi çalılığın arkasındakinin B olduğunu anlayabilecek durumda ise, bu
yükümlülüğünü ihlal edip hiç düşünmediği, aklına gelmeyen, öngörmediği bir netice ile
karşılaşmış ve dolayısıyla bilinçsiz taksirle hareket etmiştir.
Buradaki özen kavramı hem objektif, hem normatif bir kavramdır. Özen yükümlülüğünün
belirlenmesinde objektif esastan hareket edilmelidir. Objektif özen kavramıyla, failin kişisel
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özellikleri dikkate alınmaksızın ve failin somut olayda hangi özeni gösterdiğine bakılmaksızın,
genel olarak gerekli olan özen ifade edilmektedir. Failin durumundaki makul ve tedbirli bir
insanın tercih edeceği davranış, özenli davranıştır. Diğer yandan güven prensibi çerçevesinde
toplumda, dikkat ve özen yükümlülüğünün sınırı bakımından başkalarının taksirli hareket
etmeyeceğine dair güvenerek hareket edilmektedir. Örneğin kendisine yeşil ışık yanan kişi,
diğer kişinin kırmızı ışıkta durup durmadığını kontrol etmek zorunda değildir. Yani bu kişiye
ayrıca bu durumu da kontrol etmek noktasında bir dikkat ve özen yükümlülüğü yüklenmemiştir.
Objektif özen yükümlülüğünün kaynağını, toplumsal hayatın düzen içinde ve güvenli bir
şekilde sürdürülmesiyle ilgili olarak kanunla veya diğer pozitif düzenlemelerle getirilen
kurallar oluşturabileceği gibi, bir başkasının sağlığı, hayatı veya malvarlığı ile ilgili olarak
toplumsal hayatın gerekli kıldığı genel tecrübe kuralları da oluşturabilir.
5.3.3. Bilinçli Taksir
Bilinçli taksirin tanımına TCK m.22/3’te yer verilmiştir. Buna göre, “Kişinin öngördüğü
neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde
taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır”.
Bilinçli taksir halinde, bilinçsiz taksire göre daha yoğun bir haksızlık düzeyi bulunduğundan,
failin bilinçli taksirle hareket ettiğinin tespiti halinde, taksirli suça verilecek cezadan bir artırım
yapılmaktadır. Nitekim ceza kanunlarında sadece kasten ve taksirle işlenen suç tiplerine yer
verilmiş ve bunlar bakımından bir ceza öngörülmüş; olası kast ve bilinçli taksir hallerinde buna
göre indirileceği ve artırılacağı belirtilmiştir.
Bilinçli taksirde, bilinçsiz taksirde olduğu gibi sorumluluk yine objektif özen yükümlülüğünün
ihlaline dayanır. Ancak bu kez fail, yerine getirmediği yükümlülük nedeniyle bir suçun
meydana geleceğini tahmin etmektedir. Yani failin neticeye ilişkin bir öngörüsü bulunmakta
ancak bu öngörüsünün gerçekleşmeyeceğine yükümlülüklerine aykırı olarak güven
duymaktadır306. Örneğin, yol bakım çalışması yapan ve yola çukur açan kişinin, buna ilişkin bir
uyarıcı işaret koymaması ve gece vakti buraya bir kişinin düşerek yaralanması halinde failin
bilinçli taksirle hareket ettiği söylenebilir.
Bilinçsiz taksir, failin suç kalıbına uyan hukuka aykırı olan fiile iradi bir hareketle sebep olması,
fakat meydana gelen neticeyi öngörmemiş olmasıdır. Bilinçli taksirde ise fail neticeyi
öngörmektedir fakat somut olayda neticenin gerçekleşmeyeceğine inanmakta veya bu konudaki
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ustalığına güvenmektedir. Bilinçli taksirde fail hareketi iradi olarak yapar ve sonucun meydana
gelebileceğini öngörür ancak gerçekleşmesini istemez. Bilinçli taksirde sihirli kelime “nasıl
olsa olmaz”dır.
Sahilde Jet-skisi ile dolaşan fail, orada yüzenleri görmesine (öngörmesine) rağmen
çarpmayacağını düşünerek ya da ustalığına güvenerek sahile yakın yerlerde aracını
kullanırsa, bunun sonucunda da birilerini yaralarsa bilinçli taksirle yaralamadan sorumlu
olacaktır. Somut olayda fail neticeyi öngörmüştür. Fakat neticeyi istememekte, ustalığına da
güvenerek neticenin meydana gelmeyeceğini düşünerek hareket etmektedir.
Sirkte bıçak atan akrobat, istemediği halde ustalığına güvenerek bıçak attığı hedefteki şahsı
yaralarsa, yukarıdaki örnekteki aynı değerlendirme ile bilinçli taksirle yaralamadan sorumlu
tutulur.
5.3.4. Olası Kast-Bilinçli Taksir Ayırımı
Kanunda yer alan olası kast ve bilinçli taksir kavramları birbirine oldukça yakındır. Birçok kez,
bir fiilin olası kastla mı işlendiği yoksa bilinçli taksirle mi işlendiği hususu tartışılır. Yargıtay’da
olası kasta ya da bilinçli taksire dair bir karar verirken çoğu kez bu tartışmayı yapmak suretiyle
kararını verir.
Bir fiilin olası kastla mı yoksa bilinçli taksirle mi işlendiği hususunda Frank formülü ile çözüme
gidilmektedir. Buna göre, fail "öyle ya da böyle herhalde hareketi gerçekleştirirdim" diyorsa
olası kast; buna karşılık "neticenin gerçekleşeceğini bilseydim hareketi gerçekleştirmezdim"
diyorsa bilinçli taksir söz konusudur. Dolayısıyla bilinçli taksirde netice öngörülmesine
rağmen, gerçekleşmeyeceğine dair bir güvenle hareket edilirken, olası kastta öngörülen bu
neticenin gerçekleşip gerçekleşmemesi fail tarafından umursanmamakta, olursa olsun
denilmektedir. Bilinçli taksir “olmaz inşallah” der; olası kast “bana ne”.
5.4. Amaç veya Saik
Bazı suç tanımlarında manevi unsur olarak kastın yanında suçun gerçekleşmesi için belirli
amaçlarla yahut saiklerle hareket edilmesi aranmıştır. Bu amaç veya saikler, kasttan önce gelen;
kastı hazırlayan düşünceyi ifade eder. Amaç veya saik suçun bir unsuru olarak suç tipinde yer
verilmişse, kastın yanında varlığı aranan hususlardır. Bu unsurların yokluğu suçun oluşumuna
engeldir.
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Amaç veya saik bazı suçların temel şeklini oluştururken, bazı suçların nitelikli unsurlarını teşkil
etmektedir. Bazı hallerde ise, bir başka suçun işlenmesine yönelik olabilir. Örneğin, kanunun
suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek suçunda suçun temel şeklini
oluşturur. Kasten öldürme suçunun bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya
işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla (m. 82, f. 1, h); kan gütme saikiyle (m. 82, f. 1, j); töre
saikiyle (m. 82, f. 1, k) işlenmesi suçun nitelikli unsurunu teşkil eder. Kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma suçunun cinsel amaçla işlenmesi (m. 109, f. 5) başka bir suçun işlenmesine
yöneliktir.
5.5. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar
Suçun varlığı için gerekli olanın ötesinde zararlı veya ağır, tehlikeli bir sonucun meydana
gelmesi halinde cezası ağırlaştırılan suçlara neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlar denir. TCK’ya
göre, bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi
hâlinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından
taksirle hareket etmesi gerekir (TCK md. 23). Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar, kanunda
özel olarak düzenlenmiştir. Örneğin TCK md. 87‟de neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
suçu düzenlenmiştir. Keza TCK md. 103/6‟da çocukların cinsel istismarı suçunun neticesi
sebebiyle ağırlaşmış hali düzenlenmiştir.
Örneğin bir kimseyi yaralamak amacıyla ateş eden kişinin yaraladığı kimsenin ölmesi
durumunda da TCK md. 87/4 hükmünde kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi
hali düzenlenmiş olduğundan TCK md. 23 gereğince inceleme yapılmalıdır.
TCK m.23, netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda, failin neticeden sorumlu tutulabilmesi için en
azından taksirle hareket etmesi gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla burada, iki ayrı manevi
unsurdan bahsetmek gerekir. Birincisi işlenmeye kast edilen suça yönelik manevi unsur;
ikincisi meydana gelen netice bakımından var olan manevi unsur. Örneğin yaralamak kastıyla,
bıçakladığı mağdurun kanamasının durmaması nedeniyle ölmesi halinde, ortada bir kastedilen
ve gerçekleşeceği umulan bir netice, yani mağdurun kasten yaralanması; bir de bundan daha
ağır fakat failin kastının ötesinde bir netice ve buna bağlı manevi sorumluluk, yani ölüm.
Şayet failin kastettiğin üzerinde gerçekleşen netice, öngörüden uzak ise, artık failin netice
bakımından taksirinden dahi bahsedilemeyecektir. Örneğin A sokakta tartıştığı bir kişiye küçük
bir bıçak darbesi vurur ancak kişi hemofili olduğundan kanaması durmaz ve ölür. Bu halde
A’nın yaralama kastının üzerinde bir netice gerçekleşmiştir ancak A nın ölüm neticesi
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bakımından taksirinden dahi bahsedilemeyecek ve ölüm neticesinden sorumlu tutulmayıp
sadece yaralamadan sorumlu tutulacaktır. Yine yaralamak amacıyla tenis topu fırlatılan mağdur
bunun sonucunda ölürse, failde ölüm neticesine ilişkin taksir derecesinde dahi kusur olmadığı
için ölüm sonucundan sorumlu olmayacak, sadece topu fırlattığı için kasten yaralamadan
sorumlu tutulacaktır. Çünkü normal hayat kurallarına göre ortalama her insan tenis topu atılarak
birinin ölmeyeceği öngörüsüyle hareket eder. Bu durum ortalama insan tarafından
öngörülemeyecek bir durumdur.
Şu halde, failin öngördüğü neticeden daha ağır bir netice meydana geldiğinde neticenin fail
tarafından öngörülebilip öngörülemeyeceğine bakılacaktır. Failin neticeyi öngörebileceği kabul
edilir ise fail, gerçekleşen ağır neticeden dolayı sorumlu tutulacaktır.
Gözün, kulağın üzerine sert bir biçimde vuran kişi, bu yumruk neticesinde mağdurun görme
veya işitme yeteneğini yitirebileceği olasılığını göz önünde bulundurur. Ağır neticenin ortaya
çıkacağının bu şekilde öngörüldüğü durumlarda, meydana gelen ağır netice açısından fail
olası kastla hareket etmektedir. Burada neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç yoktur. Kişi
yaralama suçunun cezasını alır.

Buna karşılık, yaralama fiili sonucunda kişinin öngörmediği ağır bir netice de meydana gelmiş
olabilir. Bu durumda neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç vardır.
Canının biraz yanması için mağdurun karın boşluğuna hafif bir biçimde vurulması hâlinde
mağdur inhibisyon sonucu ölebilir. Bu gibi durumlarda fail, yaralama fiilini işlerken,
mağdurun ölebileceğini tahmin etmemiş olabilir. Bu neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
suçudur.
Polis memurunun işkence yapmak isterken elektrik akımın fazla kaçırması ve zanlının ölmesi
(neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçu)
Bir hemşirenin yasa dışı kürtaj operasyonu yaparken yanlış bir yere neşter vurması ve
hastanın ölmesi (neticesi sebebiyle ağırlaşmış kürtaj suçu)
Cinsel istismar suçlarında mağdurun ölmesi veya bitkisel hayata girmesi halinde, bağımsız
yeni bir suç oluşmaz. Burada neticesi sebebiyle ağırlaşmış cinsel istismar suçu vardır.
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5.6. Kastı Kaldıran Hata
Hata; yanlış bilme, bilmeme veya eksik bilme nedeniyle kişinin düşündüğü ile gerçekleşenin
birbirine uymamasını ifade etmektedir. Gerçekleşen ile kişinin düşündüğünün birbiriyle
uyumlu olmaması, iradesinin bozulmuş olarak doğmasına yol açacağından kişinin sorumluluğu
üzerinde etkili olacaktır.
Hata, kastı kaldıran hata ve kusurluluğu etkileyen hata olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kastı
kaldıran hata ise, maddi unsurlarda hata (TCK md. 30/1), nitelikli unsurlarda hata (TCK md.
30/2), hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında hata (TCK md. 30/1) ve hukuka
uygunluk nedenlerinin sınırında hata (TCK md. 30/1) olmak üzere dört farklı grupta
irdelenmektedir.
TCK m.30/1’e göre, “Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları
bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hali
saklıdır”.
Kast, suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların bilinerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.
Bu unsurlara ilişkin bilgisizlik, eksik veya yanlış bilgi sahibi olunması unsurda hata olarak
adlandırılır. Böyle bir hata kastın varlığına engel olur. Dolayısıyla suçun manevi unsuru
gerçekleşmemiş olacağından işlemiş olduğu fiil suç teşkil etmeyecektir. Örneğin, arkadaşlarıyla
ava çıkan A, av sırasında bir çalının arkasından gelen çıtırtıya doğru tavşan olduğu düşüncesiyle
ateş eder. Ancak çalının arkasından bu sesi çıkaran arkadaşı B’yi vurur ve ölümüne sebebiyet
verir. Olayda A, ateş ettiği cismin bir insan olduğunu bilmemektedir. Dolayısıyla kasten
öldürme bakımından kastının varlığından söz edilemez.
Kişi, vestiyerden kendisinin zannederek başkasının paltosunu alırsa irade ettiği ile
gerçekleşen durum arasında bir yanılgıya düşmüş olacaktır. Maddi unsurları bilmediği
(paltonun başkasına ait olduğunu bilmediği) için kasten hareket etmiş olmayacaktır.
Hırsızlığın taksirli hali kanunda düzenlenmediği için taksirden de sorumlu olmayacak, fail
hiç ceza almayacaktır.
Bir avcı, tavşan zannederek çalıya ateş etse, çalının arkasındaki bir başka avcıyı yaralasa,
fiilin maddi unsurlarını bilmediği için kasten hareket etmiş olmayacaktır. Fakat yaralamanın
taksirli hali kanunda düzenlendiği için failin taksir varsa, yani fiili kendisinden beklenen özen
yükümlülüğüne aykırı olarak gerçekleştirmişse, taksirli yaralamadan sorumlu tutulacaktır.
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Fail suçun mağdurunda veya konusunda yanılgıya düşmüşse, yani irade ettiği ile gerçekleşen
durum arasında bir farklılık olursa irade ettiği de, gerçekleşen durumda suç olduğu için, esaslı
bir hataya düşmüş sayılmayacaktır. Bu nedenle fail bu hatasından faydalanamayacak ve
sorumluluğu devam edecektir.
Fail, A’ya cinsel saldırıda bulunmak isterken karanlığın da etkisiyle hata ederek B’ye cinsel
saldırıda bulunursa veya fail A’ya ait arabayı çalmak isterken hata ile B’ye ait arabayı çalsa,
irade ettiği de gerçekleşen durum arasında esaslı bir hataya düşmediği için, hatasından
faydalanamayacak; hırsızlıktan, cinsel saldırıdan cezalandırılacaktır.

TCK m.30/2’ye göre, “Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinin
gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır”. Kastı kaldıran hata,
suçun sadece temel şekline ilişkin unsurlar hakkında değil, aynı zamanda failin daha ağır veya
hafif ceza ile cezalandırılmasını gerektiren nitelikli unsurları bakımından da ortaya çıkabilir.
Örneğin A, hasmı C’yi öldürdüğü düşüncesiyle silahını ateşler ancak öldürdüğü kişi babası
B’dir. Öldürme fiilinin altsoy veya üstsoya karşı işlenmesi öldürme fiilinin nitelikli halini teşkil
etmektedir. Olayda A’nın, nitelikli unsur bakımından hataya düşmesi söz konusu olduğundan
A’ya bu nitelikli unsurdan dolayı ceza verilmeyecek, sadece suçun temel şeklinden sorumlu
tutulacaktır.
Fail, annesi zannederek bir başkasını öldürse veya bir başkası zannederek hata ile annesini
öldürse, bu hatasından faydalanacak suçun temel (basit) halinden ceza alacaktır. Çünkü irade
edilen ile gerçekleşen durum arasında bir fark vardır.
Fail, arkadaşını öldürmek isterken hata ile annesini öldürmüş ise gerçekte öldürmek istediği
kişi annesi olmadığı için hatasından faydalanır ve annesini öldürmüş gibi değil de normal bir
kimseyi öldürmüş gibi ceza alır.
Fail çok değerli sanarak değersiz bir şey çalsa, irade ettiği ile gerçekleşen durum arasında bir
yanılgıya düştüğü için bu hatasından faydalanacak değersiz malı çalmış gibi sorumlu
olacaktır.

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında düşülen hata da kastı kaldırmaktadır (TCK
m.30/1). Buna göre, somut olayda hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarının
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gerçekleştiğini düşünerek hareket eden fail bu hatasından yararlanacaktır. Ancak m.30/1 hükmü
gereği taksirli sorumluluk hali saklıdır. Örneğin, B’nin ormanlık alanda C’ni başına silah
dayadığını gören A, üçüncü kişi yararına meşru savunma yapmak maksadıyla B’yi yaralar.
Ancak olayın bir film setinde gerçekleştiği sonradan anlaşılır. Bu durumda A üçüncü kişi lehine
meşru savunma şartlarının gerçekleştiğini düşünerek hareket etmiş ancak yanılmıştır. Şayet
A’nın bu hareketinin taksirli olduğu da söylenemezse A, neticeden hiç sorumlu tutulmayacak
ya da hareketinin taksirli olması nedeniyle sadece taksirle yaralamadan sorumlu tutulacaktır.
Fail somut olayda hakkın kullanımı, meşru savunma, zorunluluk hali, amirin emri, rıza,
kanunun hükmü gibi hukuka uygunluk sebeplerinde veya kusurluluğu etkileyen; cebir, şiddet,
korkutma ve tehdit veya haksız tahrikin gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşerse
bu hatasından faydalanır.
Kişi kurusıkı tabanca ile üzerine gelen şahsın kendisini öldüreceğini zannederek bu şahsı
öldürürse, meşru savunma hükümlerinde kaçınılmaz hataya düştüğü için bu hatasından
faydalanacak, hiç ceza almayacaktır.
Sokakta yürüdüğü sırada kendisine silah doğrultan kimseden daha önce davranıp silahını
çeken ve sonrasında o kimseyi öldüren fail bakımından, kendisine doğrultulan silah kuru sıkı
olsa dahi bu kimse meşru müdafaa konusunda hataya düştüğü için bu hatasında faydalanacak
ve cezalandırılmayacaktır.
A tarlasında çapa yaparken B de yanda koyunlarını otlatmaktadır. Koyunlardan biri tarlaya
girince B, tarladan çıkması için taş atar. A taşın kendisine atıldığımı zannederek öfkeyle B’yi
yaralar. Bu olayda haksız tahrik durumu olmadığı halde A haksız tahrik indiriminden
yararlanabilir.

137

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde suçun manevi unsurları bağlamında; kast, olası kast, taksir, bilinçli taksir,
olası kast – bilinçli taksir ayırımı hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Bunun yanında suçun maddi
unsurlarına ve hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarına ilişkin hatanın suçun manevi
unsurları üzerindeki etkisi öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi suçun manevi unsurları arasında yer almaz?
a) Kast
b) Maksat
c) Konu
d) Bilinçli Taksir
e) Olası kast
2) Suçun manevi unsurları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek hareket eden kimse, fiili
kasten işlemiş sayılır.
b) Kasten işlene tüm suçlar kural olarak taksirle de işlenebilir.
c) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışla, suçun neticesinin
öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
d) Bilinçli taksir, öngörülen neticenin istenmemesine karşın meydana gelmesidir.
e) Adi (bilinçsiz) taksir, bilinçli taksire göre daha hafif bir sorumluluk halidir.

3) Taksirle ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.
b) Taksir, istisnai bir sorumluluk şeklidir. Taksirli fiiller, ancak kanunun açıkça
belirttiği durumlarda cezalandırılabilir.
c) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda failin neticeden sorumlu tutulması için, ağır
netice açısından failin en azından taksirle hareket etmiş olması gerekir.
d) Bilinçli taksir ile adi taksir arasındaki fark meydana gelen neticenin öngörülüp
öngörülmediğine ilişkindir.
e) Taksirin esasını teşkil eden dikkat ve özen yükümlülüğü kuralları ancak kanunla
düzenlenir.
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4) Hata hallerine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Suçun kanuni tanımında yer alan unsurları bilmeyen kasten hareket etmiş olmaz.
b) Kastı kaldıran hatanın varlığı halinde failin ceza sorumluluğu yoktur.
c) Hata, kastı kaldıran ve kusurluluğu etkileyen hata olmak üzere ikiye ayrılır.
d) Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hataya düşen kişi bu hatasından
yararlanır.
e) Öldürdüğü kişinin babası olduğunu bilmeyen kişi, suçun nitelikli halinden değil
temel şeklinden sorumlu tutulur.

5) Netice sebebiyle ağırlaşmış suça ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Failin kastettiğinden daha ağır bir suç meydana gelmişse, ortada netice sebebiyle
ağırlaşmış suç vardır.
b) Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda, kastedilen neticeden daha ağırı taksirle
gerçekleştirilebilir.
c) Failin ağırlaşmış neticeden sorumlu tutulması için, hareketi yapmış olması
yeterlidir.
d) Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda kast-taksir kombinasyonu söz konusu olabilir.
e) Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda iki manevi unsur bulunmaktadır.

6) Sirkte çalışan (A), partnerinin kafasının üzerinde bulunan elmaya bıçak saplama
gösterisini gerçekleştirdiği sırada attığı bıçak elma yerine partnerine isabet eder ve
ölümüne neden olur. Buna göre, (A) aşağıdaki suçların hangisinden sorumlu olur?
a) Doğrudan kastla öldürme
b) Olası (muhtemel) kastla öldürme
c) Bilinçli (öngörülü) taksirle öldürme
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d) Bilinçsiz (basit) taksirle öldürme
e) Kaza ve tesadüf nedeniyle sorumlu değildir.

7) (A), otomobiliyle trafikte ilerlediği sırada dalgınlıkla kırmızı ışıkta geçer ve yaya
(B)’ye çarparak yaralanmasına neden olur. (B) olay yerine ulaşan ambulans ile
hastaneye götürüldüğü sırada ambulans kaza yapar ve (B) bu kaza sonucunda hayatını
kaybeder. Buna göre (A), aşağıdaki suçların hangisinden sorumlu olur?
a) Taksirle yaralama
b) Taksirle öldürme
c) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
d) Kasten öldürme
e) Kaza ve tesadüf nedeniyle sorumlu değildir.

8) Hastabakıcısı (H), ölmesini istediği hastası (K)’ya vermesi gereken ilaçları vermez ve
bunun sonucunda (K) ölür. Buna göre (H)’nin fiili aşağıdakilerden hangisini
oluşturur?
a) İhmali davranışla işlenen kasten öldürme
b) Taksirle öldürme
c) İcrai davranışla işlenen kasten öldürme
d) Yardım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
e) (H)’ye ceza verilmez.

9) (A), otomobiliyle trafikte ilerlediği sırada, dalgınlıkla kırmızı ışıkta geçer ve yaya
(B)’ye çarpar. Yaralı (B)’yi aracına alan (A), (B)’yi hastaneye ulaştırır ve ne gerekiyor
ise yapılmasını ister; fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen (B) hayatını kaybeder.
Buna göre (A)’ya aşağıdaki suçların hangisinden ceza verilir?
a) Bilinçsiz taksirle yaralama
b) Bilinçli taksirle öldürme
c) Bilinçli taksirle yaralama
d) Bilinçsiz taksirle öldürme
e) (A)’ya ceza verilmez.
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10) Taksirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Bilinçli taksir cezayı ağırlaştıran bir nedendir.
b) Yaralama suçu taksirle işlenemez.
c) Bilinçsiz taksirde sonuç öngörülmüş fakat istenmemiş olmalıdır.
d) Taksirli sorumluluk her suç yönünden söz konusudur.
e) Öldürme suçu taksirle işlenemez.

Cevaplar
1)b, 2) b, 3)e, 4)b, 5)c 6)c 7)a 8)a 9)d 10)a
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6. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde suçun unsurlarından hukuka aykırılığa yer verilecektir. Bu kapsamda tipe uygun
fiili hukuka uygun hale getiren, hukuka uygunluk nedenleri ele alınacaktır. Hukuka uygunluk
nedenleri olarak; Kanunun hükmünü ifa, amirin emrini ifa, hakkın icrası, ilgilinin rızası ve
meşru savunma konularına değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Hukuka aykırılık unsuru nedir? Fiilin tipe uygun olması, haksızlık teşkil etmesi için yeterli
midir?
2.Hukuka uygunluk nedenleri nelerdir? Hukuka uygunluk nedenlerinin genel özellikleri
nelerdir?
3. Kanununun hükmünü ifa ile amirin emrini ifa kavramları ne anlama gelir? Şartları nelerdir?
4. Meşru savunma ne demektir? Hangi hallerde mümkündür?
5. İlgilinin rızası ne anlama gelir? Varsayılan rıza nedir?.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hukuka uygunluk
nedenlerinin genel

Hukuka Uygunluk
Nedenlerinin Ortak
Özellikleri

özellikleri hakkında bilgi

Kanunun Hükmünün Yerine
Getirilmesi

Kanunun Hükmünün Yerine
Getirilmesinin şartları
öğrenilecektir.

sahibi olunacaktır.

Amirin Hukuka Uygun
Amirin Hukuka Uygun
Emrini İfa

Emrini İfanın şartları
öğrenilecektir.
Meşru savunmanın şartları

Meşru Savunma

öğrenilecektir.
Hakkın Kullanılmasının

Hakkın Kullanılması

şartları öğrenilecektir.
İlgilinin rızasının şartları

İlgilinin Rızası

öğrenilecektir.

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Amirin emrini ifa, meşru savunma, hukuka uygunluk nedeni, ilgilinin rızası, hakkın
kullanılması
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Giriş
Tipe uygun fiil karine olarak hukuka aykırıdır. Ancak bazı özel durumlar suç tipine uygun fiili
hukuka uygun hale getirerek fiili suç olmaktan çıkarmaktadır.
Bu bölümde tipe uygun fiili hukuka uygun hale getiren hukuka uygunluk nedenlerine yer
verilecektir. Bu bağlamda kanun hükmünün yerine getirilmesi, amirin hukuka uygun emrini ifa,
meşru savunma, hakkın kullanılması, ilgilinin rızasının hangi hallerde hukuka uygunluk nedeni
teşkil edeceği anlatılacaktır.
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6.1. Genel Olarak
Hukuka aykırılık, hukuk düzeni ile çatışma, karşı gelme anlamına gelmektedir. Bir fiilin hukuka
aykırı olması, tüm hukuk düzenini ihlal etmesi anlamına gelir. Örneğin bir fiilin ceza hukuku
bakımından hukuka uygun ancak medeni hukuk bakımından hukuka aykırı olması mümkün
değildir. Ceza hukuku bakımından da, suç teşkil eden haksızlıklar, hukuk düzeni ile çatışır,
hukuka aykırılık teşkil eder. Ceza hukuku bu hukuka aykırılıkların bir kısmını kusur
değerlendirmesi çerçevesinde cezaya layık bularak yaptırıma tabi tutar.
Ceza hukukunda hukuka aykırılık ifadesi, haksızlık ile yakından ilgilidir. Kanunda suç olarak
tanımlanmış bir fiil karine olarak hukuka aykırıdır ve haksızlık teşkil eder. Ancak bazı hallerde
tipikliğe uygun fiilin, bir başka kuralla hukuka uygun hale gelmesi mümkündür. Örneğin,
kendisine saldırılan bir kişi, belirli koşullar çerçevesinde saldırıyı defetmek için karşısındaki
kişiyi yaralayabilir. Yaralama, suç teşkil eden bir fiildir. Somut olayda failin fiili, yaralama
suçunun kanunda gösterilen unsurlarını karşılamaktadır. Ancak kanun koyucu, bu yaralamanın
meşru savunma kapsamında gerçekleştirilmesi nedeniyle fiili hukuka uygun görmüş ve fiil
haksızlık teşkil etmemiştir. Bu çerçevede söz konusu yaralamayı gerçekleştiren kişinin bu fiili,
hem hukuka uygundur hem de suç teşkil etmez. Hukuka uygun olduğu için, başkaca bir hukuk
dalı bakımından da hukuka aykırı bulunması ve yaptırıma tabi tutulması mümkün değildir.
Mesela, bu fiili nedeniyle, yaralanan kişinin hastane masraflarını tazmin etmekle yükümlü
kılınamaz. Zira kişinin bu fiili hukuk düzeni ile tenakuz halinde değildir.
Haksızlık ve hukuka aykırılık kavramlarını birbirine karıştırmamak gerekir. Bir fiil ya hukuka
aykırıdır ya değildir. Diğer bir ifadeyle bir fiil ya hukuk düzenini ihlal eder ya da hukuk
düzenine uygundur. Dolayısıyla hukuka aykırılık niteliksel bir kavramdır. Bir fiilin hukuka
aykırılığı az veya çok şeklinde niceliksel bir değerlendirmeye tabi tutulamaz. Ancak haksızlık
kavramı, niceliksel bir kavramdır; yani haksızlığın içeriğine ilişkin bir değerlendirme
yapılabilir. Bazı haksızlıklar hukuk düzenini da yüksek düzeyde ihlal ederken bazı haksızlıklar
hukuk düzenini daha az düzeyde ihlal etmektedir. Nitekim bu durum haksızlıklara layık görülen
cezaların ağırlığına etki etmektedir. Diğer yandan haksızlık teşkil ettiğine kani olunan her fiil
elbette aynı zamanda hukuka aykırıdır. Örneğin, hırsızlık suçu ile insan öldürme fiillerinin
haksızlık içerikleri bir değildir, ancak her ikisi de kural olarak hukuka aykırı fiillerdir.
Hukuka aykırılık, suçun yapısında haksızlığın maddi ve manevi unsurlarının gerçekleştiğinin
belirlenmesinden sonra, fiille ilgili yapılacak olan diğer bir değerlendirme aşamasını
oluşturmaktadır. İşlenen fiil ile suçun maddi ve manevi unsurlarının gerçekleştiğinin
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belirlenmesiyle kanuni tanıma uygun bir haksızlıktan bahsedilir. Kanuni tanıma uygun bir
haksızlığın gerçekleşmesi, suç teşkil eden bir fiilin varlığından söz edilebilmesi için gereklidir,
ancak yeterli değildir. Ayrıca bu fiilin hukuka aykırı olması da gerekir.
Suçun kanuni tanımına uygun fiiller, kural olarak hukuka aykırıdır. Ancak bu fiilleri somut
olayda hukuka uygun hale getiren bir kural söz konusu olabilir. Bu tip kurallara hukuka
uygunluk nedenleri denilmektedir. Şu halde, bir fiilin hukuka aykırılığının tespiti için, bir
hukuka uygunluk nedeninin bulunmadığının tespiti gerekmektedir.
Bir olaya uygulanacak hukuka uygunluk nedeninin var olduğunun tespiti, TCK’nın benimsediği
sistem gereği fiili tek başına hukuka uygun hale getirmeyecektir. Fiilin objektif olarak hukuka
uygunluk nedenlerine uygun olduğu tespit edildikten sonra, failin fiili gerçekleştirirken, fiilini
hukuka uygun hale getiren bir kuralın varlığından haberdar olup olmadığı araştırılır. Eğer fail,
fiilini hukuka uygun hale getiren kuraldan haberdarsa, yani failin kastı bu kuralı da kapsıyorsa,
bu durumda failin bu hukuka uygunluk nedeninden yararlanması ve fiilinin hukuka uygun hale
gelmesi mümkün olacaktır. Örneğin, A, B’yi öldürmek kastıyla uzak bir mesafeden silahını
ateşler ve B bu atışla ölür. B esasında bu sırada C’yi öldürmek üzeredir. Dolayısıyla A, farkında
olmadan C lehine meşru savunma yapmıştır. Ancak A, fiilini hukuka uygun hale getiren kuralın
kastıyla hareket etmemiş ve bu durumdan da haberdar değildir. Dolayısıyla A, somut olayda
objektif olarak var olan hukuka uygunluk nedeninden yararlanamayacaktır.
Tipe uygun bir fiili hukuka uygun hale getiren bu kurallar suçta ve cezada kanunilik ilkesi
gereğince kanunla düzenlenmiştir. Hukuka uygunluk nedenleri 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununda düzenlenmiştir. Ancak TCK’da yer alan hukuka uygunluk nedenleri tüketici
biçimde sayılmamıştır. Başka kanunlarda da hukuka uygunluk nedenlerinin bulunması
mümkündür. TCK’da yer alan hukuka uygunluk nedenleri; kanunun hükmünün yerine
getirilmesi (TCK m.24/1), amirin hukuka uygun emrini ifa (TCK m.24/2), meşru savunma
(TCK m.25/1), hakkın kullanılması (TCK m.26/1), ilgilinin rızası (TCK m.26/2) şeklindedir.
6.2. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Ortak Özellikleri
Hukuk sistemimizde var olan hukuka uygunluk nedenlerinin bir takım ortak özellikleri
bulunmaktadır. Bunlar:


Hukuka uygunluk nedenleri, tipe uygun bir fiili hukuka uygun hale getirir ve fiil
haksızlık teşkil etmez.
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Hukuka uygunluk nedenleri, fiili bütün hukuk düzeni bakımından hukuka uygun hale
getirmektedir. Bir hukuka uygunluk nedenine bağlı olarak işlenen fiile ne ceza hukuku
yaptırımı ne de başka bir hukuk alanının yaptırımı uygulanabilir.



Her hukuka uygunluk nedeni belirli kurallara ve sınırlara bağlanmıştır. Bu sınırlar
aşıldığında artık fiil hukuka uygun olmaktan çıkar ve fail hukuka uygunluk nedeninden
faydalanamaz.



Hukuka uygunluk nedenleri sınırlı bir şekilde belirlenmemiştir. Başka kanunlarla da
hukuka uygunluk nedeni ihdas edilebilir.



Hukuka uygunluk nedenleri aynı olayla ilgili olarak birbirinden bağımsız veya
birbirinin yanında uygulanacak şekilde birleşebilirler.

6.3. Hukuka Uygunluk Nedenleri
6.3.1. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi
TCK m. 24/1 'deki "kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez" şeklinde bir
düzenlemeyle bu hukuka uygunluk sebebine yer verilmiştir. Kanunun hükmünü yerine getiren
kimseye ceza verilmemesinin nedeni, kişinin böyle bir davranışta bulunmak bakımından kanun
tarafından yetkilendirilmiş olmasıdır. Hukuk düzeninin tekliği ilkesi gereği, bir kimsenin bir
taraftan belli bir davranışta bulunmak bakımından kanun tarafından yetkili kılınması, diğer
taraftan ise böyle bir davranışta bulunmasından dolayı cezalandırılması söz konusu olamaz. Bu
kural iki hukuk normunun birbirine aykırı olamamasının zorunlu sonucudur. Kanunun
hükmünü yerine getiren kimsenin davranışı tipe uygun olmakla birlikte hukuka aykırı olmadığı
için suç teşkil etmeyecek ve dolayısıyla böyle bir fiilden dolayı kişi cezalandırılmayacaktır. Bir
kanun hükmü, kişiye herhangi bir davranışta bulunmak konusunda bir hak veya yetki vermişse,
bunun usulüne uygun olarak icra edilmesi durumunda, hukuka aykırılıktan söz edilemez.
Kanun hükmünün yerine getirilmesinde, belli konularda kişiye kanun tarafından verilen yetki,
aynı zamanda o kişinin görevini oluşturmaktadır. Bu itibarla söz konusu hukuka uygunluk
sebebini görevin (tası olarak anlamak gerekir. Kanun hükmünü yerine getirme görevi
çoğunlukla kamu görevlilerine aittir. Bununla birlikte özel kişilerin de kanunen belli konularda
kamu göreviyle yetkili kılındığı haller olabilir. Örneğin CMK'nın 90/1. maddesinde, kolluk
görevlilerinin yanı sıra, suçu işlerken rastlanan veya suçüstü bir fıilden dolayı izlenen ve
kaçması olasılığı bulunan veya hemen kimliğini belirleme olanağı bulunmayan bir kimseyi
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herkesin yakalama yetkisinin olduğu kabul edilmiştir. Belirtilen şartların gerçekleşmesi
halinde, bir vatandaşın şüpheliyi yakalayarak özgürlüğünü kısıtlaması hukuka uygun olacaktır.
Kanunun hükmünün yerine getirilmesi bakımından bir diğer önemli husus, kanun hükmü belirli
şekilde hareket etme görevini belirli kişilere yüklemişse, ancak bu kişiler bakımından hukuka
uygunluk sebebinden bahsedilebilir. Örneğin, İcra İflas Kanununun verdiği yetkiyi kullanarak
haciz işlemi yapmak için başkasının konutuna giren icra memurunun TCK’nın 116. maddesinde
düzenlenen konut dokunulmazlığını ihlâl suçunu işlediği söylenemeyecektir. Ancak bir
kimsenin alacağını tahsil etmek amacıyla, bizzat borçlusunun konutuna girmesi halinde bir
hukuka uygunluk nedeninin varlığından söz edilemez.
Görevin ifası bağlamında hukukumuzda düzenlenmiş en önemli hukuka uygunluk nedenlerinde
biri polisin zor ve silah kullanma yetkisidir. Bu yetkiler Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
m.16’da düzenlenmiştir.
Bu hukuka uygunluk sebebinin kaynağı doğrudan doğruya kanun olup, kişi kanundan aldığı
yetkiyi kullanmaktadır. Ancak burada geçen "kanun" kelimesini, şekli anlamda kanunla sınırlı
değil, herhangi bir "yazılı hukuk kuralı" olarak anlamak gerekir. Bu nedenle kanunlara uygun
bir şekilde yürürlüğe konulan tüzük ve yönetmelikler gibi düzenleyici işlemlerin de "kanun"
kapsamında olduğu kabul edilmelidir.
6.3.2. Amirin Hukuka Uygun Emrini İfa
TCK’nın 24. Maddesinin ikinci fıkrasına göre, “yetkili merciden verilmiş olup da yerine
getirilmesi görev gereği zorunlu olan emri uygulayan sorumlu olmaz”. Bu bağlamda amirin
hukuka uygun emrini yerine getiren kişinin fiili bakımından da bir hukuka uygunluk nedeni söz
konusudur. Amirin emri, “kanunun hükmünü yerine getirmek” hukuka uygunluk sebebine çok
benzer.

Zira amirin emri hukuka uygunluk sebebinde amir, hukukun bir hükmünden

kaynaklanan yetkisini somut emir haline getirerek astına yöneltmektedir.
Amirin emri hukuka uygunluk nedeninin bulunması için şu şartların varlığı gerekir:


Ortada amir tarafından verilmiş bir emir olmalıdır. Bu emir yazılı, sözlü, genel ya da
özel bir emir olabilir. Şayet emir için yazılı bir şekil şartı öngörülmüş ise emir bu şekle
uygun olmalıdır.



Emir verenin böyle bir emir vermeye yetkili olması gerekir. Emir kamu hukuku
kaynaklı ast üst ilişkisine dayanmalıdır.
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Amir yer, zaman bakımından görevli ve yetkili olmalıdır. Emir amirin göreviyle
bağlantılı yetkili bir amir tarafından verilmiş olmalıdır. Örneğin; kaymakam kendi
mülki sınırlar içinde emir verebilir. Aynı zamanda kaymakam izne vb. ayrılmamış
olmalı ki zaman bakımından da görevli sayılabilsin.



Emri alanın bunu yerine getirmeye görevli ve yetkisi olması gerekir.



Emir hukuka aykırı olmamalıdır. Memur verilen emrin meşru olup olmadığını
incelemelidir. Bunun için emri alan ast bu emrin başta Anayasa olmak üzere kanun,
tüzük, yönetmelik vb. hukuk kurallarına uygun olup olmadığını denetlemelidir. Bu
inceleme neticesinde hukuka aykırı bir emirle karşılaşan ast, hukuka aykırılığın
niteliğine göre iki yol izler:
o Verilen emir konusu suç teşkil etmeyen hukuka aykırı bir emirse;
Ast yaptığı inceleme neticesi emrin yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasaya
aykırı olduğunu görmüşse; bu hukuka aykırılığı amirine bildirir. Amir ısrar eder
ve emri yazı ile yinelerse ast emri yerine getirmek zorundadır. Ancak böyle bir
durumda astın değil, emri yazı ile yineleyen üstün hukuki sorumluluğu olur.
o Verilen emir konusu suç teşkil eden hukuka aykırı bir emirse;
Konusu açıkça suç teşkil eden emir ast tarafından yerine getirilemez, getirilirse
ast sorumluluktan kurtulamaz. Bu durumda konusu suç teşkil eden emri yerine
getiren ast emri veren amir ile birlikte sorumlu olacaktır.

Ruhsatsız silah taşıyan bir kimseyi yakalayıp karakola götüren ve yasal işlem başlatan polis
memurunun, o sırada karakola gelen emniyet amirinin yasaya aykırı olarak verdiği emri
yerine getirerek, düzenlediği tutanağı yırtarak ruhsatsız silahı ilgili şahsa geri verip, şahsı
serbest bırakması durumunda emri veren ( emniyet amiri ) de suçu işleyen (polis memuru )
de sorumludur.

6.3.3. Meşru Savunma
Meşru savunma, bir kimsenin kendisini veya başkasını hedef alan bir saldırı karşısında,
savunma amacına yönelik olarak ve bu saldırıyı defedecek ölçüde kuvvet kullanmasını ifade
eder. Meşru savunma halinde, halen mevcut bir saldırıyı defetmek amacıyla işlenen fiil, dış
görünüşü itibariyle tipik bir fiili oluşturmaktadır. Ancak bu fiil, gerçekleşmekte olan bir
saldırıyı defetmek ve başka bir şekilde korunamayacak bir hakkı korumak amacıyla
işlendiğinden hukuka aykırı ve haksızlık teşkil etmez.
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Meşru savunma TCK’nın 25. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, “Gerek
kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı
muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde
defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” Bu düzenlemeden
hareketle meşru savunmanın şartlarını, saldırıyla ilgili şartlar ve savunmayla ilgili şartlar
şeklinde ikiye ayırmak gerekir.
6.3.3.1.

Saldırıya İlişkin Şartlar

Meşru savunmanın bir hukuka uygunluk nedeni olarak somut olayda gerçekleştirilebilmesi için
saldırıya ilişkin şu şartlar gereklidir:


Bir saldırının var olması gerekir: Saldırı, kişinin hukuken korunan değerlerine zarar
verme tehlikesi taşıyan veya zarar veren iradi insan davranışları olarak tanımlanabilir.
Meşru savunmaya konu olacak fiilin mutlaka bir suç oluşturması şart değildir. Saldırının
mutlaka bir insandan kaynaklanması gerekir. Saldırının maddi nitelikte olması gerekir.
Maddi nitelikte olmayan, örneğin hakaret ve sövme gibi sözlü saldırılara karşı meşru
savunma olmaz.



Saldırı bir insandan kaynaklanmalıdır. Hayvan saldırılarına karşı meşru savunma
mümkün değildir. Fakat şartları varsa zorunluluk halinden faydalanmak mümkün
olabilir.



Mevcut, gerçekleşmesi veya tekrarı kesin olan bir saldırının varlığı gereklidir. Henüz
başlamamış; ancak başlayacağı muhakkak olan bir saldırıya karşı meşru müdafaa
mümkündür. Gerçekleşmesi muhakkak olan bir saldırı tehlikesi, savunmayı haklı kılar.
Gerçekleşen saldırılara karşı meşru savunma mümkündür. Buna karşılık başlayıp bitmiş
ancak tekrarlanması muhakkak olan, devamından korkulan bir saldırı da halen var olan
bir saldırı sayılır. Nihayet saldırının tekrarı muhakkak değilse artık meşru savunmadan
bahsetmek mümkün olmayacaktır. Saldın başlamadan veya bittikten sonra artık meşru
savunmadan söz edilemez. Bu nedenle saldırıya son verip kaçan bir kimsenin
arkasından giderek ateş etmek, meşru savunma olarak değerlendirilemez. Henüz
başlamamış, gelecekteki muhtemel bir saldırıya karşı da meşru savunmanın varlığı
kabul edilemez. Çünkü bu durumda, muhtemel saldırının, Devletin yetkili makamlarına
bildirilmesi suretiyle engellenmesi mümkündür.
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Saldırı haksız olmalıdır. Saldırının hukuka aykırı olması yeterli olup, ayrıca suç teşkil
etmesi aranmaz. Hukuk düzeninin izin vermediği bir saldırı, haksız saldırıdır. Saldırıda
bulunan kimsenin fiilinin hukuka aykırı olmakla birlikte, şahsi cezasızlık sebebi veya
cezayı ortadan kaldıran şahsi sebeplerin bulunması gibi nedenlerle cezalandırılmaması,
fiilin haksızlığını etkilemez. Örneğin saldırganın diplomat veya akıl hastası olması
halinde de, ortada haksız bir saldırı mevcut olduğundan, bu kişilerin saldırılarına karşı
da meşru müdafaa söz konusu olabilecektir.



Saldırı kişilere ait herhangi bir hakka yönelik olmalıdır. Bir kişi gerek kendisinin
gerekse başkasının herhangi bir hakkına yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılara karşı
meşru savunmada bulunabilir. Meşru savunma kişilere ait bütün haklar bakımından söz
konusu olabilir. TCK kişinin sahip olduğu hayat, vücut, cinsel dokunulmazlık, hürriyet,
konut dokunulmazlığı, malvarlığı vb. her türlü hakkına yönelik haksız saldırıya karşı
meşru savunmayı mümkün hale getirmiştir. (Eski TCK döneminde meşru müdafaadan
söz edebilmek için saldırının ya kişinin canına ya da ırzına, namusuna yönelik olması
gerekmekteydi)

Silahlı saldırgan Erman’ın elinden silahı alan Serhat, Erman’ı aynı silahla öldürürse, artık
silahlı bir saldırı olmadığı için meşru savunmadan faydalanması mümkün değildir.
X’in evi Y tarafından silahla taranmıştır. X evine silah ile ateş edilirken karşı koyar ise meşru
müdafaa söz konusu olur. Fakat X o anda değil de ertesi gün Y ye silahlı saldırı da bulunursa
meşru müdafaa olmaz.
X elindeki bıçağı ile Y ye saldırmış ve Y kaçmaktadır. Elinde bıçak ile Y’yi arayan X’in
eylemi halen devam etmekte olduğu gibi Y’ye karşı yaralama fiili de tekrarlanacağı kesin
olan bir fiildir ve meşru müdafaa söz konusudur.

6.3.3.2.

Savunmaya İlişkin Şartlar

Meşru savunma hukuka uygunluk nedeninden yararlanabilmek için yukarıda izah edilen şartları
haiz bir saldırıya karşı, şu sınırlar çerçevesinde bir savunmanın yapılması gerekir:


Savunmada zorunluluk bulunmalıdır. Savunma, saldırana karşı yönelen ve saldırının
uzaklaştırılması amacıyla icra edilen her türlü hareketlerdir. Savunmanın meşru
olabilmesinin koşullarından birisi, savunmada zorunluluğun olmasıdır. Kanunda hem
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bir eşzamanlılıktan hem de “def etme zorunluluğu”ndan bahsetmektedir. Bundan
maksat maruz kalınan saldırının, savunma hareketlerini yapmaksızın başka türlü
uzaklaştırmama imkanının bulunmamasıdır. Hukuk devletlerinde insanların hakları
saldırıya uğradığında, hak ihlaline müdahaleyi devletin yetkili organları yapar. Meşru
savunmada bulunan şahıs bu saldırıyı başka bir şekilde defetme imkânına sahipse, bu
yolu kullanmalıdır. Aksi takdirde meşru savunmadan faydalanamaz. Savunmada
zorunluluk

bulunup

bulunmadığı

somut

olayın

o

anki

koşullarına

göre

değerlendirilmelidir.


Savunma hareketi saldırgana yöneltilmiş olmalıdır: Üçüncü kişiler lehine yapılan
meşru savunma fiilleri de saldırgan kişiye yönelik olmalıdır. Örneğin dövülen
arkadaşının kurtarılması için saldırgana vurularak uzaklaştırılmasında olduğu gibi.



Saldırı ile savunma arasında orantının bulunması. Bu koşul, savunmanın meşruluğunun
esasını oluşturmaktadır. Savunmanın hukuka uygun olabilmesi için savunma
hareketinin, maruz kalınan saldırıyı defedecek ölçüde olmasını gerektirir. Ölçüsüzlük
halinde savunmada sınır aşılmış olur. Somut olayın o anki şartlarına göre savunma
hareketi, saldırıyı defedecek ölçüde yapılmış ise yapılan savunma meşrudur. Saldırıya
uğrayan kişi, ancak bu saldırıyı etkisiz kılacak ölçüde bir davranış gerçekleştirdiği
takdirde, meşru savunmadan yararlanabilir. Burada bulunması gereken orantı kullanılan
araçlar ile saldırıya uğrayan hukuki değerin aynı olmasını gerektirmez. Örneğin; hayata
karşı yapılan bir saldırıyı veya cinsel saldırıyı def etmek için yapılan öldürmede diğer
koşullar da varsa, kişi meşru savunmadan faydalanabilir. Ama malvarlığına karşı
yapılan bir saldırıya karşı öldürme halinde korunan hukuki değer orantılı olmadığı için
meşru savunmadan faydalanmak mümkün değildir. Saldırıda ve savunmada kullanılan
araçların aynı olması gerekmez, bu her olayın ve savunmanın mahiyetine göre
değişebilir. Fakat somut olayda araçlar eşit değil ise, eşit şekilde kullanılmalıdır.
Örneğin bıçakla yapılan bir saldırıyı, saldırganın bacağına ateş ederek durdurmak
mümkün iken, saldırganın kalbine ateş ederek durdurmak orantılı olmaz. Şayet
savunmada bulunan kişi, savunmasını yaparken özenli davranmamışsa, yani saldırıyı
uzaklaştırmak amacıyla yaptığı savunmanın, kendisine yönelik saldırıyı uzaklaştıracak
ölçüde olması konusunda dikkatsiz ve özensiz davranmışsa, savunmada sınırı taksirle
aşmış olur. Bu durumda 27. maddenin 1. fıkrasına göre hareket edilmelidir. Buna
karşılık, meşru savunmada savunmanın ölçüsü kişinin içinde bulunduğu korku, heyecan
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ve telaştan dolayı aşılmışsa, faile kusuru bulunmadığından dolayı ceza verilmeyecektir
(TCK m.27 /2).
Silahlı saldırganı tek mermi ile durdurmak mümkün iken üç mermi ile durduran kişi
meşru savunmada sınırı aşmıştır. Şayet bu sınır mazur görülebilecek bir heyecan veya
telaştan aşmış ise savunmayı yapana hiç ceza verilmez.

Saldırıya ilk olarak başlayarak diğer tarafı yasal savunma haline sokan kişiyi kanun koyucu
korumaz. Meşru müdafaaya karşı meşru müdafaa olmaz.
Erman’ı öldürmek için tabancasını çeken Serhat, kendisinden daha önce davranarak kendisini
yaralayan Erman’ı öldürür. Serhat, meşru savunmadan faydalanamaz.

Hileli hareketlerle kendisini meşru müdafaa durumuna sokan kişiyi kanun koyucu korumaz.
Meşru müdafaadan faydalanacak kişinin içinde bulunduğu durumun haksız olması onu hukuka
uygunluk sebebinden faydalanmaktan alıkoymaz.
Kendisini feci şekilde döven A’yı bir hafta sonra yolda gören F, A’yı öldürmek için silahını
çekse A daha hızlı davranarak F’yi öldürse A meşru savunma hükümlerinden faydalanabilir.

Meşru savunmada bulunan kişinin saldırgana verilen zararlardan dolayı tazminat
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Zira kişinin fiili hukuka uygundur. Oysa zorunluluk
durumunda tazminat yükümlülüğü vardır.
6.3.4. Hakkın Kullanılması
TCK'nın 26/1. maddesine göre; "Hakkını kullanan kimseye ceza verilmez". Hukuk düzeni
kişilere herhangi bir konuda belirli bir hak tanımış ve bu hakkın sınırları içerisinde bir fiil
gerçekleştirilmişse, artık hakkın kullanılmasını teşkil eden fiiller hakkında hukuka aykırılık
değerlendirilmesinde bulunulamaz. Hakkını kullanan kişinin fiili, başkalarının zarar görmesine
neden olsa bile, hukuk düzeni hakkın kullanılmasını üstün tutmak zorundadır. Zira bir fiilin
işlenmesine cevaz veren hukuk düzeni aynı zamanda onu yasaklayamaz.
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Hak; Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge gibi nizamlara dayanabilir, hukuken tanınmış
ve düzenlenmiş olmak kaydıyla, bir mesleğin icrasından yani yerine getirilmesinden de
doğabilir. Basın Kanunu’nun tanıdığı sınırlar içinde basın hakkını kullanan basın mensubu,
haber verme hakkını kullandığı için iftira veya hakaret suçunu işlemiş olmayacak, hukuka
uygunluk sebebinden faydalanacaktır.
Kişiye tanınan hak, Ceza Kanunundan doğabileceği gibi (örneğin; iddia ve savunma
dokunulmazlığı vb.) diğer hukuk kurallarından kaynaklanabilir. Hak, hukuki düzenlemenin
belirlediği sınırlar içinde kullanılmalıdır. Örneğin; basın hakkını kullanan kişi güncel olmayan
bir haberi kişiye zarar verme amacıyla yayımlarsa hakkını sınırlar içinde kullanmış
olmayacaktır.
6.3.5. İlgilinin Rızası
TCK’nın 26. maddesinin ikinci fıkrasına göre, “Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf
edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı
kimseye ceza verilmez”.
Bu bağlamda fiilin muhatabı olan kişiye karşı işlenen fiilin hukuka uygun hale gelmesi için şu
şartları ihtiva etmesi gerekir:


Kişinin üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunulabilecek bir hakkının varlığı
gereklidir. Rıza açıklamasının bir hukuka uygunluk sebebi oluşturabilmesi için,
öncelikle, kişinin üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği bir konunun bulunması
gerekir. Hangi konular üzerinde kişinin mutlak bir tasarruf yetkisinin bulunduğu, bütün
hukuk düzeni göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Sadece kişiye ait hukuksal
değerleri koruyan suç tipleri bakımından ilgilinin rızası bir hukuka uygunluk sebebi
olabilir. Bu itibarla suçun mağdurunun sadece bir kişi olmadığı, toplumdaki herkesin
mağdur olduğu Uluslararası Suçlar, Topluma, Millete ve Devlete Karşı Suçlar
bakımından ilgilinin rızası bir hukuka uygunluk nedeni olamaz. Fakat kişinin kendisine
ait her hak üzerinde de serbestçe tasarrufta bulunma yetkisi yoktur. Örneğin yaşama
hakkı, kişiye ait bir hak olmakla birlikte, bu hak üzerinde kişinin mutlak surette tasarruf
yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle kişinin rızası üzerine bir başkası tarafından
öldürülmesi halinde (örneğin ötenazi gibi) fiil hukuka uygun hale gelmeyecektir.
Kişinin vücudu üzerinde, sahip olduğu malvarlığı üzerinde, özel hayatı ve özgürlüğü
üzerinde tasarruf yetkisinin olduğu kabul edilmektedir. Diğer yandan hakkın, kişinin
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kendisine ait olması gerekir. Örneğin bir arkadaşına, komşunun ineğini sağabileceğini
söyleyen çiftçinin rıza açıklaması geçerli olmaz, zira hakkın sahibi kendisi değildir.
Kişi kendisinin öldürülmesine veya yaralanmasına rıza göstermesi söz konusu değildir.
Çünkü bu haklar üzerinde mutlak tasarruf yetkisi yoktur. Ancak kişi malvarlığı üzerinde
serbestçe tasarruf etmek hakkına sahiptir. Bir kimse malının alınmasına rıza gösterirse
hırsızlık suç oluşmaz.



Rızaya ehliyetin bulunması gerekir. Kural olarak, her mümeyyiz kişi rıza beyanına
ehliyetlidir. Rızaya ehliyet açısından Medeni Kanunun fiil ehliyetine ilişkin kuralları
burada geçerli değildir. Burada önemli olan ilgilinin, söz konusu haktan vazgeçmesinin
anlamını, kapsamını ve önemini algılayabilecek durumda olmasıdır. Şayet rıza gösteren
hangi menfaatlerden ne oranda vazgeçtiğini ve hangi rizikoların bu vazgeçmeye bağlı
olduğunu anlıyorsa, anlama kabiliyeti ve dolayısıyla rıza ehliyeti vardır. Bunun dışında,
kanun mağdurun yaşından özel olarak söz etmişse, bu yaştan küçük olanların rızası,
tasarrufta· bulundukları hakkın anlamını kavrasalar bile, hukuken geçerli değildir.
Örneğin kişinin cinsel haklan üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği kabul
edilmekle birlikte, ceza kanunu 18 yaşını doldurmamış çocukların bu konudaki rıza
açıklamalarını kabul etmemiştir (TCK m.l03/l-a, 104).



Rıza beyanı fesada uğramamış olmalıdır. Fesada uğramış bir rızayı kanun koyucu
koruyamayacağı için fail hukuka uygunluk sebebinden faydalanamaz. Örneğin hileli
hareketlerle dolandırıldığı için arabasını veren kişinin iradesi fesada uğramıştır. Şantajla
para vermeye zorlayıp menfaat temin etmede geçerli bir rızadan bahsetmek mümkün
değildir.



Rızanın beyan edilmesi gerekir. Rıza beyanı açık veya örtülü, yazılı veya sözlü olabilir.
Ancak rıza açıklaması mutlaka suçtan önce veya suçun icra hareketlerinin yapılması
sırasında olmalıdır. Rıza fiilin işlenmesi sırasında da mevcut olmalıdır.



Rıza beyanı fiil tamamlanana kadar geri alınmamış olmalıdır: Örneğin kendisiyle
birlikte olması yönünde rıza gösteren bayan, artık devam etmek istemediğini söylerse,
bu andan itibaren geçerli bir rıza beyanı olmadığından ilişkiye devam etmek isteyen
erkek hukuka uygunluk sebebinden faydalanamaz.

160

Bir kimse bir eşyasının bir başkası tarafından alınmasına o kişi eşyayı almadan önce veya
en geç aldığı anda rıza göstermelidir. Eğer eşya alınmış ise artık hırsızlık suçu
oluşmuştur. Bundan sonra gösterilen rıza hukuka uygunluk nedeni değildir. Bu tür bir
rıza takibi şikayete bağlı suçlar bakımından, şikayetçi olmamak şeklinde tezahür
edecektir.

Bir hukuki yararın sahibinin rıza gösterme yetkisi kaynağını kişinin anayasaca garanti altına
alınan genel hareket hürriyetinde bulmaktadır (AY m. 12, 17). Buna göre bir hukuk düzeninde
kişilere kendileriyle ilgili belli haklar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilme yetkisinin
verildiği hallerde, hak sahibinin bu haklarının başkaları tarafından ihlaline rıza göstem1esine
de izin vereceğini kabul etmek gerekir. Bir hukuk devletinde kişilerin kendilerine tanınan
yetkileri kullanarak taşıyıcısı olduğu hukuki değerlere ilişkin olarak cezai korumayı reddetmesi,
kişiliğin serbestçe geliştirilmesi kapsamında görülmek gerekir.
Son olarak varsayılan rıza kavramına da temas etmek gerekir. Varsayılan rıza, ilgilinin rızasının
zamanında alınamadığı, ancak ilgiliye sorulsaydı, rıza göstereceğinin kabul edilebileceği
durumlarda söz konusu olmaktadır. Örneğin bilinci kapalı bir hastanın ameliyat edilmesi
durumunda, önceden rızanın alınması mümkün değildir. İlgilinin varsayılan iradesi burada esas
alınmaktadır. Failin bu varsayımının yanlış olduğu sonradan anlaşılsa bile, fiil hukuka uygun
kabul edilmektedir. Varsayılan rızanın geçerli olabilmesi için; ilgilinin rızasının önceden
alınmasının imkansız olması, ilgilinin hakkına yönelik müdahalenin onun varsayılan iradesine
uygun olması ve müdahalede bulunulan hak üzerinde ilgilinin tasarrufta bulunma yetkisinin
bulunması, koşullarının birlikte gerçekleşmesi aranmaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde suçun unsurlarından hukuka aykırılık anlatılmıştır. Bu kapsamda tipe uygun fiili
hukuka uygun hale getiren, hukuka uygunluk nedenleri ele alımıştır. Hukuka uygunluk
nedenleri olarak; Kanunun hükmünü ifa, amirin emrini ifa, hakkın icrası, ilgilinin rızası ve
meşru savunma konuları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kolluk görevlisinin, suçüstü halinde bir kişiyi yakalaması kanunun emrini yerine getirme
bağlamında hukuka uygun kabul edilir.
b) Kişinin rızasıyla kendisine tokat atılması hukuka uygundur.
c) Konusu suç teşkil eden bir emrin denetlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, emri
yerine getiren değil emri veren sorumludur.
d) Üçüncü kişinin meşru savunmada bulunması hukuka uygundur.
e) Meşru savunmadan bahsedebilmek için kişinin ancak canına, malına yahut ırzına yönelik
bir saldırının varlığı gereklidir.

2) Aşağıdakilerden hangisi bir hukuka uygunluk nedeni değildir?
a) Hakkın kullanılması
b) Haksız tahrik
c) Meşru savunma
d) İlgilinin rızası
e) Amirin hukuka uygun emrini ifa
3) Meşru savunma kurumuna ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Meşru savunma sırasında saldıranın malına bir zarar gelmişse bunun zarar veren
tarafından tazmin edilmesi gerekir.
b) Meşru savunma, saldırının gerçekleşmesi muhakkakken de yapılabilir.
c) Meşru savunma, kişinin hakkına yönelik haksız bir saldırının varlığında gündeme gelir.
d) Üçüncü kişilere yönelmiş saldırıların varlığı halinde de, meşru savunmada
bulunulabilir.
e) Meşru savunmada sınır korku ve heyecanla aşılırsa kişiye ceza verilmez.
4) Hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İcra memurunun, kapıyı çilingir marifetiyle açtırarak haciz işlemini yapması, kanunun
emrini yerine getirme bağlamında hukuka uygun kabul edilir.
b) Kişinin rızasıyla üzerinde bir ilacın kullanılması hukuka uygundur.
c) Konusu suç teşkil eden bir emrin denetlenmesinin mümkün olmadığı hallerde dahi emri
veren ile emri yerine getiren birlikte sorumludur.
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d) Hukuken kişiye tanınmış bir hakkın (mülkiyet, basın hürriyeti...)

sınırları içinde

davranan kişiye ceza verilmez.
e) Hukuken korunan herhangi bir hakka yönelmiş haksız bir saldırı karşısında yapılan
yeterli savunma hukuka uygundur ve kişiye ceza verilmez.
5) Suçun hukuka aykırılık unsuruna ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Suç tipine uygun fiil kural olarak hukuka aykırıdır.
b) Hukuka aykırılık niceliksel bir kavramdır. Bazı fiillerin hukuka aykırılığı daha
yoğunken bazılarının daha azdır.
c) Hukuka uygunluk nedenleri TCK’da sayılandan ibaret değildir.
d) Bir fiili hukuka uygun hale getiren bir neden varsa fiil suç teşkil etmez.
e) Hukuka uygunluk, tüm hukuk dalları bakımından geçerlidir.

6) (A) ve komşusu (B) birbirilerine yüksek sesle bağırarak tartışırlar. Bu sırada (B)’nin 11
yaşındaki oğlu (C) yanlarına gelir ve evden almış olduğu babasına ait dolu tabancayı
(A)’ya doğrultur. Bunu gören (A) daha erken davranarak silahını çıkarır ve ateş ederek
(C)’yi yaralar. Buna göre (A)’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Meşru savunmadan yararlanır.
b) Zorunluluk halinden yararlanır.
c) Kasten yaralamadan cezalandırılır.
d) Taksirle yaralamadan cezalandırılır.
e) Öldürmeye teşebbüsten cezalandırılır.

7) Meşru savunmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Meşru savunma fiilin hukuka aykırılığını etkiler.
b) Meşru savunma suçun oluşmasını engeller
c) Meşru savunma için tepkinin saldırıda bulunana karşı yapılması gerekir.
d) Her türlü hakka yönelik haksız saldırıya karşı meşru savunma mümkündür.
e) Meşru savunmadan sadece haksız saldırıya uğrayanlar yararlanabilir.
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8) Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenidir?
a) Maddi cebir

b) Fiili hata

d) Hukuki hata

e) Mücbir sebep

c) İlgilinin rızası

9) (A), sokakta küçük bir çocuğun (B) tarafından şiddetli bir şekilde dövüldüğünü
görür. Bunun üzerine (A), (B)’ye yumrukla vurarak çocuğu kurtarır. Buna göre (A)’nın
cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Haksız tahrik sebebiyle indirilmiş ceza verilir.
b) Zorunluluk hali sebebiyle ceza verilmez.
c)Meşru savunma sebebiyle ceza verilmez.
d) Hakkın kullanılması sebebiyle ceza verilmez.
e) İlgilinin rızası sebebiyle ceza verilmez.

10) (A), (B)’yi öldürmek için ateş eder ve kurşun boşa gider. B de silahını çekip (A)’ya
ateş eder. (A)’nın önce ateş ettiğini bilmeyen (C), (A)’yı kurtarmak amacıyla (B)’ye ateş
eder. Sadece (C)’nin (B)’ye ateş ettiğini gören (D) de (C)’ye ateş eder. (C)’nin yaralanıp
yere düştüğünü gören (E), kaçmakta olan (D)’nin bacağına ateş eder ve (D)’yi yaralar. Bu
olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) (A), insan öldürmeye teşebbüsten sorumludur.
b) (D), meşru savunma halindedir.
c) (E), meşru savunma halindedir.
d) (B), meşru savunma halindedir.
e) (C), meşru savunma halindedir.

Cevaplar
1)e, 2) b, 3)a, 4)c, 5)b 6)a 7)e 8)c 9)c 10)c
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7. KUSURLULUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak kusur kavramına ve kusurun unsurlarına yer verilecektir. Ardından ise
kusurluluğu etkileyen hallere yer verilecektir. Bu bağlamda yaş küçüklüğü, akıl sağlığı, sağır
ve dilsizlik, geçici nedenler, alkol ve

uyuşturucu etkisi altında kalma, haksız tahrik,

kusurluluğu etkiyen hata halleri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Fiilin haksızlık teşkil etmesi failin cezalandırılması için yeterli midir?
2. Kusurun unsurları nelerdir?
3. Hangi hallerde kusur yeteneği etkilenmektedir?
4. Yaş küçüklüğünün kusur yeteneğine etkisi var mıdır?
5. Alkol almanın ceza sorumluluğuna etkisi bulunur mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kusur kavramı ve kusur
yeteneğinin ne anlama
Kusur Kavramı

geldiği ve şartları
öğrenilecektir.
Kusurluluğu Etkileyen

Kusurluluğu Etkileyen
Haller

Hallerin nelerden ibaret
olduğu öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Yaş Küçüklüğü, Akıl
Sağlığı, Geçici Nedenler,
Yaş Küçüklüğü, Akıl
Sağlığı, Geçici Nedenler,
Alkol ve Uyuşturucu Etkisi
Altında Bulunma

Alkol ve Uyuşturucu Etkisi
Altında Bulunmanın ceza

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

sorumluluğuna etkisi
Öğrenilecektir.

Haksız Tahrik

Haksız Tahrik Kavramı ve

Kazanım

unusurları öğrenilecektir.

araştırarak geliştirilecektir.

okuyarak

ve
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Anahtar Kavramlar
Kusur, kusurluluk, kusur yeteneği, algılama yeteneği, irade yeteneği, haksızlık bilinci, yaş
küçüklüğü, akıl hastalığı, geçici nedenler, alkol ve uyuşturucu etkisi altında bulunma, haksız
tahrik
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Giriş
Suç tipine uygun ve hukuka aykırı olduğu tespit edilen bir fiil haksızlık teşkil eder. Ancak failin
haksızlık teşkil eden bu fiilden dolayı sorumlu tutulabilmesi için, ayrıca kusurlu hareket etmiş
olması gerekir. Bu çerçevede, ceza hukukunu ilgilendiren bir fiili gerçekleştiren failin ceza
hukuku yaptırımlarıyla karşı karşıya kalması için, işlediği fiilin suç teşkil etmesi yeterli
değildir; ayrıca failin fiili nedeniyle kusurlu bulunması gerekir. Failin, hukukun icaplarına
uygun hareket etmesi gerekirken, hukuka uygun hareket etmemeyi tercih etmesi failin işlediği
fiil nedeniyle kusurlu kabul edilmesine neden olur. Dolayısıyla kusur değerlendirmesi, fiille
ilgili değil, -işlediği fiille bağlantılı olarak- faille ilgili bir değerlendirmedir.
Bu bölümde, öncelikle kusur kavramına ve kusur yeteneğine ilişkin unsurlara yer verilecektir.
Ardından kusurluluğu etkileyen hallere değinilecektir. Bu bağlamda yaş küçüklüğü, akıl
sağlığı, sağır ve dilsizlik, geçici nedenler, alkol ve uyuşturucu etkisi altında kalma, haksız
tahrik, kusurluluğu etkiyen hata halleri ele alınacaktır.
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7.1. Kusur Kavramı
Kusur, gerçekleşen haksızlıkla ilgili olarak failin iradesinin oluşum koşullarını inceler. Kusur,
işlenen fiille ilgili olarak failin şahsen kınanıp kınanmayacağı konusundaki yargıyı ifade eder.
Bir kişinin işlediği fiil nedeniyle şahsen kınanabilmesi, yani kusurlu kabul edilebilmesi için,
somut olayda özgür iradesiyle hareketlerini yönlendirebilmeli, gerçekleştireceği fiilin haksızlık
teşkil ettiğinin bilincinde olmalı ve bu bilince rağmen, hukuk kurallarına aykırı davranmayı
tercih ederek fiilini gerçekleştirmelidir.
Kusurluluk incelemesi, işlenen fiil dolayısıyla bir insan olarak failin hangi şartlarda sorumlu
tutulacağını tespit etmeye yarar ve işlediği fiille ilgili olarak kişideki iradenin oluşum şartlarının
tespiti ve bu tespite istinaden gerçekleştirdiği eylem dolayısıyla failin şahsen cezalandırılması
gerekip gerekmediğini ortaya koyar.
Ceza sorumluluğu için, failin kusurunun bulunması şarttır. Kusursuz ceza olmaz ilkesi, ceza
hukukunun temel ilkelerindedir (AY m. 38). Cezanın aksine, güvenlik tedbiri niteliğindeki
diğer ceza hukuku yaptırımlarının uygulanabilirliği kusura bağlı değildir. Failin toplum
bakımından arz ettiği tehlike göz önünde bulundurularak uygulanacak olan güvenlik tedbirleri,
faile işlemiş olduğu fiil bakımından bireysel isnadiyette bulunulamasa dahi uygulanabilecektir.
Bunun dışında somut olayda hükmedilen ceza da kusur oranında olmalıdır. Ceza kusurun
ölçüsünü aşamaz (m. 61/1, f).
Kusur, haksızlık teşkil eden fiilin unsurları arasında yer almaz. İşlediği fiille haksızlığın
unsurlarını gerçekleştirmesi failin cezalandırılabilmesi bakımından gerekli, ancak yeterli
değildir. Daha önce değinildiği üzere, failin ayrıca işlemiş olduğu fiilden dolayı kusurlu
sayılabilmesi de gerekmektedir. Fail işlemiş olduğu fiilden dolayı kınanamadığı takdirde
kusurlu sayılamaz ve dolayısıyla cezalandırılamaz. Örneğin, işlediği fiilin hukuki anlam ve
sonuçlarını anlamayacak derecede akıl hastası olan bir kişinin, bir insanı öldürmesi halinde
işlediği bu fiil haksızlık oluşturur. Ancak fail kusur yeteneğine sahip olmadığı için kusurlu
sayılamaz ve kendisine ceza verilemez. Ancak güvenlik tedbiri uygulanabilir.
Kusur yargısında bulunulabilmesi için öncelikle kasten veya taksirle işlenmiş bir fiilin varlığı
gerekir (fiil olmaksızın haksızlık olmaz). Haksızlık, kusur yargısının temelini oluşturur
(haksızlık olmaksızın kusur olmaz). Buna göre, kusur yargısı fiilden soyut olarak belirlenemez.
Kişinin kusur yeteneğinin bulunup bulunmadığı konusundaki tespit, somut olayın şartları göz
önüne alınarak yapılır. Örneğin, bir kleptomani akıl hastasının, hırsızlık suçu bakımından irade
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yeteneğinin mevcut olmadığı kabul edilebilirken bu kişinin işlediği kasten yaralama suçu
açısından kusur yeteneğinin bulunmadığından söz edilemez.
Kusurluluğu kaldıran nedenlerde SUÇ VAR ancak CEZA YOK.
Kusurluluğu azaltan nedenlerde SUÇ VAR, CEZA VAR, ancak CEZADA İNDİRİM VAR.
Hukuka uygunluk nedenlerinde SUÇ YOK, CEZA YOK.
7.2. Kusurun Unsurları
Failin, hukuka uygun davranma imkanı varken başka türlü davrandığı için kınanabilmesi,
fiilinin haksızlık oluşturduğunu idrak etme (algılama) ve buna uygun olarak davranışlarını
yönlendirebilme yeteneğine sahip olmasını gerektirir. Algılama yeteneği ve irade yeteneği
kusurun iki unsurunu oluşturmaktadır. Kusur yeteneği de, fiilin haksızlık teşkil ettiğini
algılayabilme ve hareketlerini buna göre yönlendirebilme yeteneğini ifade etmektedir. Buna
göre failin kusur yeteneği, bizatihi kusurdan farklıdır. Kusur (isnat) yeteneği, kusurlu hareket
edebilmenin ön koşulunu oluşturmaktadır. Bir kişinin işlemiş olduğu fiilden dolayı
kınanabilmesi, yani onun hakkında kusur yargısında bulunabilmesi için, kusur yeteneğine sahip
olması, eğer suç tipinde öngörülmüş ise özel kusurluluk unsurlarını gerçekleştirmesi, haksızlık
bilincinin bulunması ve kusurluluğu kaldıran hallerin somut olayda bulunmaması
gerekmektedir.
Bu çerçevede kusurlu hareket etmenin ön koşulu olan kusur yeteneğinin, algılama ve irade
yeteneğini gerektirdiğini belirtelim. Aşağıda kusurun bu unsurlarına yer verilmektedir.
7.2.1. Algılama Yeteneği
Algılama yeteneği, insanın zihni gelişiminin yanı sıra içinde bulunduğu sosyal ve kültürel
çevrenin şartlarına bağlı olarak gelişmektedir. İnsan çevresindeki olaylara ilişkin
gözlemlerinden sonuç çıkarırken, yükümlülüklerinin ve bunlara aykırı davranması halinde
sorumlu tutulacağının bilinciyle hareket etmelidir (haksızlık bilinci). Böyle bir bilince sahip
olmasına rağmen kişinin hukukun gereklerine aykırı davranması, onun hakkındaki kınama
yargısının temelini oluşturmaktadır. Kişi, tercihini, haksızlık teşkil ettiğini bildiği, hukukun
icaplarına aykırı olan fiili işlemekten yana kullanmış olmalıdır. Haksızlık bilinci, kişinin işlemiş
olduğu fiilin cezaya layık bir haksızlık olduğunu, yani suç olduğunu bilmesini değil, fiilinin
hukuken tasvip edilmeyen bir davranış olduğunu bilmesini ifade eder. Failin somut olarak hangi
hükmü ihlal ettiğini bilmesi gerekli değildir. Hukuk düzeninin korumasına mazhar olmuş bir
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değeri ihlal ettiği öngörüsü yeterlidir. Haksızlık bilinci hususundaki değerlendirme ruhen
sağlıklı ortalama bir kişi dikkate alınarak yapılacaktır.
7.2.2. İrade Yeteneği
Failin işlenen fiilden dolayı kusurlu sayılabilmesi için, sadece algılama yeteneğine sahip olması
yeterli değildir. Failin, somut olayda davranışlarını yönlendirme yeteneğine de sahip olması
gerekir. İrade yeteneği, davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirebilme yeteneğidir.
Kişi içinde yaşamış olduğu toplumda geçerli kurallar çerçevesinde haksızlık teşkil ettiğini
bildiği fiili işlememekten yana tercihte bulunabilecek durumda ise irade yeteneğine sahiptir.
Ruhen sağlıklı yetişkin her insan normal şartlar altında davranışlarını hukukun icaplarına göre
yönlendirme yeteneğine sahiptir.
Bu noktada, kişinin davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme yeteneği ile ceza
hukukunun bağlantı noktasını oluşturan fiilin varlığından bahsedilebilmesi için gerekli olan
yönlendirici iradeyi birbiriyle karıştırmamak gerekir. Fiilin varlığından söz edilebilmesi için
aranan yönlendirici irade, değerden yoksun bir iradedir. Bu irade, işlenmiş olan fiille bir suçun
kanuni tanımındaki unsurların gerçekleştirildiği bilgisinden ibarettir. İşlemiş olduğu fiille bir
suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların gerçekleşmekte olduğu bilgisiyle hareket eden kişi
yönlendirici iradeye sahiptir. Bu, iradenin oluşum sürecindeki ilk aşamadır. Buna karşılık,
kusurlulukta söz konusu olan iradede ise, kişinin yönlendirici iradesinin ürünü olarak
gerçekleştirdiği fiilini, davranış normlarıyla bağlantılı olarak değerlendirmesi, onaylanmadığını
ve kabul görmediğini bilmesine rağmen tercihini yine bu fiili işlemekten yana kullanması söz
konusudur. Bu noktada irade bir değer ifade etmektedir ve kusurun bir unsurunu
oluşturmaktadır. Bu da iradenin oluşum sürecindeki ikinci aşamayı oluşturmaktadır.
Kişinin kusurlu sayılabilmesi için, fiili işlediği sırada davranış normunun gerektirdiği şekilde
karar verebilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Ruhen sağlıklı yetişkin her insan,
normal şartlar altında bu yeteneğe sahiptir. Bu durumda olan kişilerin irade yeteneğine sahip
olup olmadığını araştırmaya gerek yoktur.
Bunun dışında failin hukukun icapları karşısında başka türlü davranma imkanının bulup
bulunmadığını, failin yerine koyacağımız ortalama bir insanı ölçüt alarak belirlemek
gerekmektedir. Yukarıda belirlenen yeteneklere sahip ortalama bir insan olarak failin somut
olayda gerçekten başka türlü davranma imkanına sahip olup olmadığı belirlenmelidir. Kanun
koyucu bazı hallerde failin başka türlü davranma imkanının bulunmadığını (yasak hatası, yaş

175

küçüklüğü, zorunluluk hali, hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emir gibi), dolayısıyla kusurlu
sayılamayacağını kabul etmiştir.
Algılama yeteneği derecelendirmeye tabi tutulamaz iken, irade yeteneğini derecelendirilebilir
bir özellik arz etmektedir. İrade yeteneğinin varlığına karşın, önemli ölçüde azalmış olması
halinde, kişinin kusurunda bir azalma ortaya çıkacaktır. İrade yeteneğinin azalmış olması
halinde kusurun varlığı kabul edilmektedir. Ancak irade yeteneğindeki azalma yaptırımın
belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaktadır. Örneğin, haksız tahrik durumunda, haksız bir
fiilin yol açtığı hiddetli veya şiddetli elemin altındaki failin irade yeteneğinin zayıfladığı kabul
edilmekte ve faile işlemiş olduğu suçtan dolayı indirimli ceza verilmektedir (m. 29).
7.3. Kusurluluğu Etkileyen Haller
Ruhen sağlıklı yetişkin her insan, normal şartlar altında bu yeteneğe sahiptir. Bu durumda olan
kişilerin irade yeteneğine sahip olup olmadığını araştırmaya gerek yoktur.
Kişinin işlemiş olduğu fiilden dolayı cezalandırılabilmesi kusurlu olmasına bağlıdır. İşlemiş
olduğu suçtan dolayı kişi hakkında kusur yargısında bulunulabilmesi için, onun kusur
yeteneğine sahip olması, suç tipinde öngörülmüş ise özel kusurluluk unsurlarının
gerçekleştirmesi, haksızlık bilincinin bulunması ve kusurluluğu kaldıran hallerin bulunmaması
gerekmektedir. Ruhen sağlıklı yetişkin her insan, normal şartlar altında bu yeteneğe sahiptir.
Bu durumda olan kişilerin irade yeteneğine sahip olup olmadığını araştırmaya gerek yoktur.
Ancak kusur yeteneği failin durumu sebebiyle veya somut olayla bağlantılı bir şekilde fiilin
durumu itibariyle etkilenmiş olabilir. Akıl hastalığı (m. 3211) ve yaş küçüklüğü (m. 31/1-2)
failin durumu sebebiyle kusur yeteneğinin etkilenmesini belirtir, buna karşılık kaçınılamayacak
yasak hatası (m. 30/4), zorunluluk hali (m. 25/2), meşru savunmada sınırın korku, heyecan veya
telaş nedeniyle aşılması (m. 27/2), cebir ve tehdit (m. 28), haksız tahrik (m. 29), hukuka aykırı
ve fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi (m. 24/2-4), geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu
madde etkisinde olma halleri ise somut bir fiille bağlantılı olarak kusur yeteneğini etkileyen
halleri oluşturmaktadır. Kusurluluğu etkileyen hallerden bir kısmı algılama, diğer bir kısmı ise
irade yeteneği üzerinde etkilidir. Kusurluluk üzerinde etkili olan hallerden bir kısmı kusuru
tamamen bertaraf ederken, diğer bir kısmı ise kusurluluğu tamamen kaldırmamakta, sadece
azaltmaktadır. Dolayısıyla kusurun tamamıyla kalkmayıp azaldığı hallerde, kusurla orantılı
ceza prensibi gereğince faile daha az verilmesi gerekmektedir.
Aşağıda kusurluluğu etkileyen nedenlere yer verilmiştir.
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7.3.1. Yaş Küçüklüğü
Bir kimsenin işlediği fiilden dolayı kınanabilmesi, yani o kişinin kusurlu olduğundan söz
edebilmesi için, öncelikle o kişinin fiili işlediği sırada kusur yeteneğine sahip olması
gerekmektedir.
TCK'da kusur yeteneğinin ne olduğu konusunda doğrudan bir tarif verilmiş değildir. Ancak
kanunun yaş küçüklüğü ve akıl hastalığına ilişkin 31. ve 32. maddeleri incelendiğinde, kusur
yeteneğinden neyin kastedildiğini anlamak kolaylıkla mümkündür. Buna göre kusur yeteneği,
kişinin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarım algılama, yani yaptığı davranışın hukuken
tasvip edilmeyen bir davranış olduğunu anlama ve bu doğrultuda davranışlarını yönlendirme
kabiliyeti olarak tanımlanabilir.
Ceza Kanunumuza göre 18 yaşını tamamlamamış kişiler çocuk sayılmaktadır. Ceza
Kanunu, ceza sorumluluğu açısından çocukları üç gruba ayırır:
Kişinin, fiziksel gelişimine paralel olarak, toplumun değer yargılarını, bunların anlam ve
içeriğini algılama yeteneği gelişmektedir. Yine bu gelişim sürecinde algılama yeteneğinin yanı
sıra ayrıca toplumdaki

davranış

kurallarının

gerekleri

doğrultusunda hareketlerini

yönlendirebilme (irade) yeteneği gelişmektedir. Yaşı küçük kimseler, yetişkin bir insan gibi
doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan, iyiyi kötüden ayırt edebilme yeteneğine sahip değildirler.
Çocukların kusur yeteneği ve yaş küçüklüğünün ceza sorumluluğu üzerindeki etkisi TCK'nın
31. maddesinde düzenlenmiştir. TCK'nın 31. maddesinde çocuklar, üç gruba ayrılmış ve her
yaş kategorisinde yer alan çocukların kusur yeteneği ve ceza sorumluluğu konusu açıkça
gösterilmiştir. Buna göre,


Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olanların ceza sorumluluğu yoktur.



Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların
işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını
yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur.
Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği
fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını
yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde faile suça verilecek cezada indirim yapılarak
bir ceza tatbik edilecektir.
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Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan
kişilere yine, kanunda gösterilen cezadan 12-15 yaş aralığına göre daha az oranda
indirim yapılarak ceza tatbik edilecektir.

Kanunda yer alan düzeneleme ışığında:
0-12 yaş arasındaki çocuk (12 yaş dahil):
Bu yaş grubu bir çocuk suç işlerse cezai sorumluluğu olmadığı için kendisine ceza verilmez. Fakat
hakim, bu çocuklar hakkında güvenlik tedbirleri uygulanmasına karar verebilir.
12-15 yaş arasındaki çocuk (15 yaş dahil):
Bu yaş grubu bir çocuk suç işlerse çocuğun davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip
gelişmediği ya da fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığına bakılır. sonuca göre
iki tür ayrım yapılabilir.
Kusur yeteneği gelişmemişse:
Ceza sorumluluğu yoktur. Fakat hakim çocuklar hakkındaki güvenlik tedbirlerini uygular.
Kusur yeteneği gelişmişse;
Ceza bir miktar indirilerek verilir.
15-18 arasındaki çocuk (18 yaş dahil) :
Bu yaş grubu bir çocuk suç işlerse çocuğa ceza bir miktar indirilerek verilir.

7.3.2. Akıl Sağlığı
Kişinin işlemiş olduğu fiilden dolayı kusurlu sayılabilmesi için algılama ve irade yeteneğine
sahip olması gerekir. Kusur yeteneğini etkileyen bir neden olan akıl hastalığının varlığı
durumunda, kişi işlemiş bulunduğu fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamamakta veya işlediği
fiille ilgili olarak irade yeteneğini önemli ölçüde yitirmektedir. Kişi bu durumda kusurlu
olamayacağından, hakkında cezaya hükmedilemez. Ancak fiili, hukuka aykırı nitelikte olduğu
ve akıl hastası toplum açısından tehlikeli bir kişi kabul edildiğinden, tam akıl hastası olan bu
kişi hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine başvurulur. Bu güvenlik tedbiri kişinin
toplum açısından tehlikeliliği geçene ya da önemli derecede azalana kadar devam eder.
Şizofreni, halüsinasyon, mani, melankoli, paranoya ve sara gibi hastalıklarda kişinin kusur yeteneğinin
olmadığı veya önemli derecede azaldığından bahsedilebilir. Örneğin, hırsızlık hastalığı olan
kleptomanide kişi, içten gelen ani ve karşı konulmaz dürtülerle hırsızlık suçunu işler. Çalınan eşyaların
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değerinin olup olmadığı önemli değildir. Kişi çok değerli şeyleri çalma imkânına sahip olsa da
dürtülerinin yöneldiği eşyayı çalmayı tercih eder. Bu gibi hallerde, akıl hastalığının kişinin ceza
sorumluluğu üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bazı akıl hastalıkları, kişinin işlediği her fiil açısından algılama veya irade yeteneği üzerinde
etkili olmayabilir. Kleptomani kısmi bir akıl hastalığıdır. Bu akıl hastası kişinin hafif değerdeki
şeylere yönelik olarak işlediği hırsızlık suçu açısından irade yeteneğinin olmadığı söylenebilir.
Ancak, bu kişinin cinsel saldırı suçunu işlemesi durumunda, malul olduğu akıl hastalığı bu fiile
ilgili olarak algılama ya da irade yeteneğini etkilemez.
Akıl hastalığının ceza sorumluluğuna etkisi TCK’nın 32. maddesinde düzenlenmiştir. Buna
göre; akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya
bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye
ceza verilmez. Ancak bu kişiler hakkında TCK’nın 57. maddesi çerçevesinde akıl hastalarına
özgü güvenlik tedbiri uygulanır (m. 32, f. 1).
Akıl hastalarının kusur sorumluluğuna ilişkin düzenlemenin ikinci fıkrasında Birinci fıkrada
yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme
yeteneği azalmış olan kişiye daha hafif de olsa ceza verileceği öngörülmüştür. Mahkûm olunan
ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri
olarak da uygulanabilir. İlgili kurumca düzenlenecek rapor üzerine, ceza miktarı aynı kalmak
kaydıyla, verilen ceza hakim tarafından alınan bir kararla kısmen veya tamamen yüksek
güvenlikli sağlık kuruluşlarında infaz edilebilir.
7.3.3. Sağır ve Dilsizlik
TCK'nın 33. Maddesinde, sağır ve dilsizlerin algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği daha geç
geliştiği ve sosyalleşmelerini çocuklara göre daha geç tamamladıkları düşüncesiyle hareket eden kanun
koyucu, çocuklarının kusur yeteneğini etkileyen yaş gruplarına (+3) ekleyerek, sağır ve dilsiz çocukları
normal çocuklara göre daha korumalı hale getirmiştir. Ceza Kanunumuz fiili işlediği sırada sağır ve
dilsiz olan kişinin kusur yeteneğini etkileyen bu durumdan faydalanması için doğuştan sağır ve dilsiz
olması şartını aramamıştır.

Sağır dilsizlik de üç döneme ayrılmıştır.
1. dönem, 15 yaşını doldurmamış olanlardır. Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış olan
sağır ve dilsizlerin ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Bunlar hakkında ceza kovuşturması
yapılmayacak ve haklarında on iki yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümler (m.
31/1) uygulanacaktır.
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2. dönem 15-18 yaş arasındaki sağır dilsizlerdir. Bunlar hakkında 12-15 yaş arasındaki
çocuklara ilişkin hükümler (m.31/2) uygulanacaktır.
3. dönem ise 18-21 yaş arasındaki sağır dilsizlerdir. Bunlar hakkında ise 15-18 yaş arasındaki
küçüklere ilişkin hükümler (m.31/3) uygulanacaktır. Fiili işlediği sırada 21 yaşını doldurmuş
olan sağır ve dilsizler bakımından yaşın ceza sorumluluğuna herhangi bir etkisinin olmadığı
kabul edilmiştir.
Ceza Kanunumuz fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmuş çocuklar ile yirmi bir yaşını
doldurmuş olan sağır ve dilsizler açısından yaşın ceza sorumluluğu üzerinde herhangi bir
etkisinin olmadığını kabul etmiştir. Ancak, bu kişilerin işledikleri fiil açısından algılama veya
irade yeteneğinin olup olmadığı yönünde ortaya çıkabilecek sorunla ilgili olarak, akıl
hastalarına ilişkin aşağıda belirtilen sorumluluk rejiminin göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.
7.3.4. Geçici Nedenler
TCK’nın 34. maddesine göre geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu
madde etkisiyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.
Kişinin akıl hastalığı dışında, içinde bulunduğu durumun onda geçici bir süre algılama veya
davranışlarını yönlendirme yeteneğini kaldırması veya önemli ölçüde azaltmış olması
durumlarında uygulanır. Örneğin uyku hali, alkol veya uyuşturucu madde alma, ateşli hastalık,
cinnet hali, uyku hali, uyurgezerlik, hipnotizma altında olma, üremi, kadınlarda daha çok
hamilelik öncesi ve sonrası görülebilen bazı sendromlar... Bu nedenin meydana gelmesinde
failin en azından taksiri bulunmalıdır. Bu takdirde kişi fiili işlediği sırada kusur yeteneği varmış
gibi cezalandırılır. Failin bu durumun meydana gelmesinde taksiri dahi yoksa, işlediği suçtan
dolayı kusuru bulunmadığından ona ceza verilmez.
7.3.5. Alkol ve Uyuşturucu Etkisi Altına Bulunma
TCK m.34/2, alkol ve uyuşturucunun iradi olarak alınması halinde, kişinin ceza sorumluluğun
ortadan kalkmayacağını, işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulacağını düzenlemiştir. Ancak
kişinin alkol veya uyuşturucu bağımlılığının fizyolojik olması halinde, yani kişinin söz konusu
uyuşturucu madde kendisi için yoksunluk derecesindeyse (söz konusu almadığı takdirde kriz
geçirmesine neden olmaktaysa) vazgeçilmez bir nitelik taşımaktaysa kişi bakımından TCK md.
32 gereği geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle,
işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak
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davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında akıl
hastalığına ilişkin hükümler uygulanır ve kişi hakkında TCK 57/7 gereğince akıl hastalarına
özgü güvenlik tedbirleri uygulanır.
Bağımlılığın psikolojik olması halinde ise, yani kişi için söz konusu uyuşturucu madde
vazgeçilmez nitelikte değilse kişi bakımından TCK m.34/2 gereği iradi olarak alınan alkol veya
uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmayacaktır.
Kişi, gerçekleştirdiği davranışın hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını
yönlendirme yeteneğini etkileyen bir nedenin etkisine bilinci olmaksızın veya iradesi dışında
girmiş olabilir. Örneğin, kimyasal madde üretiminin yapıldığı bir tesiste çalışan kişiler,
kimyasal maddelerden yayılan kokunun etkisinde kalarak, geçici bir süre ile algılama ve irade
yeteneğini tümüyle yitirmiş olabilir. Bu gibi durumda, kusur yeteneğinin olduğundan söz
edilemez.
Geçici bir neden olarak alkol veya uyuşturucu madde alınması dolayısıyla faile ceza
verilmemesi için failin maddeyi almada taksirinin dahi olmaması gerekir. Örneğin fail sarhoş
olmayacağını düşünerek iradesiyle alkol almış olabilir ya da sarhoş olmak amacıyla alkol veya
uyuşturucu kullanmış olabilir. Bu durumda fail cezasızlık nedeninden faydalanamaz. Faile
uyuşturucu veya alkol zorla verilmişse veya iradesi dışında maddeleri almak zorunda kalmış bu
nedenle davranışlarını yönlendirme yeteneğini kaybetmişse fail cezasızlık sebebinden
faydalanabilir.
7.3.6. Haksız Tahrik
Haksız tahrik, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin
etkisi altında kalarak bir suç işlemesidir. Haksız tahrikin etkisi altında suç işleyen kişinin kusur
yeteneği azalmış, normal bir kişiye göre davranışlarını hukukun icaplarına göre yönlendirme
yeteneği etkilenmiştir. TCK’nın 29’uncu maddesine göre haksız bir fiilin meydana getirdiği
hiddet veya şiddetli bir elemin etkisi altında suç işleyen kimsenin cezasında belli bir indirime
gidilecektir.
Failin haksız tahrik altında fiilini işlediğinden ve bu çerçevede haksız tahrik indiriminden
yararlanabilmesi bir takım şartların gerçekleşmesi gerekir. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:


Haksız bir fiilin varlığı gereklidir. Haksız tahrikten söz edilebilmesi için, her şeyden
önce, haksız bir fiilin varlığı gerekir. Ortada haksız bir fiil bulunmuyorsa, haksız
tahrikten bahsedilemez. Bu eylem bir suç olabileceği gibi haksız bir fiil de olabilir. Yani
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bu eylemin suç olma zorunluluğu yoktur. Örneğin, öldürülen kaynananın aynı evde
oturduğu gelinine rahat vermemesi, ona sık sık hakaret edip dövmesi, gürültü yapıp
başkalarına rahatsızlık vermesi haksız birer fiildir. Hangi eylemlerin tahrik oluşturduğu
yani haksız fiil sayılabileceği konusunda kanunda bir düzenleme yoktur. Kişide hiddet
uyandırabilecek her türlü haksız eylem tahrik fiili sayılabilir. Bu nedenle nelerin
tahrik fiili olmadığını söylemek daha kolaydır:
o Hakkını kullanan kişi tahrik etmiş olmaz. Örneğin; Alacağını isteyen alacaklı
borçluyu, suçluyu ihbar edeceğini söyleyen tanık şüpheliyi, boşanmak istediğini
söyleyen kadın kocasını tahrik etmiş olmaz.
o Hukuka uygunluk nedenleri çerçevesinde gerçekleşen eylemler hukuka uygun
eylemler olduğu için tahrik indirimine vücut vermezler, örneğin kanunun hükmü
çerçevesinde yakalama yetkisini kullanan polis memurunun dövülmesi
durumunda, icra işlemini gerçekleştiren haciz memurunun bağlanması
durumunda tahrik indirimi söz konusu olmaz.
o Haksız eylem, hukuki ve ahlaki yönlerden haklı sayılmayan eylem demektir.
Haksız eylem taksirli de olabilir. Çünkü taksirli eylem kusursuz eylem demek
değildir. Örneğin üzerine taksirle çorba dökülen müşterinin garsonu dövmesi
durumunda müşteri tahrik indiriminden faydalanabilir.


Haksız fiil, failde hiddet veya şiddetli elem meydana getirmelidir. Haksız tahrikin
kusurluluğu etkileyen bir hal olarak kabul edilmesinin sebebi, failin "hiddet veya
şiddetli elemin etkisi altında" suçu işlemesidir. Tahrik edici haksız eylemin failde hiddet
veya şiddetli eleme neden olması gerekir. Somut olayda var olan hiddet, haksız fiile
duyulan hiddettir. Yani haksız fiil ile hiddet arasında nedensellik bağlantısı olmalıdır.
Bu anlamda her türlü hiddet değil haksız fiile duyulan hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle
tepki suçunun işlenmiş olması gerekir. Şayet failin içinde bulunduğu hiddet veya
şiddetli elem hali başka bir nedenden ileri gelmişse, haksız tahrikten söz edilemez. Bu
itibarla, haksız tahriki oluşturan fiilin hiddet veya şiddetli elem meydana getirecek
nitelikte olması gerekir. Haksız fiilin bu nitelikte olup olmadığı, failin sübjektif
durumuna göre değil, fiilin nom1al bir kişiyi elem veya öfkeye sevk edecek nitelikte
olup olmadığına göre belirlenmelidir. Esasen hiddet veya şiddetli bir elem meydana
getirebilecek nitelikte olmamakla birlikte, failin fazla alıngan ya da aşırı duygusal
olması sebebiyle onun üzerinde böyle bir etki meydana getiren fiillere karşı haksız
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tahrik hükmü uygulanmaz. Çünkü bu durumda failin öfke veya üzüntüye kapılması,
haksız fiilden değil, kendi ruhsal yapısından kaynaklanmaktadır.


Suç, hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmiş olmalıdır. Haksız tahrikin varlığı
için bulunması gereken diğer bir koşul da, failin işlediği suçun kendisine karşı
gerçekleştirilen haksız fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında
işlenmesidir. Bir başka deyişle, haksız fiilin meydana getirdiği elem ve öfke ile işlenen
suç arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. Failin işlediği suç, haksız fiile bir tepki
olarak ortaya çıkmalıdır. Hakim, haksız fiil sonucu failde hiddet veya şiddetli bir elemin
meydana gelip gelmediğini tespit edecektir. Bu itibarla, fiilin haksızlığı hiddet veya
üzüntünün karinesi olarak kabul edilmemelidir. Fiil haksız olmakla birlikte failin
psikolojisinde bir öfke veya üzüntü yaratmamış ise haksız tahrik hükmünün
uygulanması mümkün olmamalıdır.



Suç, tahrik teşkil eden haksız fiili gerçekleştiren kişiye karşı işlenmiş olmalıdır. Haksız
fiilin tahrik edilene gösterilmesi zorunluluğu bulunmazken tahrikin etkisi ile işlenen
tepki suçunun tahrik eden kimsenin kendisine veya onun zararına gerçekleştirilmesi
gerekir. Haksız hareketi yapandan başkasına gösterilen tepki nedeniyle haksız tahrik
indiriminden yararlanılamaz. Örneğin babanın haksız fiiline öfkelenen kişinin baba
yerine oğlunu dövmesi halinde, fail haksız tahrikten yararlanamayacaktır. Haksız fiile
tepki olarak işlenen suç kasıtlı bir suç olabileceği gibi, taksirli bir suç da olabilir. Zira
haksız tahrik halinde failin içinde bulunduğu psikolojik durum esas alındığı için, failin
gerçekleştirdiği taksirli suç bakımından da haksız tahrik hükmü uygulanabilmelidir.

Haksız tahrikin etkisi ile işlenen tepki suçu ile hukuka uygunluk nedenleri bir arada
bulunamaz. Çünkü hukuka uygunluk sebeplerinde fiil en baştan itibaren hukuka uygundur.
Ceza verilmesini gerektiren bir fiil mevcut değildir. Haksız tahrikte ise suç vardır. Yalnız
haksızlık içeriği az olduğu için cezadan indirim yapılmaktadır. Kendisine saldıran silahlı
kişiden kurtulmak için saldırganı bacağından yaralayan A, haksız tahrik indiriminden
faydalanamaz çünkü A meşru savunma halindedir hiç ceza almayacaktır.
Tahrik edici hareketin tahrik edileni hiddetlendirecek kan veya sihri hısımlarına, saygı ve
sevgi duyduğu yakınlarına, faili ilgilendiren objelere ya da hayvanlara yönelik olması
durumunda da tahrik indiriminden faydalanmak mümkündür. (3. Kişiler lehine haksız tahrik
mümkündür.)
Kural olarak haksız tahrike karşı haksız tahrik olmaz. İlk önce haksız eylemde bulunan
kişi, kendisinin haksız tahrike maruz kaldığını ileri sürerek yeniden tepki hareketi ile
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gerçekleştirdiğinde tahrik indiriminden faydalanamaz. Ancak ilk tahrik eylemi ile tepki suçu
arasında açık bir orantısızlık varsa, ilk tahrik eden kişi haksız tahrik indiriminden
yararlanabilir.
Haksız tahrik ve tasarlama bir arada bulunabilir. Tasarlama öldürme suçunda
ağırlaştırıcı sebeptir. Öğretide tasarlama iki türlü algılanır. Tasarlamayı, suçun
soğukkanlılıkla işlenmesi olarak açıklayan görüşe göre, haksız tahrik ile tasarlama bir arada
bulunamaz. Tasarlamayı, failin belirli bir süre düşünüp plan kurması, kabul edenler ise
haksız tahrikle tasarlamanın bir arada bulunabileceğini kabul ederler.

7.3.7. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri
7.3.7.1.

Yasak (haksızlık) Hatası

TCK m.4’e göre, “Kanunları bilmemek mazeret sayılmaz”. Buna göre, ülkemizde kanunda suç
olarak gösterilmiş bir fiili işleyen kimse, fiilin suç teşkil ettiğini bilmediği konusundaki
mazereti dinlenmez. Ancak bu kuralın mutlak anlamda uygulanması bazı durumlarda adaletsiz
sonuçlara yol açacağından, kanun koyucu bu kurala bir istisna getirmiştir. TCK m.30/4’e göre,
fail fiilin haksızlık oluşturmadığı konusunda kaçınılmaz bir hataya düşerse, bu hatasından
faydalanır ve faile ceza verilmez.
Kişinin işlemiş olduğu fiilden dolayı kusurlu sayılabilmesi için, işlediği bu fiilin haksızlık teşkil
ettiğinin, yani içinde yaşamış olduğu toplumda geçerli olan kurallar çerçevesinde
onaylanmadığının bilincinde olması gerekmektedir (haksızlık bilinci)307. Eğer kişi işlemiş
olduğu fiilin içinde yaşamış olduğu toplumda geçerli olan davranış normları çerçevesinde
onaylanmadığını bilmiyorsa, bir haksızlığı gerçekleştirme bilinci ile hareket etmediğinden,
kusurlu sayılamayacak ve cezalandırılamayacaktır TCK m.30/4). Kaçınılmaz hata ise, içinde
taksiri bile barındırmayan hatadır, yani fail böyle bir hata halinde kusursuzdur.
Eğer failin hatası kaçınılabilir nitelikteyse, bu hatasından yararlanamaz; ancak cezasında
indirim yapılabilir (TCK m.61/1-f)308. Örneğin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
m.3/5’e göre, yurda kaçak sokulan malın satın alınması suç teşkil etmektedir. Mesela piyasada
satılan kaçak çayların esasında yurda kaçak yollarla getirildiği bilinmektedir. Ancak toplum
nezdinde bu hususun haksızlık oluşturduğuna dair bir şuur bulunmamaktadır. Dolayısıyla,

Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.344.
Sözüer, Ceza Hukuku Uygulama Rehberine Giriş ve Pratik Çalışma Notu, s.38; Koca ve Üzülmez, Türk
Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.345.
307

308

184

kaçak çay satın alan kişinin fiilin haksızlık teşkil ettiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştüğü
ve bu hatasıdan yararlanabileceği söylenebilir.
Bir sinema filminin gösterimi ya da fragmanı konusunda yetkili makamlardan izin almış olan
kişi, filmde yer alan müstehcen görüntüler konusunda fiilin haksızlık içermediği konusunda
kaçınılmaz bir hataya düştüğü için hukuki hatadan faydalanacak müstehcenlik fiilinden
sorumlu olmayabilecektir.

7.3.7.2.

Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata

TCK m.30/3’e göre, kusurluluğu kaldıran veya azaltan bir nedenin maddi şartlarının
gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi de hatasının kaçınılmaz olması halinde bu hatasından
yararlanır309. Kişi somut olayda kusurluluğu kaldıran bir nedenin, örneğin zorunluluk halinin
koşullarında, tehdidin veya hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı bir emrin varlığı konusunda hataya
düşmüş olabilir. Bu, kişi bakımından kaçınılmaz bir hata ise, işlemiş olduğu fiilden dolayı bu
kişi kusurlu sayılamayacak ve dolayısıyla cezalandırılamayacaktır. Örneğin, gece vakti karanlık
bir sokakta yürüyen A, birden saldırgan arka taraftan gelen köpek sesleri duyar. Köpeklerin
kendisine saldıracağını düşünen A, ilk gördüğü B’ye ait geniş pencerenin camını kırarak,
kendisini korumaya çalışır. Köpek seslerinin başkasına ait bir telefondan geldiği sonradan
anlaşılır. Burada A, B’ye karşı mala zarar verme suçunu işlemiştir (TCK m.151). Ancak A, bu
fiili, zorunluluk halinin şartlarının var olduğunu düşündüğü, ancak gerçekte şartların
oluşmadığı bir ortamda işlemiştir. Bu gibi hallerde hatasının kaçınılmaz olduğu
söylenebiliyorsa kişi hatasından yararlanacak ve cezalandırılmayacaktır.
Fail, koyunlara atılan taşın kendisine atıldığını zannederek kasten yaralama suçunu işlerse
haksız tahrikin gerçekleştiği hususunda hataya düştüğü için haksız tahrik indiriminden
faydalanacaktır.
Ev sahibinin, aralarındaki ilişkinin iyiliğine güvenerek onun olmadığı bir zamanda tamirat
için girmesi olayında eylem konut dokunulmazlığını ihlal suçu olsa da hata sebebiyle fail
kusurlu kabul edilemez ve cezalandırılamaz.
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Koca ve Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.345.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle kusur kavramına ve kusurun unsurları hakkında bilgi sahibi olumuştur.
Ardından ise kusurluluğu etkileyen halleri öğrenilmiştir. Bu bağlamda yaş küçüklüğü, akıl
sağlığı, sağır ve dilsizlik, geçici nedenler, alkol ve uyuşturucu etkisi altında kalma, haksız
tahrik, kusurluluğu etkiyen hata halleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Kusurluluğa ilişkin aşağıda verilen bilgileden hangisi yanlıştır?
a) Fiilin haksızlık teşkil etmesi, failin cezalandırılması için yeterlidir.
b) Kusur değerlendirmesi, fiiliyle bağlantılı olarak fail hakkında yapılır.
c) Kanunda belirtilen haller dışında failin kusurlu olduğu kabul edilir.
d) Kusur yeteneği ile kusur aynı şeyler değildir.
e) Kusur, failin fiili nedeniyle kınanıp kınanamayacağına ilişkin bir değerlendirmedir.
2) Kusurluluğa ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Algılama ve iradi hareket yeteneği bulunan kişinin kusur yeteneği bulunur.
b) Fail, kusurlu sayılabilmesi için gerçekleştirdiği fiilin hukukun icaplarına uygun
olmadığını bilmesi gerekir.
c) İrade

yeteneği

derecelendirmeye

tabi

tutulamaz

iken,

algılama

yeteneği

derecelendirilebilir bir özellik arz etmektedir.
d) Failin irade yeteneğine sahip bulunup bulunmadığının tespiti için kanunda bir kural
bulunmamakta; bu tespit somut olayda hakimin değerlendirmesiyle yapılmaktadır.
e) Kişinin kusurlu sayılabilmesi için, fiili işlediği sırada davranış normunun gerektirdiği
şekilde karar verebilme yeteneğine sahip olması gerekir.
3) Kusurluluğu etkileyen hallerle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ruhen sağlıklı yetişkin her insan, normal şartlar altında kusur yeteneğine sahiptir.
b) Kusur yeteneği failin durumu sebebiyle veya somut olayla bağlantılı bir şekilde fiilin
durumu itibariyle etkilenmiş olabilir.
c) Kusurluluğu etkileyen hallerden bir kısmı algılama, diğer bir kısmı ise irade yeteneği
üzerinde etkilidir.
d) Kusurluluğu etkileyen hallerin tamamında kusur yeteneği ortadan kalkmakta ve faile
ceza verilmemektedir.
e) Kusurluluk için failin, kusur yeteneğine sahip olması, öngörülmüş ise özel kusurluluk
unsurlarının gerçekleştirmesi, haksızlık bilincinin bulunması ve kusurluluğu kaldıran
hallerin bulunmaması gerekmektedir.
4) Aşağıda yer alanlardan hangisi kusurluluğu etkileyen bir hal değildir?
a) Yaş küçüklüğü

b) Akıl hastalığı

c)Mazeret nedenleri
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d) Meşru savunma

e) Geçici nedenler

e) Kusurluluğu etkileyen hallerle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olanların ceza sorumluluğu yoktur.
b. Akıl hastalığının etkisiyle suç işleyen kişinin kusur yeteneği yoktur.
c. Körlük halinde failin ceza ehliyeti onbeş yaşından itibaren başlar.
d. İradi olarak alınan alkolden dolayı ceza sorumluluğu etkilenmemektedir.
e. Haksız tahrik, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet veya
şiddetli elemin etkisi altında kalarak bir suç işlemesidir.

f)

Suçu işlediği sırada kısmi akıl hastası olan failin sorumluluğu ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Ceza verilmez.
b) Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri uygulanır.
c) Sadece adli para cezası verilir.
d) İndirilmiş ceza verilir; ancak bu ceza akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine
çevrilebilir.
e) Tam ceza verilir.

7) Haksız tahrikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Takdiri hafifletici bir nedendir.
b) Hukuka aykırılığı etkiler.
c) Haksız tahrikin etkisiyle tahrikte bulunanın yakınlarına karşı suç işleyen kimse haksız
tahrikten yararlanır.
d)Yakınlarına karşı yapılan haksız hareketin doğurduğu gazabın etkisiyle suç işleyen
kişi, haksız tahrikten yararlanabilir.
e) Haksız tahrikten söz edilebilmesi için, tahrik fiili ile buna tepki olarak işlenen suç
arasında belli bir zaman aralığı olmamalıdır.
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8) İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayan ve davranışlarını yönlendirme yeteneği
yeterince gelişmiş olan çocuk hakkında ceza sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için en az
kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
a) 11

b) 12

c) 13

d) 15

e) 18

9) Haksız tahrikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Haksız tahrik halinde faile ceza verilmez, sadece güvenlik tedbiri uygulanır.
b) Hiddet veya şiddetli eleme neden olan her fiil haksız tahrik teşkil eder.
c) Bir kimsenin alacağını tahsil icraya başvurması haksız tahriktir.
d) Haksız tahrik için fiilin hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmiş olması
gerekir.
e) Başkasının işlediği bir suçu ihbar edeceğini söylemek haksız tahrik teşkil eder.

10) Aralarındaki sorunu normal yollardan halletmek yerine silahla halletmeye kararlı olan (A),
(B)’yi tenha bir ormana gitmeye zorlar. Orada (B)’ye hakaret eder ve (B)’nin cevap vermesine
fırsat vermeden (B)’yi öldürmek amacıyla tabancasını çeker. (B) atik davranır, (A)’ya yumruk
atarak onu yere yıkar ve tabancayı (A)’nın elinden alarak (A)’ya ateş eder ve öldürür. Buna
göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) (B), meşru savunmadan yararlanır.
b) (B), haksız tahrikten yararlanır.
c) (B) yönünden mücbir sebep (zorlayıcı neden) vardır.
d) (B)’ye insan öldürme suçunun tam cezası verilir.
e) (B), sadece takdiri hafifletici nedenlerden yararlanır.

Cevaplar
1)a, 2) c, 3)d, 4)d, 5)c 6)d 7)d 8)b 9)d 10)b
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8. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER: MAZERET NEDENLERİ

191

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde önceki bölümde ele aldığımız kusurluluğu etkileyen nedenlerin bir alt başlığı olan
mazeret nedenlerine yer verilmiştir. Bu bağlamnda, amirin hukuka aykırı bağlayıcı emri,
zorunluluk hali, cebir ve tehdit, hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması, meşru
savunmada heyecan, korku veya telaş nedeniyle sınırın aşılması konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Mazeret nedenleri ne demektir? Genel özellikleri nelerdir?.
2.Amirin hukuka aykırı bağlayıcı emri ne anlama gelir? Şartları nelerdir?
3. Zorunluluk hali nedir? Şartları nelerdir?
4.Cebir ve tehdit hangi hallerde kusuru ortadan kaldırır?
5. Hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması halinde faile ceza verilir mi? Şartları
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mazeret nedenleri

Mazeret nedenleri kavramı
ve türleri öğrenilecektir.

Amirin hukuka aykırı
bağlayıcı emri

Amirin hukuka aykırı
bağlayıcı emri kavramı ve

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

şartları öğrenilecektir.
Zorunluluk hali

Zorunluluk halinin şartları
öğrenilecektir.

Cebir ve tehdit

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Cebir ve tehditin kusuru

Kazanım

okuyarak

ve

ortadan kaldırdığı haller

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
Hukuka uygunluk
nedenlerinde sınırın aşılması
Meşru savunmada heyecan,
korku veya telaş nedeniyle
sınırın aşılması

Hukuka uygunluk
nedenlerinde sınırın aşılması
hali ve sonuçları
öğrenilecektir.
Meşru savunmada heyecan,
korku veya telaş nedeniyle
sınırın aşılması hali ve
sonuçları öğrenilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Amirin hukuka aykırı bağlayıcı emri, zorunluluk hali, cebir ve tehdit, hukuka uygunluk
nedenlerinde sınırın aşılması, meşru savunmada heyecan, korku veya telaş nedeniyle sınırın
aşılması, mazeret nedenleri
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Giriş
Kusurluluğu etkileyen hallerden olan bu nedenlerde kusur etkilenmekte, haksızlık ve kusurunun
içeriği azalmakta ancak bütünüyle ortadan kalkmamaktadır. Çünkü mazeret nedeni oluşturan
hallerde fail, hem kusur yeteneğine hem de haksızlık bilincine sahiptir. Bunda dolayıdır ki,
mazeret sebepleri haksızlığı ve kusuru azaltan neden olarak görülmektedir. Ancak bu hallerde
cezaya layık olma sınırına varılmadığı için, kanun koyucu cezasızlık öngörmektedir. Kişiye
kusur isnad edilebilmesi için, kendisinden norma uygun hareket etmesi beklenebilmelidir, eğer
kendisinden, norma uygun davranması beklenmiyorsa, kişiyi kusurlu sayamayız Bu farklılıktan
dolayıdır ki, diğer kusuru kaldıran nedenlerin varlığı halinde, akıl hastalığı, yaş küçüklüğü gibi
kişi hakkında tedbir uygulanmasına karşılık mazeret sebeplerinde, örneğin zorunluluk halinde,
tedbir uygulanmasının söz konusu olmadığı ifade edilmektedir.
Bu bölümde kusurluluğu etkileyen nedenlerin alt başlıklarından olan mazeret nedenlerine yer
verilecektir. Bu bağlamda, Bamirin hukuka aykırı bağlayıcı emri, zorunluluk hali, cebir ve
tehdit, hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması, meşru savunmada heyecan, korku veya
telaş nedeniyle sınırın aşılması konuları ele alınacaktır.
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8.1. Hukuka Aykırı Bağlayıcı Emir
TCK'nın 24. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, kusurluluğu ortadan kaldıran
bir neden olarak hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi düzenlenmiştir.
Hiyerarşik yapı içinde, amirin memura verdiği emir ya hukuka uygundur ya da aykırıdır. Şayet
amirin memura verdiği emir hukuka uygun ise, böyle bir emrin yerine getirilmesi de hukuka
uygun olacağından, bu durumda emri yerine getiren bakımından 24. maddenin 1. fıkrasında
düzenlenen görevin ifası hukuka uygunluk sebebi söz konusu olacaktır. Hukuka uygun emrin
yerine getirilmesi ile kanun hükmünün yerine getirilmesi arasında esaslı bir fark yoktur. Zira
her ikisinin dayanağını da esasen kanunla verilen bir görevin ifası oluşturmaktadır. Buna
karşılık, hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı bir emir söz konusu ise, böyle bir emrin yerine
getirilmesi, emri yerine getiren bakımından hukuka uygunluk sebebi oluşturmaz. Böyle bir emri
veren sorumlu kalmaya devam ettiğine göre, fiil hukuka aykırı olma vasfını korumaktadır. Emir
hukuka aykırı ise, bunun yerine getirilmesi halinde yerine getirenin sorumlu tutulamaması bir
hukuka uygunluk nedeninin bulunmasından dolayı değil, emri yerine getirenin içinde
bulunduğu hiyerarşik ilişki nedeniyle kusurluluğunun etkilenmesinden kaynaklanmaktadır.
Zira bir hukuk devletinde "kanunsuz emrin" bir hukuka uygunluk sebebi sayılması mümkün
olamaz.
Diğer taraftan astın kendisine verilen emrin içerik olarak hukuka uygun olup olmadığını
denetleme yükümlülüğü kanun tarafından engellenmiş olabilir. Bu gibi hallerde astın kendisine
verilen emrin hukuka aykırı olup olmadığını denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Dolayısıyla emrin hukuka aykırı olduğunu fark etse bile yerine getirmek zorundadır. Nitekim
Anayasanın 137. maddesinin 3. fıkrasında "Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde
kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnaların saklı" olduğu
belirtilmiştir. Yine ceza kanununun 24. maddesinin 4. fıkrasında, Anayasanın düzenlemesi
doğrultusunda "emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği
hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur" denilmektedir.
Amirin emri hukuka aykırı olmasının yanında suç da teşkil edebilir. Anayasa konusu suç teşkil
eden emrin yerine getirilmesine hiçbir şekilde izin vermemektedir (AY m. 137, f. 2). Verilen
emrin konusu suç teşkil ediyorsa, emri yerine getiren kişi, içinde bulunduğu hiyerarşik yapı,
emir-komuta zinciri, ast-üst ilişkisine dayanarak sorumluluktan kurtulamaz. Çünkü konusu suç
teşkil eden emirde, emredilenin irade hürriyetinin ortadan kalktığını ve hatta zayıflamış
olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Emreden kişi bu durumda azmettiren olarak
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emredilenin işlediği suçtan dolayı sorumlu tutulacaktır. Bu husus TCK’nın 24. maddesinin
üçüncü fıkrasında “Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde
yerine getiren ile emri veren sorumlu olur” şeklinde Anayasanın 137. maddesinin ikinci
fıkrasına paralel bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak Anayasanın 137. maddesinin son fıkrasında
konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilemeyeceği kuralına askeri hizmetlerin görülmesi ve
acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen hallerde
istisna getirilebileceği belirtilmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak TCK’nın 24. maddesinin
dördüncü fıkrasında emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından
engellendiği hallerde, yerine getirilmesinden emri verenin sorumlu olacağı belirtilmiştir.
Amir (A) bir kuyumcuyu soyarak kaçmakta olan M’nin yakalanması amacıyla devriyede
bulunan memur P’ye emir vermiş, emri yerine getirmek zorunda olan polis memuru (P)
tarafından (M) yakalanmış ve bir müddet özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. Aslında A’nın
emri suçüstü hal olmadığı halde sırf M’yi sevmediği için vermiş olduğu anlaşılsa (P) kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma suçundan sorumlu olmayacaktır. Çünkü Polis Vazife ve
Selahiyet Kanununa göre memur amirinin emrinin içeriğini kontrol edemeyeceği gibi yazılı
emir de isteyemez. Bu emrin yerine getirilmesinden yani kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma
fiilinden amir A sorumlu olacaktır. Fakat emir açıkça suç oluşturuyorsa ast bu emri hiçbir
şekilde yerine getiremez.

Eğer emrin içeriğinden açıkça suç teşkil ettiği anlaşılıyorsa ast sorumluluktan kurtulamaz.
Örneğin, amirin yukarıdaki emri nefret hissinden dolayı verdiğini ast biliyorsa amiriyle birlikte,
işlenen suçtan sorumlu olur.
Hukuka uygunluk nedenlerinde yapılacak yargılama sonunda mahkeme, beraat kararı verir.
Ancak Ceza muhakemesi kanunu bir istisna getirerek amirin emrini yerine getirmek
durumunda beraat değil hüküm çeşitlerinden “ceza verilmesine yer olmadığı” kararı
verileceğinin altını çizer.
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8.2. Cebir ve Tehdit
Cebir, şiddet, korkutma veya tehdidin etkisinde kalarak suç teşkil eden bir fiili işleyen kişinin
ise, irade yeteneği etkilenmiş olduğundan, başka türlü davranma imkanının varlığından söz
edilemeyecektir. Bu gibi hallerde cebir ve tehdidi kullanarak başkasına suç işleten kişi, işlenen
bu suç nedeniyle fail olarak ( dolaylı fail) sorumlu tutulacaktır.
TCK’nın 28. Maddesine göre, “Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya
muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi
hallerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır”. Burada kişi adeta
suç işleyen bir el gibi kullanılmaktadır. Kişinin iradesi suç işlemek yönünde değildir, ancak
cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu kişi suç işlemektedir.
Tehdit halinde kişi, bir saldırının, kötülüğün ileride gerçekleştirileceği beyanıyla korkutularak,
belli bir davranışta bulunmaya zorlanmaktadır. Tehditte, ileride gerçekleşeceği söylenen
kötülüğün oluşturduğu manevi bir zorlanma söz konusudur. Tehdit altında suç işleyen kişi fiili
iradi olarak ve dolayısıyla kasten gerçekleştirmektedir. Fakat böyle bir fiili işlemek bakımından
içinde bulunduğu korku nedeniyle, kişinin davranışı mazur görülmektedir. Örneğin bir kişiye
elinde emaneten bulundurduğu değerli bir eşyayı kendisine vermezse, öldüreceğini
söylenmesinde olduğu gibi. Burada tehdidi gerçekleştiren kişi öldürme tehdidiyle diğer kişiyi
güveni kötüye kullanma suçunu (m. 155) işlemeye zorlamaktadır.
Kafasına silah dayanarak eline verilen silahla birini öldürmeye zorlanan kimse öldürmeden
sorumlu olmayacak, silahı dayayarak tehdidi kullanan kimse öldürme suçunun (dolaylı) faili
olacaktır.

Cebir, kişinin iradesi üzerinde zorlayıcı bir etki meydana getiren fiziki güç kullanmayı ifade
etmektedir. Burada fiziki gücü, kişinin bedeni üzerinde hissedebileceği halen icra edilmekte
olan herhangi bir kötülük olarak anlamak gerekir. Bu güç karşısında kişinin iradesi kendisinden
istenilen hususları yapmaya zorlanmakta, kişi halen icra edilmekte olan saldırıdan kurtulmak
için suç işlemektedir.
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Cebir halinde suç işleyen kişinin iradi karar verme ve hareket etme özgürlüğünden
bahsedilemez. Bununla birlikte, cebir altında bulunan kişinin gerçekleştirdiği davranış, hukuki
anlamda fiil niteliğine sahiptir ve cebre maruz kalan kişi, işlediği fiil açısından kasten hareket
etmektedir.

Cebre

cezalandırılmamasının

maruz
nedeni,

kalan

kişinin

uygulanan

cebir

gerçekleştirdiği
nedeniyle

haksızlıktan

haksızlığı

tercih

dolayı
etmek

mecburiyetinde kalmış olmasıdır. Örneğin bir kimsenin kolunun arkaya kıvrılarak, bundan
kurtulması için eline verilen taşı mağazanın vitrinine atmak zorunda bırakılması halinde kişi,
işlediği fiilin bilincindedir ve dolayısıyla mala zarar verme suçunu kasten işlemiştir. Ancak bu
kişi kendisine halen uygulanmakta olan cebirden kurtulmak için böyle bir fiili işlemek
mecburiyetinde bırakıldığı için, hakkında kınama yargısında bulunmak mümkün değildir.
8.3. Zorunluluk Hali
Zorunluluk hali, kusurluluğu etkileyen bir neden olarak TCK m.25/2’de düzenlenmiştir. Buna
göre, “Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve
başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya
başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında
orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez”.
Zorunluluk hali kusurluluğu kaldıran bir mazeret sebebini oluşturmaktadır. Zorunluluk hali
çerçevesinde işlenen fiil, haksız bir fiildir. Ancak zorunluluk hali çerçevesinde fiili işleyen kişi
kusurlu sayılamadığı için cezalandırılmayacaktır. Örneğin, karlı bir havada ava çıkan A tipiye
yakalanır. Donmaktan kurtulmak için dağdaki B’ye ait yazlık evin kapısını kırarak içeriye girer
ve böylelikle donmaktan kurtulur. Bu olayda A, B’ye karşı mala zarar verme ve konut
dokunulmazlığını ihlâl olmak üzere iki ayrı suç işlemiştir. Ancak kendisini donma
tehlikesinden korumak zorunluluğu ile bu fiili işlediği için mazur görülecek, irade yeteneği
ortadan kalktığı için kusurlu sayılamayacak ve cezalandırılmayacaktır.
TCK'nın zorunluluk haline ilişkin 25. maddesinin 2. fıkrasındaki düzenleme genel hüküm
niteliğindedir. Prensip olarak bütün suçlar bakımından geçerli bir mazeret nedenini
oluşturmaktadır. Bununla birlikte kanunda bazı suçlar bakımından zorunluluk halinin ayrıca
düzenlendiği görülmektedir. Bu tür özel zorunluluk hallerine yer verilen suçlar bakımından, 25.
maddenin 2. fıkrasındaki koşulların değil, ilgili suça ilişkin özel düzenlemedeki koşulların
gerçekleşmesi aranacaktır. Örneğin TCK'nın 91. maddesine göre organ veya dokunun maddi
menfaat karşılığında satılması, satın alınması suç teşkil etmektedir. Ancak kanunun "zorunluluk
hali" başlıklı 92/1. maddesinde "Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal
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ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim
yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir" denilmektedir.
Kendisinin bilerek sebep olmadığı ve başka türlü korunmak olanağı bulunmayan ağır ve
muhakkak bir tehlike ile karşı karşıya kalan bir kişi, kendisini veya üçüncü bir kişiyi bu
tehlikeden kurtarmak için tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında oran
bulunmak koşuluyla bir suç işlerse zaruret halinden faydalanır ve cezalandırılmaz.
Vahşi hayvan saldırısına uğrayan A, ormandaki bekçi kulübesinin kapısını kırıp içeri girerse,
A’ya mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ceza verilmez.

a. Ağır ve muhakkak bir tehlike olmalıdır:
Hem tehlike hem de meydana gelecek zarar ağır ve muhakkak olmalıdır. Bu yangın, deprem,
sel vb. doğa şartlarından; açlık, donma, çıplak kalma gibi psikolojik veya biyolojik
ihtiyaçlardan, hayvan saldırılarından ya da insandan kaynaklanan bir tehlike olabilir.
b. Tehlike kişinin hakkına yönelik olmalıdır (her türlü hak olabilir)
c. Fail, tehlikeye bilerek sebebiyet vermemiş olmalıdır:
d. Tehlike devam ediyor olmalıdır:
Tehlike bittikten sonra ortada ağır ve muhakkak bir tehlike olmayacağından zorunluluk
halinden faydalanmak mümkün olmaz. Örneğin sel tehlikesi geçtikten sonra birisinin sandalını
çalan kişi zorunluluk halinden faydalanamaz.
e. Kişinin tehlikeden başka türlü kurtulma imkânı olmamalıdır:
Kişinin başka türlü kurtulma imkânı varsa bu imkânları kullanmalıdır. Aksi takdirde zorunluluk
halinden faydalanamaz. Örneğin aç kalan şahsın çalışarak ya da belediyeden yardım alarak
kurtulma ihtimali olduğu için zorunluluk halinden faydalanması mümkün değildir. Bunun
yanında dağ başında aç kaldığı ve başka yerden yiyecek bulamayacağı için çalan kişi zorunluluk
halinden faydalanabilir.
f. Tehlike ile ihlal edilen değer arasında oran olmalıdır:
g. Korunma hareketi üçüncü kişiye ya da kanunun koruduğu bir hakka yönelik
olmalıdır:
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Saldırgan bir boğayı ateş ederek durdurmak tehlikenin kaynağına (mala zarar verme), boğadan
kaçarken kurtulmak amacıyla masum bir kişinin konutuna girme üçüncü kişiye, boğa saldırısını
haber vermek için yerleşim yerinde ateş etmek kanunun koruduğu bir hakka (kamu güvenliğini
kasten tehlikeye sokma) yönelik savunma hareketi olacaktır.
h. Korunma amacı taşıyan kişinin tehlikeye göğüs germe yükümlülüğü olmamalıdır:
Kamu hastanesinin doktoru, hastanede salgın hastalık çıktığından ve hayatına yönelik bir
tehlike olduğundan bahisle kaçamaz. Doktor, tehlikeye göğüs germe yükümlülüğü olduğu için
zorunluluk halinden faydalanamaz.
***
Üçüncü kişiler lehine zorunluluk hali mümkündür.
Zorunluluk halinde tazminat sorumluluğu vardır.
Zorunluluk hali doktrinde tartışmalıdır. Kimi yazarlar zorunluluk halini bir hukuka uygunluk
nedeni olarak görse de hakim görüş bunun bir kusurluluğu kaldıran neden olduğudur.

TCK m.25/2’de yer alan düzenleme çerçevesinde zorunluluk halinin şartları şu şekilde
sıralanabilir:
8.3.1. Tehlikeye İlişkin Şartlar


Zorunluluk halinden söz edilebilmesi için, öncelikle bir tehlikenin varlığı gerekir.
Tehlike bir kimsenin veya şeyin varlığını, güvenliğini tehdit eden ve bir zarar olasılığı
ortaya koyan durumdur. Tehlikenin bir adım sonrası zarardır. Tehlike artık zarara
dönüşmüşse zorunluluk halinden bahsedilemez.



Tehlikenin zorunluluk haline yol açabilmesi için, ağır ve muhakkak olması gerekir.
Tehlikenin ağır olmasından maksat, tehlikenin kişiye ilişkin hak bakımından ağır bir
zarar meydana getirmeye elverişli olmasıdır. Meydana getireceği zarar ağır olmayan
tehlikeler, zorunluluk haline yol açmazlar. Tehlikenin muhakkak olmasından maksat,
hemen var olan, gerçek olan tehlike demektir. Ancak tehlikenin muhakkak olması
kavramını sadece o anda var olan tehlikeyle sınırlandırmamak gerekir. Bu itibarla, o
anda mevcut olmamakla birlikte, çok yakın bir gelecekte gerçekleşmesi kuvvetle
muhtemel olan tehlikeleri de "muhakkak" saymak gerekir. Ağır ve muhakkak tehlike
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değişik nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin tehlike doğal olaylardan (sel baskını,
deprem, yangın, fırtına, dondurucu soğuk, salgın hastalıklar gibi), insan psikolojisi veya
biyolojisinin gereksinimlerinden (açlık, susuzluk, hastalık gibi), hayvan hareketlerinden
(köpek veya kızgın bir boğanın saldırısı gibi) veya insan hareketlerinden (bir futbol
maçında tribünde meydana gelen izdihamdan kurtulmak için başkasını ezmek gibi)
doğabilir.


Tehlikenin kişinin gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olması gerekir.
Kişinin hayatına, vücut bütünlüğüne, özgürlüğüne, cinsel dokunulmazlığına, şerefine,
malvarlığına, özel hayatının gizliğine vs. yönelik tehlikelere karşı zorunluluk hali
mümkün olabilecektir. Tehlikenin mutlaka kişinin kendisine ait değerlere yönelmesi
gerekmez; başkasına ait değerlere yönelik tehlikeden bu kişileri kurtarmak zorunluluğu
ile suç işleyen kişi de zorunluluk halinden yararlanır.



Tehlikeye bilerek sebebiyet verilmemiş olmalıdır. Bilerek neden olma/dan maksat,
kişinin yaptığı davranıştan böyle bir tehlikenin meydana gelebileceğini öngörmesi
demektir. Bu itibarla, tehlikeye doğrudan kastla, olası kastla veya bilinçli taksirle neden
olan kimse zorunluluk halinden yararlanamaz. Buna karşılık tehlikeye bilinçsiz taksirle
sebebiyet verilmesi halinde zorunluluk hali söz konusu olabilecektir. Örneğin bir
kimsenin evini kasten ateşe veren ve daha sonra alevlerden kurtulmak isterken bir
başkasını ezen kimse, zorunluluk halinde bulunduğunu ileri süremez. Buna karşılık,
misafir gittiği evde elinde sigarası olduğu halde uyuya kalan ve bu suretle yangına neden
olan kimse, yangından kurtulmak için evin kapısını kırarsa, zorunluluk halinden
yararlanabilecektir.
8.3.2. Savunmaya İlişkin Şartlar



Kişinin kendisinin veya başkasının hakkına yönelik ağır ve muhakkak bir tehlikeden
başka suretle korunmak olanağının bulunmaması gerekir. Başka türlü korunmak
imkanının bulunmaması demek, suç işlemek zorunda kalmaksızın tehlikeden
kurtulmanın mümkün olmaması demektir. Şayet tehlikeden başkasının hakkına zarar
vermeksizin korunmanın başka yolları var ise, zorunluluk halinin varlığından söz
edilemez. Örneğin, acilen ilaç ihtiyacı bulunan kişi, eczanelerin kapalı olduğu pazar
günü, nöbetçi eczaneye gitmeyip de, bir eczanenin camını kırarak ilaç alırsa zorunluluk
hali yoktur.
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Tehlike ile korunma fiili arasında bir oranın bulunması gerekir. Şayet değerler
mukayese edildiğinde korunan değer, feda edilen değerden üstün değilse veya en
azından ikisi birbirine eşit değil iseler zorunluluk halinden söz edilemeyecektir.
Örneğin, gemi battıktan sonra beş kişinin bindiği ve dört kişiyi taşıyabilecek bir
sandaldan dört kişinin kurtarılması için birisinin atılması oranlıdır. Rahat etmek için
daha fazla kişinin atılması halinde sınır aşılmış olur.

Zorunluluk halinde masum üçüncü kişiler zarar gördüğü için, bu kişilerin uğradığı zararların
hakkaniyete uygun bir şekilde tazmin edilmesi gerekir.
8.4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması
Hukuka uygunluk nedenlerinin nelerden ibaret olduğunu ifade etmiştik. Kanunda düzenlenen
hukuka uygunluk nedenleri, tipe uygun bir fiili hukuka uygun hale getirmektedir. Dolayısıyla
esasında, karine olarak hukuka aykırı olan bir fiili özel bir kural hukuka uygun hale
getirmektedir. Bu kurallar, elbette bazı sınırlamalara tabi tutulmuş ve ancak bu şartları sağlayan
fiiller hukuka uygun kabul edilmiştir. Somut olayda fiil bu şartları karşılamıyorsa, fiil hukuka
aykırılık teşkil edecektir. Ancak somut olayda özellikle orantılılık çerçevesinde hukuka
uygunluk nedenlerinin sınırlarının aşılması mümkündür. İşte bu hallere yönelik TCK m.27/1’de
özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre, sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, fiil
taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, fail bu taksirli suçtan dolayı sorumlu tutulacaktır.
Ancak bu halde cezaya altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunacaktır.
Hukuka uygunluk nedeninin sınırının kasten aşılması durumunda ise fail kasten işlediği suçtan
sorumlu olur ve bu maddedeki herhangi bir ceza indiriminden yararlanamaz. Bu maddede
sadece sınırın taksirle aşılması öngörülmüştür. Diğer bir deyişle gerekli dikkat ve özenin
gösterilmesi halinde sınır aşılmayacaktı denilebilecek hallerde bu düzenleme uygulanabilir.

Deniz kazasından bir filika ile kurtulan yirmi kişinin açlıktan ölmemek için bir kişiyi yiyerek
kurtulması mümkün iken, etini beğenerek başka bir kişiyi de yemek amacıyla öldürmeleri
halinde, ikinci öldürülen kişi yönünden sınır kasten aşıldığından, öldüren kişiler kasten
öldürmeden sorumlu olur.

Sınır kast olmaksızın taksirle aşılmışsa ve kanunda bu suçun taksirli hali düzenlenmişse, taksirli
suçun cezası indirilerek verilir.
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Dağda bir ipte mahsur kalan üç dağcıdan en üstteki ipin iki kişiyi taşıyabileceğini görerek,
kendisine bağlı duran bir dağcının ipini keserse zorunluluk halinden faydalanır. Dikkatsiz ve
özensiz davranarak iki dağcının da ipini keserse, sınırı taksirle aştığı için ve kanunda
öldürmenin taksirli hali düzenlendiği için taksirli suçun cezası bir miktar daha indirilerek
verilecektir.

Sınırın taksirle aşılması halinde işlenen suçun niteliğine bakılır. Sadece kast bulunduğu
takdirde cezalandırılabilen bir suç söz konusu ise faile ceza verilmez, buna karşılık fiil taksirle
işlendiği takdirde de cezalandırılıyorsa, maddede öngörülen biçimde cezadan indirim yapılarak
taksirli suçun cezası verilecektir.
Yaralıları kurtarmak için eczanenin camını kırarak ilaç alan kişi daha dikkatli ve özenli
davransaydı, az ileride bulunan nöbetçi eczaneyi görebilecek olsaydı bile cezalandırılmaz.
Çünkü fail sınırı kasten aşmamıştır, ayrıca hırsızlığın ve mala zarar vermenin taksirli hali
kanunda düzenlenmemiştir. Bir başka örnekte; icra memuru kanunun hükmünü yerine
getirirken dikkatsizlik sonucu borçlunun evinin dışında bir başkasının evine girerse sınırı kast
olmaksızın aştığı için cezalandırılmayacaktır. Çünkü konut dokunulmazlığını ihlal suçunun
taksirli hali kanunda düzenlenmemiştir.

8.5. Meşru Savunmada Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Sınırın Aşılması
Hukuka uygunluk sebeplerinden meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle
aşılması (TCK m. 27/2) kusurluluğu etkileyen özel bir hal olarak kabul edilmiştir. Buna göre,
“Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri
gelmiş ise faile ceza verilmez”.
Meşru savunma içindeki kişi haksız bir saldırıyla karşı karşıyadır. Şayet bu halde korku,
heyecan ve telaşa düşerse, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan kalkması söz
konusudur. Böyle bir psikolojik durumun etkisi altında sınırın aşılması, kişi açısından bir
mazeret sebebi oluşturduğundan dolayı cezalandırılmayacaktır. Örneğin failin saldırıyı bir
yumrukla savuşturmasının mümkün olduğu bir olayda, olayın gerçekleştiriliş biçiminden
kaynaklanan korkuyla silahına sarılması ve ateş etmesi durumunda olduğu gibi.
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Kişi sırf maruz kaldığı saldırının etkisiyle, heyecan, korku ve paniğe kapılarak meşru
müdafaanın sınırlarını aştığında bu hükümden yararlanabilecektir. Buna karşılık, bu saldırıdan
kaynaklanan öfke ve gazabın etkisiyle sınırları aştığında ise, bu hüküm değil haksız tahrik
hükmü uygulanacaktır.
Buna karşılık, meşru savunmanın sınırı ortada mevcut bir saldırı olmadığı halde, mazur
görülebilecek korku, telaş veya heyecandan dolayı zaman yönünden aşılmış olabilir. Buna göre,
henüz başlamış bir saldırı bulunmamasına veya bitmiş bir saldırı olmasına rağmen mazur
görülebilecek bir korku, telaş ve heyecan yüzünden saldırının başladığı veya bitmediği
düşüncesiyle gerekmediği halde savunma niteliğindeki hareketler gerçekleştirilmektedir. Bu
halde 27. maddenin ikinci fıkrası değil 30 maddedeki hata düzenlemesi uygulanacaktır. Çünkü
bu tür bir hatada gerçekte meşru savunmanın koşulları oluşmamasına rağmen fail yanılgısı
nedeniyle, bu koşulların var olduğunu zannetmektedir.

Hukuka uygunluk nedenlerinde yargılama sonucu BERAAT kararı verilir.
Kusurluluğu kaldıran nedenlerde suç var olduğu için beraat kararı değil; CEZA
VERİLMESİNE YER OLMADIĞI kararı verilir.
Kusurluluğu azaltan nedenlerde ise (haksız tahrik) suç vardır ve MAHKUMİYET kararı
verilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde önceki bölümde ele aldığımız kusurluluğu etkileyen nedenlerin bir alt
başlığı olan mazeret nedenleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu bağlamnda, amirin hukuka aykırı
bağlayıcı emri, zorunluluk hali, cebir ve tehdit, hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması,
meşru savunmada heyecan, korku veya telaş nedeniyle sınırın aşılması konuları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Kusurluluğu etkileyen nedenlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Mazeret nedenlerinde haksızlık ve kusurunun içeriği azalmakta ancak bütünüyle
ortadan kalkmamaktadır.
b) Kişiye kusur isnat edilebilmesi için kendisinden norma uygun davranmasının
beklenebilmesi gerekir.
c) Mazeret nedenlerinde cezaya layık olma sınırına varılmadığı için, kanun koyucu
cezasızlık öngörmektedir.
d) Mazeret nedenleri, haksızlık ve kusurluluğun dışında yer alan cezalandırma
şartlarındandır.
e) Mazeret nedenlerin fail, hem kusur yeteneğine hem de haksızlık bilincine sahiptir.
2) Aşağıdakilerden hangisi mazeret nedenleri arasında yer almaz?
a) Zorunluluk hali
b) Haksız tahrik
c) Amirin hukuka aykırı bağlayıcı emri
d) Cebir veya tehdit altında gerçekleştirilen fiiller
e) Meşru savunmada sınırın koru, telaş veya heyecanla aşılması
3) Mazeret nedenlerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hukuka uygunluk nedenlerinin sınırlarının kasten aşılması halinde faile ceza indirilerek
verilir.
b) Meşru savunmada sınırın korku telaş veya heyecanla aşılması halinde faile ceza
verilmez.
c) Karşı karşıya kaldığı ölüm tehlikesinden kurtulmak için bir başkasının malına kasten
zarar veren kimseye ceza verilmez.
d) Cebir veya tehdit altında fiil işleyen kimsenin iradi hareket yeteneği önemli ölçüde
kısıtlandığından faile ceza verilmez.
e) Astın, üstünden aldığı ve içeriğini denetleme imkanı bulunmadığı emirlerle ilgili
sorumluluğu yoktur.
4) Cebir ve tehdite ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
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a) Cebir ve tehdidi kullanarak başkasına suç işleten kişi, işlenen bu suç nedeniyle dolaylı
fail sorumlu tutulur.
b) Tehditte, ileride gerçekleşeceği söylenen kötülüğün oluşturduğu manevi bir zorlanma
söz konusudur.
c) Tehditin yapılması, fiili işleyenin cezasızlığı için yeterlidir.
d) Cebir, kişinin iradesi üzerinde zorlayıcı bir etki meydana getiren fiziki güç kullanmayı
ifade etmektedir.
e) Cebir halinde suç işleyen kişinin iradi karar verme ve hareket etme özgürlüğünden
bahsedilemez.
5) Zorunluluk haline ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Üçüncü kişi lehine zorunluluk hali kurallarının işletilmesi mümkün değildir.
b) Zorunluluk hali kusurluluğu kaldıran bir mazeret sebebini oluşturur.
c) Donmaktan kurtulmak için dağdaki yazlık evin kapısını kırarak içeriye giren kişi
zorunluluk halindedir, kişiye ceza verilmez.
d) Zorunluluk hali kurak olarak tüm suçlar bakımından uygulanabilir.
e) Bazı suç tiplerinde, o suç tipine özgü özel bir zorunluluk haline yer verilmiştir.

6) Cezai sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenlerde (hukuka uygunluk nedenlerinde)
sınırın aşılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Sınırın kasten aşılması halinde ceza verilmez.
b) Sınırın kasten aşılması halinde ceza indirilir.
c) Sınırın taksirle aşılması halinde, fiil kasten işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, kasti
suçun cezası tam olarak verilir.
d) Sınırın taksirle aşılması halinde hiçbir şekilde ceza verilemez.
e) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan
ileri gelmiş ise ceza verilmez.

7) (A) tarafından üzerine bir tabanca doğrultulmak suretiyle ölümle tehdit edilen (B),
(A)’dan kaçabilmek için (C)’ye ait arabayı çalmıştır.
Buna göre (B)’nin cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
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a) (B)’ye zorunluluk hali nedeniyle ceza verilmez.
b) (B)’ye hırsızlık suçundan ceza verilir ve bu ceza tehdit nedeniyle azaltılır.
c) (B)’ye hırsızlık suçundan ceza verilir.
d) (B)’ye meşru savunma nedeniyle ceza verilmez.
e) (B)’ye hırsızlık suçundan ceza verilir ve bu ceza haksız tahrik nedeniyle azaltılır.

8)

Kamyon şoförü A, Karadeniz Sahil Yolunda hız sınırlarının üstünde seyrederken,

lastiklerinden birinin patlaması sonucunda uçuruma yuvarlanmış ve yanında oturan yardımcısı
Y’nin yaralanmasına neden olmuştur. Buna göre, A’nın sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Zorunluluk hali sebebiyle kusursuzdur, cezalandırılmaz.
b) Cebir ve şiddet sebebiyle kusursuzdur, cezalandırılmaz.
c) Olası kastından sorumlu tutulur.
d) Kasten yaralamadan sorumlu tutulur.
e) Taksirle yaralamadan sorumlu tutulur.

9) (A) ve (B) ormanda avlanırlarken (A) domuz saldırısına uğrar. (A) domuzdan kurtulmak
için çabalarken (B) arkadaşını kurtarmak için domuza ateş eder; ancak mermi (A)'ya isabet eder
ve onu yaralar. Buna göre (B)’nin cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meşru savunmadan yararlanır.
b) Zorunluluk halinden yararlanır.
c) Taksirle yaralamadan cezalandırılır.
d) Kasten yaralamadan cezalandırılır.
e) Öldürmeye teşebbüsten cezalandırılır.

10) Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi isnat edilebilirliği (kusur yeteneğini)
etkilemez?
a) Yaş küçüklüğü
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b) Haksız tahrik
c) Sağır ve dilsizlik
d) Geçici nedenler
e) Akıl hastalığı

Cevaplar
1)d, 2) b, 3)a, 4)c, 5)a 6)e 7)a 8)e 9)b 10)b
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9. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ: TEŞEBBÜS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ceza sorumluluğunu genişleten ve suç tamamlanmamış olsa da cezalandırmayı
öngören teşebbüs kurumuna yer verilecektir. Bu bağlamda, teşebbüsün unsurları, hukuki
neticeleri ele alınacaktır. Ardından gönüllü vazgeçme ve etkin pişmanlık kurumları ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Suçun unsurları tamamlanmadan faile ceza verilmesi mümkün müdür?
2.Teşebbüs nedir? Ceza hukukundaki fonksiyonunu açıklayınız.
3. Hazırlık hareketleri ne demektir? Hazırlık hareketlerinin cezalandırılması mümkün müdür?
4.Gönüllü vazgeçme nedir? Şartları nelerdir?
5. Etkin pişmanlık nedir? Hangi hallerde uygulanma kabiliyeti bulunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Teşebbüs Şartları

Teşebbüs Şartları
öğrenilecektir.

Teşebbüse Verilecek Ceza

Teşebbüse Verilecek
Cezanın ne olduğu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
Gönüllü Vazgeçme

Gönüllü Vazgeçme kavramı
öğrenilecektir.

Etkin Pişmanlık

Etkin Pişmanlık kavramı
öğrenilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Teşebbüs, hazırlık hareketleri, icra hareketleri, gönüllü vazgeçme, etkin pişmanlık
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Giriş
Bir fiilin cezalandırılabilir bir haksızlık teşkil etmesi için, öncelikle suçun kanuni tanımındaki
unsurların tamamına uygun ve hukuka aykırı olması gerekir. Maddi, manevi ve hukuka
aykırılık unsuru tamam olmayan bir fiilin suç teşkil etmesi mümkün değildir. Ancak kanun
koyucu toplumsal düzen için varlığı zorunlu hukuki değerleri tehlikelerden korumak adına
tamamlanmış suçların yanında, unsurları eksik kalmış, dolayısıyla tam manasıyla haksızlık
olarak vücut bulamamış fiillerin de korunan hukuki değerler bakımından tehlike teşkil
ettiğinden bahisle bu tür hallere özgü özel bir düzenlemeye, suça teşebbüse yer vererek bu
fiillerin de cezalandırılmasına imkan vermiştir. Dolayısıyla, suça teşebbüs düzenlemesiyle,
suçun konusu üzerinde tehlike oluşturan ancak henüz tamamlanmamış fiillerde ceza hukuku
yaptırımlarına layık görülmüş ve cezalandırma alanı genişletilmiştir. Şu halde teşebbüs,
cezalandırmayı genişleten bir nedendir.
Ceza kanunlarının özel kısmında düzenlenmiş olan suçlar belli bir süreç içerisinde
gerçekleştirilmektedir (suç yolu). Bu süreçte fail, belli bir suçu işlemek hususunda karar
vermekte, daha sonra bunun İcrasına yönelik hazırlık yapmakta ve nihayet icra hareketlerinin
icrasıyla veya neticenin gerçekleştirilmesiyle suç tamamlanmaktadır. İcrasına başlanan ancak
elde olmayan sebeplerle tamamlanamayan suçlara, teşebbüs halinde kalmış suçlar
denilmektedir. Teşebbüs, suçun icraya başlanmasıyla tamamlanması arasında söz konusu olan
hukuki bir durumdur. TCK'nın konuya ilişkin 35. maddesinde teşebbüs, "kişinin, işlemeyi
kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan
nedenlerle tamamlayamaması" şeklinde tanımlanmıştır.
Teşebbüs aşamasında kalmış suçlarda kanuni tanımına göre eksik kalan husus; sırf hareket
suçlarında icra hareketlerinin tamamlanamamış olmasıdır. Suçun kanuni tarifinde ayrıca
neticeye yer veren suçlar bakımından ise, icra hareketlerinin tamamlanamaması veya icra
hareketleri tamamlanmış olmasına rağmen neticenin gerçekleştirilememesidir.
Türk Ceza Kanununda teşebbüs için, kişinin kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan
doğruya icraya başlamış olması aranmıştır. Böylelikle suçun İcrasına başlanmış sayılabilmesi
için işlenen suçun kanuni tarifiyle belirli bir yakınlık ve bağlantı içerisinde bulunan hareketlerin
yapılması aranmıştır. Ayrıca 35. maddenin 2. fıkrasında teşebbüs halinde kalmış suçlar için
fiilin doğurduğu tehlike ve zararın ağırlığının dikkate alınarak cezanın belirleneceği
öngörülmüştür. Böylelikle teşebbüsün cezalandırılmasının nedeni, gerçekleştirilen fiillerin
suçun konusu bakımından oluşturduğu tehlike veya zarar olarak belirlenmiştir. Yine teşebbüs
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için, suçun tamamlanmış şekline göre indirimli ceza öngörülmüştür. Bu verilerden hareket
edildiğinde kanunun, teşebbüsün cezalandırılabilirliğinin esası, şartları ve sonuçları
bakımından objektif teorinin ilkelerini benimsediği sonucuna ulaşılmaktadır. Esasen 35. madde
gerekçesinde failin kastını esas alan sübjektif görüşün sorumluluk alanını bireyin aleyhine
olacak şekilde genişleteceği gerekçesiyle benimsenmediği açıkça belirtilmiştir.
İşlenmesi istenen suçun, icra hareketlerinin bitirilememesi veya neticenin meydana gelmemesi
halinde teşebbüs hükümleri uygulanır. Teşebbüs aşamasında kalan suça, tamamlanmış suça
nazaran daha az ceza verilir.
Suça teşebbüs, suçun tamamlanamaması durumunda dahi failin cezai sorumluluğunu
mümkün kıldığından ceza sorumluluğunu genişletir.

Suça teşebbüs, basitçe suçun yarıda kalması demektir. Suç temelde iki şekilde yarıda
kalabilir. Yani suça teşebbüs iki şekilde ortaya çıkar:
-

İcra hareketlerinin tamamlanamaması

Erman, öldürmek gayesiyle silahını Serhat’a doğrultur. İlk mermi bacağına isabet eder.
Erman diğer mermileri ateşleyecekken Engin gelir ve silahı Erman’ın elinden alır. Burada
Erman icra hareketlerini tam olarak tamamlayamamıştır. Ceza sorumluluğu yaralama değil;
insan öldürmeye teşebbüstür.

-

Neticenin gerçekleşmemesi

A, öldürmek gayesiyle elindeki baltayı B’ye doğru fırlatır. B çevik davranır ve balta isabet
etmez. Burada A, icra hareketlerini tamamlamış ancak neticeyi gerçekleştirememiştir. Ceza
sorumluluğu insan öldürmeye teşebbüstür.

Esli TCK’da yukardaki durumlardan ilki “eksik teşebbüs”; ikincisi ise “tam teşebbüs”
olarak nitelenmişti. Yeni TCK’nda eksik - tam teşebbüs şeklinde bir ayrım yoktur.

Şu hallerde teşebbüsten bahsedilmez:
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Fail daha fazlasını isterken azını almış ise; bu durumda teşebbüs değil tamamlanmış suç
vardır. A bir mağazadan beş tane telefon çalmak isterken 2 tane çalmış ise bu durumda
teşebbüs değil tamamlanmış hırsızlık suçu vardır.
Zincirleme suçlarda ilk suçu işleyen failin ikinci suç işlerken yakalanması
durumunda; tamamlamış olduğu ilk suçtan dolayı ceza alır. A bir beyaz eşya dükkanından
ilk gün 5 adet çamaşır makinesi çalmıştır. İkinci gün yine aynı dükkandan dünden kalan 2
çamaşır makinesini daha almak için gelmiş fakat bu makineleri çalarken yakalanmıştır. Bu
durumda teşebbüsten değil tamamlamış olduğu ilk suçtan dolayı ceza verilir ve zincirleme
suç hükümleri uygulanır.
Mütemadi Suç (Kesintisiz Suç): Bu suçlarda kesinti devam ederken fail yakalanmış ise
teşebbüs değil tamamlanmış suç söz konusu olur. A zorla senet imzalatmak için B’yi
yakalamış ve zorla bir odaya kapatmıştır. B bir gün sonra durumun arkadaşları tarafından
öğrenilmesi üzerine kapatıldığı odadan kurtarılmıştır. Bu durumda işlenmiş bir kişi
hürriyetinden yoksun kılma suçu vardır. Teşebbüs yoktur. Bu suç özgürlük kısıtlanması
yapıldığı ilk anda gerçekleşmektedir.

9.1. Teşebbüsün Şartları
Teşebbüs TCK’nın 35. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “Kişi, işlemeyi kastettiği bir
suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle
tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur”. Bu tanımdan hareketle, teşebbüsün
şartlarını şu sıralamak mümkündür: kasten işlenen bir suçun varlığı, icra hareketlerine
başlanması, suçun icrasına elverişli hareketlerle başlanması ve failin elinde olmayan sebeplerle
icra hareketlerinin tamamlanamaması veya icra hareketleri tamamlanmış olmasına rağmen
neticenin gerçekleştirilememesi.
9.1.1. Kasten İşlenen Bir Suçun Varlığı
Suça teşebbüs, ancak kasten işlenebilen suçlar bakımından geçerlidir. Taksirle işlenen suçlara
teşebbüs mümkün değildir. Nitekim TCK m.35’de, “işlemeyi kastettiği bir suçu” ifadesine yer
verilmek suretiyle bu durum açıkça ifade edilmiştir.
Teşebbüs halinde kalmış suçlarda varlığı gerekli olan kast, belirli bir suçu teşebbüs aşamasında
bırakmaya yönelik değil, tamamlamaya yönelik kasttır. Teşebbüste kast, tamamlanmış suçlarda
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olduğu gibi ilgili suçun işlenmesi yolundaki son ve kesin kararı ifade etmektedir. Fail bu tür bir
suç kastına fiilin icrasına başladığı anda sahip olmalıdır. Kastın suç tipindeki hareketi,
kullanılacak araçları, kanuni tarifte ayrıca öngörülmüşse neticeyi, fiil ile netice arasındaki
nedensellik bağını, mağdurun suç tipine uygun özelliklerini, suçun konusunu ve failin suç
tanımına uygun vasıflarını kapsaması gerekmektedir.
Suçun manevi unsurlarına ilişkin anlatımlarımızda, kasten işlenen suçların kural olarak olası
kastla da işlenebileceğini belirtmiştik. Ancak bir suça olası kastla teşebbüs etmek mümkün
değildir. Zira olası kast sorumluluk gerçekleşen neticeye göre tayin edilir. Bunun yanında olası
kastla bir fiile teşebbüsün kabulü, ceza sorumluluğunu tahammül edilemez şekilde
genişletecektir. Diğer yandan, teşebbüse verilecek cezaya ilişkin düzenlemede (TCK m.35/2)
kast-olası kast ayırımı yapılmadan nispetler tayin edilmiştir. Örneğin, bir pazar yerinde hasmı
B’yi öldürmek için silahını birkaç el ateşleyen A’nın, B’nin hemen yanında bulunan C ve D’yi
öldürmesi muhtemeldir. A, bunu öngörmesine rağmen B’yi öldürmeye yönelik hareketinden
geri durmamış ve hareketi neticesinde B ölmüş, C ve D’de yaralanmıştır. Şayet olası kastla
teşebbüsün mümkün olduğu kabul edilirse, A’nın C ve D bakımından da olası kastla öldürmeye
teşebbüs ettiği sonucuna varılacak ve bu haller bakımından da cezalandırılması gerekecektir.
Bu durum ise, A’nın ceza sorumluluğunu gereğinden fazla artıracaktır.
9.1.2. İcra Hareketlerine Başlanması
TCK m.35/1’de yer alan tanımda, “doğrudan doğruya icraya başlayıp …” ifadesine yer
verilmiştir. İşlenmek istenen suç tipiyle belirli bir yakınlık ve bağlantı içindeki hareketlerin
yapılması durumunda suçun icrasına başlanılmış sayılacaktır. İşlenmesi kast edilen suçun
hazırlık hareketleri aşaması geçirip icra hareketlerine başlanması gerekir. Hazırlık hareketleri
icra hareketleri ayrımında “doğrudan doğruya başlanma” şeklindeki ifade ile objektif ölçüt
kabul edilmiştir. Fiilin zaman ve etki açısından mağdurun suçun konusuyla yakın bir bağlantı
içinde bulunması durumunda icra hareketlerinin başladığı kabul edilmelidir.
Suç yolunda ilerleyen fail kural olarak şu aşamalardan geçer:
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SUÇ YOLU (ITER CRIMINES)

Düşünce Aşaması

Hazırlık Hareketleri

Ceza Hukuku bu alanla
ilgilenmez. Ceza
sorumluluğu gündeme
gelmez.

Kural olarak ceza
sorumluluğu doğurmaz.
(istisna: Hazırlık
hareketlerini
cezalandıran normlar)

İcra Hareketleri

Suçun
Tamamlanması

Ceza Hukukunun esas ilgilendiği süreç. Ceza
sorumluluğu gündeme gelir.

Düşünce Aşaması: Düşünce aşamasında ceza hukukunu ilgilendiren bir hareket olmadığı için
fail cezalandırılmaz. Örneğin; karısını öldürmeyi kafasından geçiren bir kişi bu düşüncesinden
ötürü cezalandırılmaz.
Hazırlık Hareketleri: Kural olarak hazırlık hareketleri cezalandırılmaz. Bu safhada failin
hareketleri suç ile korunan hukuki yarar bakımından ciddi bir tehlike teşkil etmediği gibi, failin
suça yönelik iradesini bu tarz hareketlerden açık bir şekilde belirleyebilmek de mümkün
değildir. Hazırlık hareketleri her suç tipine göre değişir. Örneğin hırsızlık yapmak için
merdiven ve kamyonet temin eden kişi veya birini öldürmek için fare zehri alan kişi, hasmını
öldürmek için pusu yerinde bekleyen kişi, hazırlık hareketleri içinde olduğu için
cezalandırılmaz. Bunun yanında Ceza Kanunumuzda hazırlık hareketlerinin cezalandırıldığı
istisnai suç tipleri mevcuttur. Örneğin: Çocuğu fuhşa teşvik suçunun hazırlık hareketleri
cezalandırılır. Yine suç işlemek için örgüt kurma, işlenmesi amaçlanan suçlar için bir hazırlık
hareketi niteliğinde olmasına rağmen cezalandırılmıştır (m. 220).
İcra Hareketleri: Teşebbüsten söz edilebilmesi için işlenmesi kastedilen suçun icra
hareketlerine başlanmış olması gerekir. Fail suç işleme iradesini geri dönülemeyecek ya da
farklı şekilde yorumlanamayacak şekilde ortaya koymuşsa, bu hareketler icra hareketleridir.
Teşebbüsün başlangıcı bakımından hazırlık- icra hareketi ayrımı büyük bir öneme sahiptir.
Kastedilen bir suçun hayata geçirilmesi çerçevesinde yapılan bir hareketin hazırlık hareketi mi,
yoksa icra hareketi mi olduğu fiilin teşebbüs kapsamına girip girmediğini ortaya koyacaktır.
Teşebbüse ilişkin kanuni tanımda "doğrudan doğruya icra" niteliğindeki hareketlerin teşebbüsü
oluşturacağı belirtilerek, bunların dışındaki hareketlerin hazırlık hareketi olduğuna işaret
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edilmiştir. Doğrudan doğruya icraya başlama maddi objektif teorinin benimsemiş olduğu bir
ölçüttür. Buna göre, suçun kanuni tarifinde unsur veya nitelikli hal olarak belirtilmiş
hareketlerin gerçekleştirilmesi halinde icra hareketlerinin başladığını kabul etmek gerekir.
Örneğin yağma suçunda henüz başkasına ait bir malvarlığı alınmamış olmakla birlikte buna
yönelik olarak cebir ve tehdidin gerçekleştirilmesiyle icra hareketlerinin başladığını kabul
etmek gerekmektedir. Serbest hareketli suçların söz konusu olduğu hallerde ise, genel yaşam
deneyimine ve olayların olağan akışına göre hareketin kanuni tarifteki neticeyi
gerçekleştirmeye elverişli olup olmadığına bakılarak icra hareketinin bulunup bulunmadığı
hususunda karar verilmelidir. Buna göre, örneğin karşısındaki hasmını öldürmek için silahı
doğrultup nişan almak icra hareketini oluştururken, hasmını öldürmek için zehir alınması
belirleyici bir niteliğe sahip olmadığı için hazırlık hareketi sayılacaktır.
Hazırlık ve icrai hareketler ayrımı her suç tipine göre farklıdır. Örneğin öldürme için pusu
yerinde beklemek hazırlık hareketi iken, pusu yerine gelen şahsa silahın çevrilmesi icrai
hareketidir. Hırsızlık yapmak için konutun uzaktan gözetlenmesi hazırlık hareketi iken,
hırsızlık amacıyla konuta girilmesi icra hareketidir.
Netice: İcra hareketleri gerçekleştikten sonra netice meydana gelir. Neticenin tamamlanması
ile suç yolu kapanır ve artık tamamlanmış suç söz konusu olur.
9.1.3. Suçun İcrasına Elverişli Hareketlerle Başlanması
TCK m.35’te, suçun doğrudan doğruya icrasına, “elverişli hareketlerle” başlanması gerektiği
ifade edilmiştir. Elverişlilik, bir fiilin doğrudan doğruya icraya başlama sayılabilmesi için
taşıması gereken niteliği oluşturmaktadır. Elverişli hareketler, icrasına başlanan hareketlerin
amaçlanan neticeyi gerçekleştirmeye uygun olması anlamına gelmektedir. Elverişlilik, bir fiilin
doğrudan doğruya icraya başlama sayılabilmesi için taşıması gereken niteliği oluşturmaktadır.
Suça teşebbüste kullanılan araç suçun kanuni tanımında öngörülen fiili meydana getirmeye
elverişli olmalıdır. Ancak elverişlilik sadece kullanılan araç bakımından değil, suçun konusu
da dahil olmak üzere bütün fiil yönünden bulunmalıdır. Elverişlilik, işlenmek istenen suça göre
fiilin gerçekleştirildiği şartlar dikkate alınarak, yani olay anındaki şartlara göre yapılacak bir
değerlendirmeyle belirlenmelidir. Somut olayda bir suç için elverişli olmayan bir hareket, başka
bir olayda aynı suç için elverişli olabilir. Bunun dışında, elverişlilik objektif olarak, yani tarafsız
bir gözlemcinin bilgi ve öngörüsü, olağan hayat tecrübeleri esas alınarak belirlenir.
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Örneğin, öldürmek kastıyla silahın etki mesafesi dışında bir uzaklıktan mağdura ateş edilmesi
halinde, her ne kadar kullanılan silah soyut olarak değerlendirildiğinde öldürme suçu açısından
elverişli bir araç ise de; failin icra ettiği fiil, somut olayın koşullarında ölüm neticesinin
meydana gelmesi bakımından elverişli değildir. Fiilin, somut olayın koşullarında suçun kanuni
tanımında yer alan neticeyi meydana getirme açısından “elverişlilik” niteliği taşımadığı bu gibi
hallerde “elverişsiz teşebbüs”ten söz edilir ve teşebbüsten dolayı sorumlu tutulmaz.
Fiilin elverişliliğinin belirlenmesinde, somut olayın koşullarında failin sahip olduğu özel bilgi
de dikkate alınmalıdır. Örneğin, şeker soyut olarak değerlendirildiğinde öldürme suçu açısından
elverişli bir araç değildir. Ancak failin şeker hastası olduğunu bildiği mağdura öldürmek kastı
ile şeker vermesi durumunda, fiil elverişlidir.
Aracın elverişli olması ile yetersiz olması farklı kavramlardır. Yetersizlik, aracın elverişli
olduğu halde miktarının az olması veya kalitesinin düşük olması ya da failin bunu gerektiği gibi
kullanamamasıdır. Araç, mutlak anlamda elverişsiz olduğunda teşebbüs durumu oluşmaz.
Ancak araç yetersiz ise, teşebbüs vardır.
Öldürmek amacıyla, mağdurun limonatasına koyduğu zehir miktarının az olması sebebiyle
beklenen etkiyi göstermemesi halinde kullanılan vasıta yani zehir elverişli olduğundan,
teşebbüs mümkün olur.

Fail tarafından gerçekleştirilmek istendiği halde suçun maddi konusunun bulunmaması ya da
kullanılan aracın mutlak elverişsizliği nedeniyle işlenmesi mümkün olmayan suçlara işlenemez
suç adı verilir. İşlenemez suça teşebbüs mümkün olmadığından fiilden dolayı faile ceza
verilmez.
A komşusu B ile bir gün önce tartışmış ve onu öldürmek istemektedir. Ertesi gün bahçede
yüz üstü yattığı bir sırada ona karşı iki el ateş etmiştir. Ancak ölüm sonrası yapılan otopsi de
B’nin bir gün önce gece kalp krizinden ölmüş olduğu ve A’nın eylemi sırasında zaten ölü
olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda A ya ceza verilemez. Çünkü suç konusu imkansızdır.
Ölmüş bir kimse ikinci kez öldürülemez.
Su tabancası ile bir kimsenin öldürülmesi mümkün olmadığından (aracın mutlak
elverişsizliği) su tabancası ile öldürme veya öldürmeye teşebbüs suçları işlenemez.
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Öldürülmek istenen kişinin çayına zehir yerine yanlışlıkla pudra şekeri konursa, pudra şekeri
birini öldürmek için mutlak anlamda elverişsiz olduğundan işlenemez suç söz konusu
olacaktır.

Failin gerçekleştirmeyi düşündüğü ya da gerçekleştirdiği eylemin kanunda suç olarak
tanımlanmadığı durumlarda sözde (mefruz) suç vardır. Fail suç işlediğini düşünmektedir oysa
ortada bir suç yoktur. Evlilik dışı birlikteliklerde kişi zina suçu işlediğini düşünmekte ise de
zina yasada suç olarak tanımlanmadığı için bu durumda suç oluşmaz.
9.1.4. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması
veya Neticenin Gerçekleşmemesi
Suça teşebbüs için aranan son koşul, failin doğrudan doğruya elverişli vasıtalarla icrasına
başladığı

hareketi,

elinde

olmayan

nedenlerle

tamamlayamaması

yahut

neticenin

gerçekleşmemesidir. Buna göre, sırf hareket suçlarında, kanunda öngörülen fiilin icrasına
başlanmasına rağmen fiilin tamamlanamaması halinde teşebbüsten bahsedilir. Örneğin hırsızlık
fiilinin icrasına başlayan fail, alarm öttüğü için ya da polisler geldiği için suçu
tamamlayamamışsa, teşebbüs halinde kalmış suç söz konusu olur.
Neticeli suçlarda ise, yine elde olmayan nedenlerle ya neticeyi gerçekleştirmeye elverişli
hareket tamamlanamamıştır ya da hareket tamamlanmış ancak yapılan hareketle murat edilen
netice gerçekleşmemiştir. Örneğin fail, öldürmek kastıyla ateş etse ve mağdura üç mermi isabet
ettirse, mağdur gördüğü tedavi sonrasında iyileşse, öldürmeye teşebbüs söz konusu olacaktır.
İcra hareketlerini tamamladığı halde netice elinde olmayan nedenlerle gerçekleşmemişse, fail
yine teşebbüsten sorumlu olur.
9.2. Teşebbüse Verilecek Ceza
TCK’nın 35. maddesinin ikinci fıkrasında, suça teşebbüs halinde, faile, suçun tamamlanmış
şekline göre indirimli ceza verilmesi öngörülmüştür. Buna göre, “Suça teşebbüs halinde fail,
meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne
kadarı indirilir”. Düzenlemede, teşebbüse ilişkin yapılacak indirim oranının oldukça geniş bir
aralıkta tutulduğu görülmektedir. Bu çerçevede, faile meydana gelen tehlikenin ya da zararın
ağırlığına göre bir cezaya hükmedilecektir. Örneğin, fail öldürme kastı ile silahını ateşlemekle
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birlikte, kurşun mağdura hiç isabet etmemiştir yahut kurşun mağdura isabet etmiştir, ancak hafif
şekilde yaralanmasına neden olmuştur veya hayati tehlikeye neden olmuş, fakat mağdur
gördüğü tedavi sonrasında iyileşmiştir. Her üç ihtimalde de, icra hareketleri tamamlanmakla
birlikte, icra edilen fiilin mağdurun vücudu üzerinde meydana getirdiği zarar veya tehlikenin
ağırlığı farklılık göstermektedir.
9.3. Gönüllü Vazgeçme
Elde

olmayan

sebeplerle

icra

hareketlerinin

tamamlanamaması

veya

neticenin

gerçekleştirilememesi teşebbüsün kurucu unsurunu oluşturduğunu ifade etmiştik. Bu bağlamda,
teşebbüste işlenmesi amaçlanan suç, somut olaydaki bir imkansızlık nedeniyle gerçekleşme
olanağı bulamamaktadır. Eğer bu noktada, suçun icra hareketlerinin tamamlanmaması yahut
neticenin gerçekleşmemesi elde olmayan nedenlerden, yani başka çare olmamasından değil de,
failin artık fiili icra etmekten geri durma ya da tamamladığı icra hareketlerinin neticeyi
oluşturmasına engel olma iradesine dayanırsa, gönüllü vazgeçmeden bahsedilir. Bu durumda
fail, icrasına başladığı suçu tamamlamaktan ya da tamamladığı hareketin bir netice
doğurmasından vazgeçmektedir.
Gönüllü vazgeçme TCK m.36’da düzenlenmiştir. Buna göre, “Fail, suçun icra hareketlerinden
gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini
önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu
takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır”.
Kanundaki düzenlemede gönüllü vazgeçmenin suçun tamamlanması aşamasına kadar mümkün
olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla suçun icrası sürecindeki bütün aşamalarda gönüllü
vazgeçme mümkündür. Bunun yanında suçun icra hareketleri tamamlanıp da bu hareketleri
neticeyi gerçekleştirmesi de engellenirse yine gönüllü vazgeçmeden bahsedilecektir.
Failin gönüllü vazgeçme kurumundan yararlanabilmesi için bir takım unsurların gerçekleşmesi
gerekir. Bu unsurları şöyle sıralayabiliriz:


Suç tamamlanmamış olmalıdır. TCK m.36’daki düzenlemeye göre, ya suçun icra
hareketlerinden vazgeçilmeli ya da suçun tamamlanması veya neticenin gerçekleşmesi
önlenmelidir. Gönüllü vazgeçme, ancak teşebbüsün mümkün olduğu safhalarda
gerçekleşebilir.

226

Gönüllü vazgeçme ilk olarak icra hareketleri safhasında mümkündür. Fail, icra
hareketlerinin devamı aşamasında, icra hareketlerini sonuna kadar götürme imkan ve
iktidarı bulunmasına rağmen icraya devam etmemiş olmalıdır. Failin icra hareketlerine
geçici bir süre ara vermesi yeterli değildir. Örneğin hasmını öldürmek için silahını çekip
ateş etmek üzere nişan almış olan failin, mağdurun olay sırasında ortaya çıkan
çocuklarına acıyarak eylemini gerçekleştirmekten vazgeçmesi hali gönüllüdür.
Gönüllü vazgeçme, icra hareketlerinin tamamlanmasından sonraki safhada da
gerçekleşebilir. Vazgeçmenin bu şekli ancak neticeli suçlarda mümkündür. Failin kendi
çabalarıyla neticenin gerçekleşmesini engellemiş olması gerekmektedir. Failin çabaları
neticenin gerçekleşmesini engellemeyi amaçlamalıdır. Fail bizzat kendi aktif
hareketleriyle neticenin oluşumunu engelleyebileceği gibi, üçüncü kişinin yardımını da
alarak aynı sonuca ulaşabilecektir. Neticenin gerçekleştirilmemesine yönelik yalın bir
vazgeçme iradesi yeterli değildir, ayrıca failin kendi çabalarıyla neticenin oluşumunu
engellemiş olması da gereklidir. Yani neticenin gerçeklememesi için gerçekleştirilen
faaliyetin başarılı olmasına bağlıdır.


Vazgeçme iradi olmalıdır. Bilinçli ve iradi vazgeçmeler cezai sorumluluk üzerinde
etkilidir. Dolayısıyla istemeden veya yanlışlıkla ortaya çıkan neticenin engellenmesi
hali cezai sorumluluğu kaldırmaz. Örneğin fail zehirlemek amacıyla mağdura bir fincan
zehirli çay verdiği, çayı tam içeceği sırada failin mağdura çarptığı ve çayın dökülmesi
nedeniyle neticenin gerçekleşmediği olayda gönüllü vazgeçme yoktur.



Vazgeçme gönüllü olmalıdır. Vazgeçmenin gönüllü olması demek, failin İcrasına
başladığı suçu kendi rızasıyla tamamlamaması demektir. Gönüllü olmayı, isteyerek
gerçekleştirme, seçme şansının bulunduğu bir durumda imkanlardan birini tercih etme
şeklinde anlamak gerekmektedir. Vazgeçme, zorunlu engelleyici nedenlerden
kaynaklanmadığı, bilakis serbest bir motivasyonla gerçekleştirildiği hallerde
gönüllüdür. Örneğin, bir kişiyi öldürmek için silahını doğrultan kişinin polis aracının
siren seslerini duyup suçu izlemekten vazgeçmesi ve savuşması halinde gönüllü
vazgeçmeden bahsedilmez.

Eğer şartları havi bir gönüllü vazgeçme söz konusu ise, suçun işlenmesinden vazgeçildiği ana
kadar gerçekleşen hareketler bir başka suçu teşkil etmiyorsa ya da neticenin gerçekleşmesine
engel olunmuş ve suç tamamlanmamışsa faile ceza verilmeyecektir. Ancak suçun tamamlanan
kısmı bir başka suçun oluşturuyorsa, fiilin bu kısmı cezalandırılacaktır. Örneğin, hırsızlık
227

amacıyla girdiği evde karşılaştığı bir manzara neticesinde bulduğu altınları almayıp oradan
savuşan kişiye, nitelikli hırsızlıktan yahut buna teşebbüsten ceza verilmeyecek ancak,
vazgeçtiği kısma kadar işlediği fiil konut dokunulmazlığını ihlal suçu teşkil ettiği için faile bu
suçtan dolayı ceza verilecektir.
Fail için, ‘’suç yolunda sonuna kadar ilerleme imkanına sahipti fakat devam etmek istemedi’’
denebiliyorsa, gönüllü vazgeçmeden bahsedilir. Failin, suç yolunda sonuna kadar gitme
imkanına sahip olmadığı, istese de suçu tamamlayamayacağı söylenebiliyorsa, suça teşebbüs
söz konusudur. Bir başka açıdan fail seçme özgürlüğüne sahipse ve suçu işlememeyi tercih
etmişse, gönüllü vazgeçme söz konusu olacaktır.
Hırsızlık amacıyla girdiği evde, acıma hisleriyle veya günah düşüncesiyle icra hareketlerini
tamamlamaktan vazgeçerse, bu vazgeçme gönüllüdür ve sadece tamam olan kısım suç
oluşturduğu takdirde fail cezalandırılır. Örneğimizde gönüllü vazgeçen sadece konut
dokunulmazlığını ihlalden sorumlu olacaktır. Ancak bekçinin düdüğünü duyup pencereden
atlayan

failin

vazgeçmesi,

gönüllü

olmadığı

için

fail

hırsızlığa

teşebbüsten

cezalandırılacaktır.
Fail icra hareketlerinin bitmesinden sonra da gönüllü vazgeçmeden faydalanabilir. Bu durumda
vazgeçenin suçun tamamlanmasını önlemek bakımından çaba göstermesi ve çabaları sonucu
neticenin gerçekleşmiş olması gerekir.
Öldürme kastıyla ateş ederek vurduğu mağduru hastaneye yetiştiren kişi suçun
tamamlanmasını önlemiştir. Mağdur neticeyi yani ölümü önlediği için gönüllü vazgeçmeden
faydalanacak sadece tamam olan kısım yani yaralamadan sorumlu olacaktır.

Hırsız A çaldığı eşyaları ertesi gün haline üzüldüğü ev sahibine geri vermiştir. Bu durumda
gönüllü vazgeçme yoktur. Çünkü suç tamamlanmıştır.
A, B ye karşı hakaret içeren bir mektup yazmış ve fakat mektup henüz B’nin eline geçmeden
mektubu geri almıştır. Bu olayda fail kendi hareketi ile sonucun gerçekleşmesine engel
olduğu için gönüllü vazgeçme vardır.
A hasmı C’yi öldürmek için evinin önünde pusu kurmuş ve geldiği saati kollamaya
başlamıştır. C evinin önüne geldiğinde A silahını çekmiş ve bu arada C’nin kızının babasına
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doğru koştuğunu görmüş ve bu duruma üzülerek öldürmekten vazgeçmiştir. Bu durumda A
gönüllü vazgeçmiştir.
Öldürmek için ayağına taş bağlayıp denize attığı kişiyi henüz ölmeden denizden çıkarması.
Karısını öldürmek isteyen kocanın, karısının yiyeceğine zehir karıştırdıktan sonra henüz
ölüm meydana gelmeden bir panzehir ile ölümün gerçekleşmesine engel olması.
Hırsız A, zengin bir işadamı olan B’nin evini soymak için malikanesinin önüne gitmiş ve
fakat tam eve girecek iken evin önünde polis otosu görmüştür. O günün hırsızlık yapmak için
iyi bir gün olmadığını ve eğer hırsızlık yapar ise polisin kendisini rahatça yakalayacağını
düşünerek hırsızlık yapmaktan vazgeçmiştir. Bu durumda gönüllü vazgeçme yoktur. A’nin
eylemi hırsızlık suçuna teşebbüstür.

9.4. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme
İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme TCK'nın 41. maddesinde düzenlenmiştir.
Kanunun bu konuda kabul ettiği temel prensip sadece gönüllü vazgeçen suç ortağının gönüllü
vazgeçme hükümlerinden yararlanması yolundadır. Buna göre, iştirak halinde işlenen suçlarda
suça katılanlardan birinin gönüllü vazgeçmesi diğerleri bakımından etkili değildir.
Müstakil failin suç yoluna girip teşebbüs aşamasındayken suçun İcrasından gönüllü olarak
vazgeçtiği hallerde, bu gönüllü vazgeçmenin şeriklerin sorumluluğuna bir etkisi yoktur. Zira
bağlılık kuralı gereğince şeriklerin sorumluluğu için teşebbüs aşamasına varmış bir fiilin varlığı
yeterlidir (m. 40/3). Örneğin, A, B’yi öldürtmek maksadıyla C ile anlaşır. C, B’yi öldürmek
için icra hareketlerine başlamışken, öldürmekten vazgeçer ve fiiline devam etmez. Bu duruma
C, kasten öldürmeye teşebbüsle cezalandırılmayacaktır; zira ortada gönüllü vazgeçme vardır.
Ancak A’nın kasten öldürmeye teşebbüsten dolayı sorumluluğu TCK m.40/3 kapsamında
devam etmektedir.
9.5. Etkin Pişmanlık
Suçun tamamlanmasından sonra failin gönüllü olarak neticeyi telafi etmeye yönelik
gerçekleştirdiği davranışlara etkin pişmanlık denir. Etkin pişmanlık gönüllü vazgeçmenin
tamamlanmış suçlardaki görünüm şekli olarak nitelendirilebilir. Bu çerçevede gönüllü
vazgeçme suç tamamlanıncaya kadar mümkün iken, etkin pişmanlık suç tamamlandıktan sonra
gündeme gelen bir kurumdur. Dolayısıyla her iki kurumun birbirine yakın bir görünümü olsa
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da, birbirlerinin alanına girmeleri, kesişmeleri, bir olayda birlikte bulunmaları mümkün
değildir.
A, B’yi kaçırmış ve fakat mağdura bir zarar vermeden güvenli bir yerde serbest bırakmıştır.
Etkin pişmanlık söz konusudur.
K, gece vakti M’nin evine girerek 100 TL’sini çalmış ancak ertesi gün M’nin çok fakir
olduğunu öğrenip parasını geri iade etmiştir.

Gönüllü vazgeçme genel hükümlerde düzenlendiği için teşebbüse müsait olan tüm suçlarda
mümkündür. Ancak kanun koyucu etkin pişmanlığa genel bir kural olarak yer vermemiş, sadece
belirli suç tiplerine özgü etki doğuran bir kurum olarak düzenlemiştir. Dolayısıyla, bir suça
ilişkin özel bir etkin pişmanlık düzenlemesi yok ise, bu halde fail, meydana gelen neticeyi telafi
etmeye yönelik girişimlerde bulunsa dahi etkin pişmanlıktan bahsedilemeyecek ve buna
yönelik ceza özel bir indirim tatbik edilmeyecektir. Elbette failin suç tamamlandıktan sonra
pişmanlık

gösteren

ve

telafi

etmeye

yönelik

tavırları

cezanın

belirlenmesi

ve

bireyselleştirilmesi bakımından takdiri indirim nedeni olarak (TCK m.62) dikkate alınabilir.
Örneğin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik olarak TCK m.221’de etkin
pişmanlık kuralları düzenlenmiştir. Buna göre, suçun soruşturulmasına başlamadan önce ve
örgütün amaç suçları işlenmesinden önce örgüte ilişkin yeterli bilginin paylaşılması gibi bir
takım kurallarla faile verilecek cezada indirim yapılması yahut hiç ceza verilmemesi söz
konusudur.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ceza sorumluluğunu genişleten ve suç tamamlanmamış olsa da cezalandırmayı
öngören teşebbüs kurumuna yer verilmiştir. Bu bağlamda, teşebbüsün unsurları, hukuki
neticeleri ele alınmıştır. Ardından gönüllü vazgeçme ve etkin pişmanlık kurumları
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Teşebbüse ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Teşebbüs suçun unsruları tamamlanmamış olsa da faili cezalandırmaya etkili bir
kurumdur.
b) Teşebbüs ancak kasten işlenen suçlar bakımından geçerlidir.
c) Teşebbüs ceza sorumluluğunu genişleten bir kurumdur.
d) Teşebbüs halinde failin cezalandırılmasının esası, suçla korunan hukuki değere yönelik
gerçekleşen tehlikedir.
e) Teşebbüs, suç tipinde açıkça gösterildiği hallerde uygulanabilen bir kurumdur.
2) Teşebbüsün şartlarına ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Teşebbüsün başlangıcı bakımından, doğrudan doğruya icraya başlamak esas alınmıştır.
b) Taksirle işlenen suçlara teşebbüs mümkün değildir.
c) Düşünce aşaması istisnasi bazı hallerde cezalandırılmaktadır.
d) Suçun icrasının suçu gerçekleştirilmeye elverişli hareketlerle gerçekleştirilmesi gerekir.
e) Failin elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamaması gerekir.
3) Teşebbüsle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Teşebbüs halinde suçun manevi unsurları tamdır.
b) Teşebbüs halinde suçun manevi unsurlarına ilişkin bir eksiklik bulunmaktadır.
c) Teşebbüs halinde faile meydana gelen zarar ya da tehlikenin ağırlığına göre ceza verilir.
d) Fail suçun icrasına elverişsiz hareketlerle başladığından suçu tamamlayamadığında,
faile az da olsa ceza verilir.
e) Teşebbüs bakımından hazırlık hareketlerinin tamamlanmış, icra hareketlerinin başlamış
olması gerekir.
4) Gönüllü vazgeçmeye ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Gönüllü vazgeçmenin teşebbüsten farkı suçun icra hareketlerinden gönüllü olarak
vazgçilmesi ya da neticenin gerçekleşmesinin önlenmesidir.
b) Gönüllü vazgeçme sözkonusu ise her halde faile ceza verilmez.
c) Gönüllü vazgeçme suç tamamlanıncaya kadar mümkündür.
d) İştirak halinde işlenen suçlarda da gönüllü vazgeçme mümkündür.
e) Gönüllü vazgeçmeden bahsedebilmek için vazgeçmenin iradi olması gerekir.
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5) Gönüllü vazgeçme ve etkin pişmanlığa ilişkin aşağıda yer alan bilgileden hangisi yanlıştır?
a) Gönüllü vazgeçme suç tamamlanıncaya kadar söz konusu iken, etkin pişmanlık suç
tamamlandıktan sonraya ilişkindir.
b) Her iki kurum da genel hüküm niteliğindedir ve tüm suçlara uygulanma kabiliyeti
bulunmaktadır.
c) Suçun tamamlanmasından sonra failin gönüllü olarak neticeyi telafi etmeye yönelik
gerçekleştirdiği davranışlara etkin pişmanlık denir.
d) Etkin pişmanlık hallerinde faile bazı hallerde ceza verilmezken bazı hallerde de indirim
uygulanır.
e) Gönüllü vazgeçmede, vazgeçme gerçekleşinceye kadar bir suç oluşmamışsa faile ceza
verilmez.

6) (A), aralarında düşmanlık bulunan (B)’ye öldürmek amacıyla pusu kurar ve uzaktan
geldiğini görünce bir el ateş eder. Kurşun (B)’nin omzuna isabet eder ve (A) olay
yerinden kaçarak uzaklaşır. Ertesi gün (A), (B)’nin kaldırıldığı hastaneye gelerek tekrar
ateş eder ve kurşunlardan birisi (B)’nin başına isabet ederek onu öldürür. Buna göre
(A)’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bir tek kasten öldürmeden ceza verilir.
b) Bir tek kasten öldürmeden ceza verilir, ancak zincirleme suç nedeniyle ceza artırılır.
c)Taksirle yaralama ve kasten öldürmeden ayrı ayrı ceza verilir.
d) Kasten yaralama ve kasten öldürmeden ayrı ayrı ceza verilir.
e)Öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürmeden ayrı ayrı ceza verilir.

7) (A), (B) ile tartışmaya devam ederken öldürmek amacıyla bir el ateş eder ve kurşun
(B)’nin bacağına isabet eder. Yere düşen (B) kalkmak isterken (A) tekrar ateş eder ve bu
sefer kurşun (B)’nin kafasına isabet ederek onu öldürür. Buna göre (A)’nın cezai
sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bir tek kasten öldürmeden ceza verilir.
b) Bir tek kasten öldürmeden ceza verilir, ancak zincirleme suç nedeniyle ceza artırılır.
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c)Taksirle yaralama ve kasten öldürmeden ayrı ayrı ceza verilir.
d) Kasten yaralama ve kasten öldürmeden ayrı ayrı ceza verilir.
e)Öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürmeden ayrı ayrı ceza verilir.

8) Teşebbüsle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Teşebbüste faile tamamlanmış suçun cezasının aynısı verilir.
b)İcra hareketlerinin tamamlanamaması durumunda sözde suçtan söz edilir.
c)Sırf hareket suçlarına teşebbüs mümkün değildir.
d)Atılan merminin hedef alınan şahsa isabet etmemesi durumunda teşebbüsten söz
edilemez.
e) Teşebbüste failin mutlaka kasıtlı olması gerekir.

9) (A), kasasındaki parayı almak için (B)’nin evinin kapısını maymuncukla açarak kasanın
bulunduğu odaya girer. Kasayı da maymuncukla açmaya çalışırken maymuncuk kırılır.
Bunun üzerine başka bir zaman yeni bir maymuncukla gelerek kasayı açabileceği
düşüncesiyle oradan uzaklaşır. Olayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a) Hırsızlık sucuna teşebbüs söz konusudur.
b) Gönüllü vazgeçme durumu vardır.
c) İşlenemez suç söz konusudur.
d) Tamamlanmış hırsızlık suçu söz konusudur.
e) Olayda yalnızca hırsızlık sucunun hazırlık hareketleri söz konusudur.

10) (A), ruhsatlı silahıyla öldürmek amacıyla (B)’ye ateş eder, ancak mermi (B)’yi yaralar.
(A) tekrar ateş etmek için tetiğe basar ancak silah tutukluk yapar ve ateş almaz. Bunun
üzerine (A) olay yerinden kaçarak uzaklaşır. (B) yaralı olarak kurtulur. Buna göre, (A)’nin
cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Öldürmeye teşebbüsten ceza verilir.
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b) Kasten yaralamadan ceza verilir.
c) İşlenemez suç nedeniyle (A)’ya ceza verilmez.
d) Gönüllü vazgeçme nedeniyle (A)’ya ceza verilmez.
e) Etkin pişmanlık nedeniyle (A)’ya ceza verilmez.

Cevaplar
1)e, 2) c, 3)d, 4)b, 5)b 6)e 7)a 8)e 9)a 10)a
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10.SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ: İŞTİRAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde suçun özel görünüş biçimlerinden suça iştirake yer verilecektir. Bu kapsamda,
iştirakin hukuki esası, faillik kavramı, faillik türleri, şeriklik, şeriklerin sorumluluğunda esas
alınan bağlılık kuralı ve şeriklik türleri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Tek bir kişi tarafından işlenebilen bir suçu birden fazla kişi tarafından da işlenebilir mi?
2.Suçun icrasına katılmayan kişilerin ceza sorumluluğu bulunur mu?
3. Faillik türleri nelerdir?
4.Fail-şerik ayırımı neye göre yapılmaktadır?
5. Fiilin işlenmesinde başkasını kullanan kişinin ceza sorumluluğu var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Fail-Şerik Ayrımı

Fail şerik ayırımında esas
alınan kuralın ne olduğu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
Faillik Türleri

Şeriklik Türleri

Faillik Türlerinin neler

Kazanım

okuyarak

olduğu öğrenilecektir.

araştırarak geliştirilecektir.
okuyarak

ve

Şeriklik türleri

Kazanım

ve

Öğrenilecektir.

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Fail, şerik, doğrudan fail, müşterek fail, dolaylı fail, yan yana faillik, azmettirme, yardım etme,
bağlılık kuralı
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Giriş
Ceza kanunlarındaki suçlar, çoğu kez tek kişi tarafından işlenebilecek fiiller şeklinde
tanımlanırlar. Bunun yanında bazı suçlar kanunun hükmü gereğince ya da nitelikleri
gerektirdiğinden birden fazla kişi ya da bir grup kişi tarafından işlenir. Böyle suçların tek bir
kişi tarafından işlenmesi mümkün değildir. Suçun oluşumu ancak birden fazla failin katılımıyla
mümkündür. Örneğin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun işlenebilmesi için en az üç
kişinin bir örgüt kurması gerekir.
Çok failli suçlar kendi içerisinde yakınsama ve karşılaşma suçları olarak ikiye ayrılmaktadır.
Yakınsama suçlarında, suçun işlenişine katılan kişiler ortak bir amacın gerçekleşmesini
hedefleyerek aynı yönde hareket etmektedirler. Örneğin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma
suçunun oluşumu için en az üç kişinin bu amaç için bir araya gelmesi aranmıştır (m. 220/1).
Karşılaşma suçlarında ise, suçun işlenişine katılan kişiler aynı amacın gerçekleşmesini
hedeflemekte ve fakat farklı yönlerden hareket etmektedirler. Suçun işlenişine katılanlar farklı
yönlerden hareket ettiklerinden, katkıları da birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin,
rüşvet suçunda (TCK m. 252) biri rüşvet veren, diğeri rüşvet alan olmak üzere en az iki kişinin
varlığı gerekir.
Normalde tek bir fail tarafından işlenebilecek bir suçun birden fazla fail tarafından işlenmesine
suça iştirak denir. Tipik fiil kural olarak tek kişiyle gerçekleştirilebilecekken bu fiile birden
fazla kişinin katılmasıyla işlenen suçlar, iştirak halinde işlenen suçlardır. Tipik fiili
gerçekleştirenlerin dışındakilere de ceza verilebildiği için iştirak, ceza sorumluluğunu
genişletir.
Kanunen ve nitelikleri gereği tek kişi tarafından işlenebilen suçların, doğrudan veya dolaylı
olarak birden fazla kişinin farklı şekillerdeki katılımıyla gerçekleştirilmesi mümkündür.
Örneğin, kasten öldürme suçu tek fail tarafından gerçekleştirilebilecekken bu suçun beş kişinin
katılımıyla da işlenmesi mümkündür. Suçun bu şekilde işlenmesi haline suç iştirak denir ve
suçun işlenişine katılanlar cezalandırılır.
Çok failli suçlar ceza kanununun özel hükümler kısmında düzenlenmişken, iştirak genel
hükümlerde düzenlenmiştir. Bundan başka, çok failli suçlar bağımsız hüküm niteliğindeyken,
iştirak hükümleri suçu genişletici nitelik arz etmektedirler, zira aslında suçun tanımına
girmeyen hareketlerin cezalandırılması sağlanmaktadır. Örneğin suça azmettiren kişinin suçun
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icrasında herhangi bir katkısı yoktur. Ancak azmettiren iştirak kuralları gereği
cezalandırılmaktadır.
Fail kavramının iki boyutu vardır; geniş anlamda faillik ve dar anlamda faillik. Geniş anlamda
faillik kavramına göre, ceza hukukunun koruması altındaki bir hukuki değerin ihlaline hukuka
aykırı ve kusurlu şekilde katılan herkes, bu katkının mahiyeti ne olursa olsun faildir. Dar
anlamda fail kavramı ise, ilgili suç tipini bizzat gerçekleştiren kişinin fail olduğu, bunun dışında
haksızlığın gerçekleşmesine illi etkisi olan diğer katkıların faillik bakımından yeterli olmadığı
sonucuna ulaşılmaktadır. Bu kavrama göre, suçun işlenişine yaptığı katkı suç tipindeki icra
hareketlerini oluşturmayan diğer suç ortakları şerik olarak nitelendirilmekte ve kanundaki suça
iştirake

ilişkin

hükümler

çerçevesinde

cezalandırılmaları

sağlanmaktadır.

TCK’nın

benimsediği fail anlayışı dar anlamda failliktir. Bu çerçevede suça iştirake ilişkin hükümler,
cezalandırma alanını genişleten bir fonksiyona sahiptir.
TCK'nın iştirake ilişkin hükümleri kasten işlenebilen suçlar bakımından uygulanabilir
niteliktedir (m. 40/1). Bu nedenle, Kanundaki kasten işlenen suçlara katılanların sorumluluk
statülerini belirleyen iştirak hükümlerinin taksirle işlenebilen suçlarda uygulanması mümkün
değildir. TCK'nın 22. maddesinin 5. fıkrasında birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda
herkesin kendi kusurundan dolayı sorumlu olacağı belirtilmek suretiyle, taksirli suçlar
bakımından fail ve yardım eden ayrımı kabul edilmemiştir. Bu bağlamda, bir suç tipinin taksirle
ihlal edilmesinde birden fazla kişinin katkısı olsa da, bu kişilerin her birinin taksiri ayrı ayrı ele
alınacak, suça iştirake ilişkin kurallar uygulanmayacaktır.
Suça iştirake ilişkin genel özellikler şu şekilde sıralanabilir:

1. Suça İştirak İçin Kasten ve Hukuka Aykırı İşlenmiş Bir Fiilin Varlığı Gerekir
Taksirle işlenen suçlarda birden fazla kişinin suça katılması halinde iştirak kuralları
uygulanmaz. Sadece kasıtlı işlenen suçlara iştirak etmek mümkündür. Suçun doğrudan ya
da olası kastla işlenmesinin önemi yoktur.

2. Birden Fazla Fail Olmalıdır
Suça iştirak için birden fazla failin bulunması gerekir. Ceza Kanunumuzdaki bazı suçlar zorunlu
olarak çok faille işlenebilir. Bu suçlara, zorunlu çok failli suçlar denir. Bu suçlarda iştirak
hükümleri uygulanmaz. Zira birden fazla failin olması zorunluluğunu kanun koyucu
göstermiştir. Örneğin: Örgüt, rüşvet, kamu görevinin terki, suç için anlaşma vb. zorunlu çok
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failli suçlardır. Bu tür çok failli suçlara da iştirak etmek mümkündür. Mesela kamu görevini
terk etmeleri için kamu görevlilerinin azmettirilmesi gibi.
3. Katılma İradesinin Gösterilmesi Gerekir:
Katılma iradesi gösterilmeden suça iştirak etmek mümkün değildir.
Arkadaşına arabasını veren kişi, arkadaşı araba ile uyuşturucu kaçırsa katılma iradesi
olmadığı için uyuşturucu kaçırma suçuna iştirakten sorumlu tutulamayacaktır.

Suç için önceden anlaşmak gerekmez. Katılma iradesi suç işlenirken de gösterilebilir. Hatta
katılma iradesi gösteren kişilerin birbirini tanıması da gerekmez. Katılma iradesi gösterilmesi
yeterlidir.
Hırsızlardan haberdar olduğu için ve ev sahibine zarar vermek maksadıyla, evin kapısını açık
bırakan hizmetçi, hırsızları tanımasa bile hırsızlığa iştirakten sorumlu olacaktır.

4. Suça İştirakten Dolayı Sorumlu Tutulabilmek için İlgili Suçun En Azından
Teşebbüs Aşamasına Varmış Olması Gerekir:
Hırsızlık için merdiven sağlayan kişi, ancak fail hırsızlığın icra hareketlerine başladığında
araç sağlayan olarak sorumlu olur.

5. Katılma iradesi En Geç Suç Tamamlanana Kadar Gösterilmelidir:
Ceza hukukunda suç tamamlandıktan sonra suça iştirak etmek mümkün değildir. Fakat bu
eylem başka bir suç teşkil edebilir. Örneğin: Suç eşyasını satın alma, suçluyu övme, suçluyu
saklama vb.
6. Katılma İradesi Gösterilen Suç Tüm Failler İçin Aynı Olmalıdır:
İştirak iradesini gösteren kişiler doğrudan veya dolaylı şekilde katılma iradesini gösterdikleri
suçtan sorumlu olurlar.
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Bir evde hırsızlık yapmak için azmettirilen F, hırsızlık bittikten sonra taciz suçunu işlerse
azmettiren A, doğrudan veya dolaylı olarak katılma iradesi olmadığı için taciz fiilinden
sorumlu olmayacaktır.
A, B, C hırsızlık için D’nin evine girmiş; içerde B, D’yi öldürmüş ise A ve C öldürmekten
dolayı sorumlu değildir.
A, gazeteci B ile B’nin gazete köşesinde işadamı C’ye hakaret etmesi konusunda anlaşmış
fakat Gazeteci B hakaret fiili ile birlikte iftira da ederse A iftira suçundan dolayı sorumlu
olmaz.

7. Failler birbirinden habersiz hareket ediyorsa iştirak söz konusu olmaz.
B’ye birbirinden habersiz olarak zehir veren A ve C arasında iştirakten söz edilemez. Çünkü
faillerin suç işlemek konusunda ortak bir amacı yoktur.
10.1.

Suça İştirakin Türleri

Türk Ceza Kanununda suça iştirak, faillik ve şerikliği kapsayan üst bir kavram olarak kabul
edilmiştir. Faillik, doğrudan faillik, müşterek faillik, dolaylı faillik ve yan yana faillik
kavramlarını içermektedir. Şeriklik ise azmettirme ve yardım etmeyi kapsamaktadır.
İştirak

Şeriklik

Faillik

Doğrudan
Faillik

Müşterek
Faillik

Dolaylı
Faillik

Yan Yana
Faillik

Azmettirme

Yardım
Etme

TCK m.37’ye göre, “Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden
her biri, fail olarak sorumlu olur”. Bu tanım çerçevesinde hukukumuzda faillik ve şeriklik
ayırımı fiil üzerinde kurulan hakimiyete dayanmaktadır. TCK m.37’ye göre, Fiili icra eden,
suçun işlenişine yaptığı katkıyla fiil üzerinde hâkimiyet kuran suç ortağı, “fail”dir.
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Fail fiil üzerinde hâkimiyet kurarak suçun konusuyla doğrudan temas halinde iken; şerik için
böyle bir doğrudan temas söz konusu değildir. Hukukumuzda bu kişilerin sorumluluğunda
bağlılık kuralı esas alınmaktadır. Bağlılık kuralına TCK m.40’da yer verilmiştir. Bu maddenin
birinci fıkrasına göre, “Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı
yeterlidir. Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel
nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır”. Bu
çerçevede şeriklerin ceza sorumluluğu, bağlılık kuralının gereği olarak, kasten ve hukuka aykırı
işlenmiş fiilin varlığına bağlıdır. Buna göre, azmettirenin ve yardım edenin sorumluluğunun
doğumu açısından işlenişine katıldıkları fiil bakımından asıl failin, somut olayda kasten hareket
etmesi ve işlemiş olduğu fiilin hukuka aykırı olması gerekli ve yeterlidir.
10.1.1. Faillik
10.1.1.1. Doğrudan Faillik
Kanuni tanıma uygun olan haksızlığı davranışlarıyla tek başına bizzat gerçekleştiren kişi
doğrudan faildir. Doğrudan faillik bakımından suçun kanuni tanımındaki fiilin bizzat
gerçekleştirilmesi arandığından, somut olayda failin kendisinin veya başkasının yararına
hareket etmiş olması önemli değildir.
10.1.1.2. Müşterek Faillik
TCK m.37/1’e göre, “Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden
her biri, fail olarak sorumlu olur”. Buna göre, birden fazla kişinin birlikte suç işleme kararına
bağlı olarak suçun icra hareketlerini gerçekleştirip suçun kanuni tanımında yer alan fiil üzerinde
müşterek hakimiyet kurmaları halinde söz konusu olan iştirak şekli müşterek failliktir.
Dolayısıyla müşterek faillik sıfatından bahsedebilmek için; birlikte suç işleme kararına ve fiilin
birlikte icra edilmesine ihtiyaç vardır.
Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler göz
önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır.
Fail F’yi, F’nin babası B’yi dolandırması konusunda azmettiren A, F’nin kişisel cezasızlık
sebebinden faydalanamaz. Yani F’ye kişisel cezasızlık nedeniyle ceza verilemeyecek fakat
suçun azmettiricisi A dolandırıcılığa azmettirmekten sorumlu olacaktır.
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Özgü suçlara, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçların işlenişine iştirak
eden diğer kişiler ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur.
Zimmet suçunun faili ancak kamu görevlisi olabilir. Özel faillik niteliğini taşımayan yani
kamu görevlisi olmayan bir kişi zimmet suçuna iştirak ederse, bu kişi azmettiren ya da yardım
eden olarak sorumlu olabilir. Bu kişinin sadece kamu görevlisi tarafından işlenebilen zimmet
suçuna müşterek fail olması mümkün değildir.

10.1.1.2.1.

Birlikte Suç İşleme Kararı

İştirakin özünde ortaklar arasındaki bir anlaşma vardır ve bu anlaşma çoğunlukla sözlüdür.
İştirak iradesinin yazılı bir şekilde ortaya konulmasına uygulamada pek rastlanmaz. Ortakların
iştirak iradesini ortaya koyan görüşmesi, konuşması yeterlidir. İştirak iradesi açık bir şekilde
ortaya konulabileceği gibi, zımni de olabilir. Bu irade, ortakların sadece kendi hareketlerinden
değil, diğerlerinin de hareketlerinden sorumlu tutulmasının gerekçesidir.
Birlikte suç işleme kararı suçun icrası sırasında da ortaya çıkabilir. Ancak, bu yöndeki kararın
birlikte suç işleme kararı kapsamında değerlendirilebilmesi için diğer ortakların bilgisine
ulaşması ve onların açık veya örtülü onayını alması önemlidir. Birlikte suç işleme kararı suç
işleme planının müştereken hazırlanmasını ve kararlaştırılmasını gerektirmez. Örneğin A,
hazırladığı bir planla ve kesin bir kararla B 'ye gelir ve B de hazırlığı yapılan bu suça katılırsa,
bu andan itibaren müşterek suç işleme planının gerçekleştirilmesi konusunda uyuşma
gerçekleşmiş, diğer deyişle birlikte suç işleme kararı verilmiş olur. Suça katılanlar birbirlerini
tanımasalar dahi suçun işlenişinde görev aldıkları; fiil üzerinde birlikte suç işleme kararı ile
müşterek hakimiyet kurdukları hallerde müşterek faillik söz konusu olacaktır.
Bazı hallerde faillerden her biri suçun kanuni tanımındaki bütün unsurları tek başına
gerçekleştirmek üzere, bir anlaşmaya varabilir. Örneğin bir kişiyi öldürmek için aralarında
anlaşmış olan beş kişi, amacın gerçekleşme ihtimalini daha da yükseltmek için, aynı anda
mağdurun üzerine ateş etseler, ateşlenen mermilerden bir kısmı mağdura isabet etse, bütün suç
ortakları, ortak bir suç işleme kararına dayanarak birlikte hareket ettikleri için müşterek fail
olarak sorumlu olurlar. Hatta bu beş suç ortağının ateşlediği mermilerden sadece bir tanesinin
mağdura isabet edip ölümüne neden olması halinde dahi, tamamlanmış kasten adam öldürme
suçundan her biri müşterek fail olarak sorumlu tutulur.
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10.1.1.2.2.

Fiilin Birlikte İcra Edilmesi

Müşterek faillik, takım halinde, işbölümüne dayalı olarak fiili gerçekleştirme esasına
dayanmaktadır. Bu işbölümü, fiilin işlenişini ya esas itibariyle mümkün kılar ya kolaylaştırır
ya da fiilin başarısızlıkla sonuçlanma riskini önemli ölçüde bertaraf eder.
Suçun icrası bakımından farklılık gösteren ve bireysel olan katkılar suç işleme kararı
çerçevesinde gerçekleştirilmesi nedeniyle fiilin bütünlüğü içerisinde değerlendirilebilmekte ve
böylece her bir katılanın suçun icrası üzerinde hakimiyet kurup kurmadığı belirlenmektedir.
Müşterek hakimiyetin kurulup kurulmadığının belirlenmesinde, suç ortaklarının suçun
icrasında üstlendikleri roller, suçun İcrasına bulunulan katkının arz ettiği önem ve zaruret göz
önünde bulundurulmaktadır (fonksiyonel hakimiyet).
Her fail ayrı ayrı fiil üzerinde hakimiyet kurmuş ise müşterek failliğin varlığı kuşkusuzdur.
Örneğin, A ve B, C'yi dövmeyi kararlaştırıyorlar ve yolda karşılaştıkları C'yi sopayla dövüp
hastanelik ediyorlar. Burada her bir fail, fiili bizzat icra etmiştir. Her biri fiil üzerinde hakimiyet
kurmuşlardır ve müşterek fail olarak sorumlu tutulacaklardır.
Ortak hakimiyetin kurulup kurulmadığının saptanmasında suç ortaklarının suçun icrasındaki
rolleri ve katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulur. Bu durumda, fiilin icrası veya
sonuçsuz kalması ortak faillerden her birinin elinde bulunmaktadır.
Suç ortaklarından birinin cebir veya tehdit kullanarak mağduru etkisiz hale getirdiği,
diğerinin de üzerindeki para ve sair kıymetli eşyayı aldığı yağma suçunda her iki suç
ortağının suçun işlenişine yaptıkları katkı, suçun icrası açısından birbirini tamamlayıcı
niteliktedir. Dolayısıyla, her iki suç ortağı, suçun işlenişi üzerinde ortak bir hakimiyet
kurmaktadır.

Bunun dışında, birlikte suç işleme kararına dayalı olarak aralarında yaptıkları işbölümü
çerçevesinde suçun maddi unsurlarından bir kısmını gerçekleştirerek de fiil üzerinde hakimiyet
kurulabilir. Örneğin yağma suçunu birlikte işlemeyi kararlaştıran iki kişiden birinin mağduru
tutması, diğerinin onun eşyasını alması durumunda olduğu gibi.
Failin önceden başlamış bulunan fiilin icrasına sonradan katılması da mümkündür. Böylece,
fail icra hareketleri sona erene kadar suça müşterek fail ola.rak katılmış olabilir196• Bu takdirde
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suça sonradan, icrası sırasında katılan müşterek fail ancak katılımından sonraki eylemlerden
ötürü sorumlu tutulabilir.
10.1.1.3. Dolaylı Faillik
TCK m.37/2’ye göre, bir suçun, bir başkasını araç olarak kullanmak suretiyle işlendiği hallerde
dolaylı faillik söz konusudur. Dolaylı faillikte arkadaki kişi aracının iradesi üzerinde hakim bir
pozisyona sahiptir. Bu kişi aracı olarak kullanılan kişinin iradesine hakim olarak bir suçun
işleniş sürecini elinde tutmaktadır. Dolaylı fail, söz konusu fiilden dolayı, o suçu kendisi icra
etmiş gibi cezalandırılacaktır.
Failin suçu bir başkasını araç olarak kullanmak suretiyle veya cebir, tehdit zoruyla iradesine
baskı yapmak suretiyle işlettirdiğinde dolaylı faillik söz konusu olur. Dolaylı faillikte, arka
plandaki kişi, suçun icrai hareketlerini gerçekleştiren şahsın ve hareketinin üzerinde hakimiyet
kurmaktadır. Bu hakimiyet nedeniyle, suçun işlenmesinden fail olarak sorumlu tutulmaktadır.
Akıl hastasına birisini öldürmesini öğreten bir kimse akıl hastası öldürme suçunu işlediği
zaman öldürmeyi öğreten kimse, dolaylı fail olarak sorumludur.
Notere, yanılgıya düşerek sahte vekaletname düzenletilmesi, sahte vekaletnameyi bilmeden
düzenleyen noter değil, düzenlettiren kimse belgede sahtecilik suçu sebebiyle dolaylı fail
durumundadır.
Tapu memuruna kendin taşınmak maliki olarak göstererek, bu taşınmazın başkasına satışının
gerçekleştirilmesi durumunda, resmi belgede sahtecilik yapılmıştır. Bu durumda da dolaylı
faillik söz konusudur.
A, hedef tahtasının arkasına B’yi bağlamıştır. Bundan habersiz olan C’ye on ikiden vurmasını
söyleyerek C’yi öldürtürse A öldürme suçunun (dolaylı) faili olarak sorumlu tutulur.
Suçun işlenmesinde kusur yeteneği olmayan kişilerin araç olarak kullanılması durumunda,
dolaylı faile verilecek olan ceza artırılır. Zira bu durumda sadece suç işlenmemekte, kendisini
yönlendirme yeteneği olmayan kişiler istismar da edilmektedir.
F, tam akıl hastası olan T’nin eline M’yi öldürmesi için silah vermiştir. Yani F, M’nin
öldürülmesinde kusur yeteneği olmayan T’yi kullanmıştır. F, olayda dolaylı fail olarak
sorumlu olacak. Kusur yeteneği olmayan birini suçun işlenmesinde kullandığı için cezası bir
miktar arttırılacaktır.

249

Dolaylı fail, aracı üzerindeki hakimiyetini, bu kişideki bildiği bir noksandan faydalanarak
kurmaktadır. Dolaylı fail, aracı üzerindeki hakimiyetini çeşitli şekillerde kurabilir. Dolaylı
failliğin bu şekillerini şöyle sıralayabiliriz:


Zorlama yoluyla iradeye hakimiyet: Bir kişi tehdit veya cebir yoluyla bir diğerini suç
işlemeye

zorlarsa,

işlenen

suç

bakımından

zorlayan

dolaylı

fail

olarak

cezalandırılacaktır. Nitekim bu durum TCK m.28 açıkça düzenlemiştir: "Karşı
kayamayacağı veya kurtulamayacağı ce bir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir
korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hallerde cebir
ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır". Böylelikle arka plandaki
kişi fail üzerinde kurduğu hakimiyetle fiil üzerinde de hakimiyet kurmaktadır. Eğer kişi
mutlak kuvvet kullanımı yoluyla araç konumuna indirgenmişse (örneğin bir yere
fırlatılmış ve bunu onucunda bir kişi yaralanmışsa), bu durumda kuvvet kullanan
doğrudan fail olarak sorumlu olacaktır.


Araç konumundaki kişinin hataya düşürülmesi: Örneğin, A, çalılıkların arkasında hasmı
B’nin bulunduğunu görür ve elinde tüfek bulunan C’ye çalılıkların arkasında tavşan
bulunduğunu söyleyerek ondan ateş etmesini ister. B, uzağı iyi göremeyen C’nin ateşi
sonucunda ölür. Burada A, C’yi yanılgıya düşürerek onun iradesi üzerinde hâkimiyet
kurmuştur ve kasten öldürme suçundan dolaylı fail sıfatı ile sorumludur.



Kusur yeteneği bulunmayan kişilerin suçun işlenmesinde araç olarak kullanılması:
Örneğin sekiz yaşındaki bir çocuğun bir kadına laf attırılmak suretiyle cinsel taciz
suçunda araç olarak kullanılması. Yine akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin yaralama
suçunda araç olarak kullanılması halinde bu kişiyi araç olarak kullanan kişi dolaylı fail
olarak cezalandırılacaktır.
10.1.1.4. Yan Yana Faillik

Birbirinden habersiz bir şekilde bir suçu tesadüfen aynı anda işleyen kimseler yan yana failler
olarak nitelenir. Bu kişilerin suçu iştirak halinde işledikleri söylenemez. Bu faillik türü bir suç
tipini gerçekleştirmek için birbirinden bağımsız hareket edilen hallerde söz konusu olmakta ve
daha ziyade taksirli suçlarda uygulama alanı bulmaktadır. Örneğin bir kişinin iki sürücünün
objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu yaptıkları bir kaza sonucunda
yaralandığı olayda sürücüler yan yana faildirler. Bu durumda herkesin cezası kendi kusuruna
göre tayin edilecektir.
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10.1.2. Şeriklik
10.1.2.1. Genel Olarak
Suçun işlenişinde fiili hakimiyeti bulunan kişilerin fail olduğunu ifade etmiştik. Suçun
işlenişinde bulunduğu katkının, fiil üzerinde hakimiyet teşkil etmediği kişilere ise şerik denir.
Dolayısıyla fail ve şerik ayırımının esası, fiil üzerinde hakimiyet kurulup kurulmamasına göre
tayin edilmektedir. Türk Ceza Kanunu iştirakte şeriklik statüsü olarak azmettirme ve yardım
etmeye yer vermiştir.
10.1.2.2. Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası
Hukukumuzda suçun işlenişine fiil üzerinde hakimiyet kurmadan katkı sağlayan şeriklerin
cezalandırılmasında bağlılık kuralı esas alınmaktadır. Bağlılık kuralı, TCK m.40’ta
düzenlenmiştir. Buna göre, “Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı
yeterlidir. Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel
nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır”. Şu halde
şeriklerin cezalandırılması, suçun failinin gerçekleştirdiği fiille bağlantılıdır. Başka bir
anlatımla şerikin kanuni tanıma uygun haksızlıktan sorumluluğu, suçun konusuyla doğrudan
bir bağlantısı olmadan sadece faille bağlantısı sebebiyle ve ancak bağlılık prensibi vasıtasıyla
mümkün olmaktadır. Fail tarafından fiilin kasten ve hukuka aykırı olarak işlenmesi, şeriklerin
ceza sorumluluğunun gündeme gelmesi bakımından gerekli ve yeterlidir. Şayet bir kişi suç
işlemeye azmettirilmiş ya da suç işlemesi için silah temin edilmiş ancak kişi buna rağmen suçu
işlememiş yahut fiili hukuka uygun hale getiren bir neden vaki olmuşsa, bu halde şeriklerin
ceza sorumluluğu gündeme gelmez.
Diğer yandan, suça fail ve şerik olarak iştirak eden herkesin kusurluluğuna ya da
cezalandırılmasına dair diğer koşullar kendisi bakımından mühimdir. Yani, kasten ve hukuka
aykırı olarak işlenmiş bir fiilin varlığına rağmen, örneğin failin şahsi cezasızlık nedeninden
yararlanması, azmettiren bakımından bir etki doğurmayacaktır. Mesela, A’yı babasının evinden
hırsızlık yapmaya ikna eden B, bu suçun işlenmesi halinde azmettiren konumundadır. Ancak
A, suçu üstsoyuna karşı gerçekleştirdiğinden ortada bir şahsi cezasızlık nedeni vardır (TCK
m.167/1-b) ve A hakkında cezaya hükmolunmaz. Ancak B, ortada A tarafından işlenmiş kasten
ve hukuka aykırı bir fiil bulunduğundan cezalandırılacaktır.
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10.1.2.3. Şerikliğin Türleri
10.1.2.3.1.

Azmettirme

Azmettirmeye ilişkin kurallara TCK m.38’de yer verilmiştir. Maddenin birinci fıkrasına göre,
“Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır”. Hiçbir suç
işleme kararı olmayan bir kişiye suç işlettirilmesine azmettirme adı verilir. Başka kelimelerle,
azmettirme, belli bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan; suç işlemeyi düşünmeyen
bir kişinin bu suçu işlemeye karar verdirilmesidir. Azmettiren, suçu, iradesi üzerinde etkili
olduğu ve fiil üzerinde doğrudan hakimiyet kuran bir başkasına işletmektedir.
Azmettirmenin koşullarını şu şekilde sıralayabiliriz:


Bir kişiye suç işleme kararının verdirilmesi: Kişinin henüz suç işlemem kararı
oluşmamışken bir fiili işlemesi hususunda karar vermesinin sağlanmasıdır. Bir kişiyi
suç işlemeye karar verdirmek için belli bir süre devam eden çaba ve tekrarlayan iknaya
yönelik faaliyetler tek azmettirme kapsamında değerlendirilir.
Belli bir suçu işleme konusunda kararını vermiş bir kişiyi, planladığı suç yerine başka
bir suç işleme konusunda karar değiştirtme halinde de azmettirme söz konusu olabilir.
Örneğin hırsızlık yapmayı planlayan bir kişinin dolandırıcılığa ikna edilmesi halindeki
durum budur.
Suçun icra tarzına ilişkin fikir değişikliğine neden olunması halinde azmettirmeden
değil, yardım etmeden bahsedilir. Örneğin, silahla yağma işlemeye karar vermiş bir
kişiye daha uygun olduğuna ikna ederek yanına bıçak almasının sağlanması halinde
olduğu gibi.



Azmettirilen fiilin işlenmiş olması: Azmettirmenin konusunu objektif ve sübjektif
unsurları itibariyle tipe uygun ve hukuka aykırı bir fiil oluşturmaktadır1546• Böyle bir
hareket olmadıkça azmettirmenin varlığından, azmettirenin şerik olarak cezai
sorumluluğunun

doğduğundan

söz

edilemeyecektir.

Azmettirmeden

dolayı

sorumluluğun doğabilmesi için bu fiilin ya tamamlanması ya da teşebbüs aşamasına
ulaşması gerekir. Suç işleme kararını verdiren kişinin sorumlu tutulabilmesi için failin
tipe uygun ve hukuka aykırı hareketinin varlığı yeterlidir, ayrıca onun kusurlu hareket
etmiş olması gerekli değildir
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Azmettirenin kasten hareket etmesi: Azmettirmeden bahsedilmesi için azmettirenin hem
failde suç işleme kararının verdirilmesine yönelik hem de işlenmesi gereken suça ilişkin
olmasıdır. Dolayısıyla azmettirenin çift yönlü kastının bulunması gerekmektedir.
Azmettirenin olası kastla hareket etmesi yeterlidir. Belirlenebilir olmayan bir suça
yönelik kasttan bahsedilemez. Yani genel olarak suç işlemeye azmettirmek mümkün
değildir. Bu halde ancak TCK’nın Kamu Barışına Karşı Suçlar bölümünde m.214’te yer
alan suç işlemeye tahrik suçu gündeme gelebilir310.
Azmettirilen failin azmettirenin kastının kapsamı dışına çıkması söz konusu olabilir. Bu
durum iki şekilde gerçekleşebilir.
Nitelik Yönünden Sınır Aşımı: Azmettirilen, karar verdirilen suçtan tamamen başka bir
suç tipini işlemiş olabilir. Bu gibi durumlarda azmettirenin sorumluluğu, yalnızca
azmettirdiği fiilden dolayı olacaktır.
Nicelik Yönünden Sınır Aşımı: Azmettirenin kastettiğine göre daha fazlası
gerçekleştirilmiş olabilir. Failin azmettirme kastına göre nicelik yönünden önemli
sapmaları azmettirene yüklenemeyecektir. Ancak suç tipinin icra tarzına göre önemsiz
sapmaların bir önemi bulunmamaktadır. Failin azmettirenin kastettiğinden daha azını
gerçekleştirmesi durumunda bağlılık kuralı gereğince yalnızca işlenen suça
azmettirmeden sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Son olarak azmettirme ile dolaylı faillik arasındaki farklara değinmek gerekir. Dolaylı failliği
azmettirmeden ayıran nokta da fiili hakimiyet prensibidir. Arkadaki kişi fiilin icrası sırasında
üstün konumdaysa, yani hadiseleri başından sonuna kadar kontrolünde bulundurmaktaysa
dolaylı faildir. Azmettiren ise suçun işlenişi esnasında olayların seyrine hakim olamamaktadır.
Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. Çocukların suça
azmettirilmesi halinde ceza bir miktar artırılır. Azmettirilen, dolaylı faillikte araç olarak
kullanılan kişiden farklı olarak azmettiren adına suç işlediğinin bilinci ve görevi ile hareket
etmektedir. Dolaylı faillikte araç olarak kullanılan şahıs ise hür iradeye sahip değildir.

Maddeye göre, “- (1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. (2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi,
onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde,
tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır”.

310
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Azmettiren ile azmettirilen arasındaki ilişki; para, hatır, dostluk vb. bir ilişkiye dayanabilir, bu
ilişkinin somut olayda önemi yoktur.
Azmettiren, faille aynı cezaya mahkum edilir (TCK m.38/1). Üstsoy ve altsoy ilişkisinden
doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, azmettirenin cezası üçte birden
yarısına kadar artırılır. Çocukların suça azmettirilmesi halinde, bu fıkra hükmüne göre cezanın
artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz (TCK m.38/2).
Somut olayda bir fiile azmettireni kim olduğunun tespiti her zaman kolay tespit edilemez. Bu
gibi hallerde haksızlıkların cezasız kalmaması amacıyla kanun koyucu faili azmettireni ortaya
çıkarma hususunda teşvik edici bir düzenlemeye yer vermiştir. TCK m.38/3’te yer verilen bu
düzenlemeye göre, “Azmettirenin belli olmaması halinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını
sağlayan fail veya diğer suç ortağı hakkında” cezada belirli oranda indirime gidilecektir.
A hasmını öldürmek için çok miktarda para vererek B’ile hasmı C’yi öldürmesi konusunda
anlaşmışsa A azmettirendir. Bu durumda Hem A hem de B kasten öldürme suçundan dolayı
sorumludur.

“Azmettiren” ile “dolaylı fail” arasındaki fark:
Azmettirmede azmettiren kimsenin yanında suç işleyen kimse de cezalandırılır. Ancak
dolaylı faillikte suç işleyen kimse cezalandırılmaz.
Azmettirmede fail özgür iradesi ile hareket ediyorken, dolaylı faillikte suç işleyen kimse suç
işlediğinin farkında değildir.
Azmettirilen, suçu azmettiren adına işlediğini bilir. Oysa dolaylı faillikte fail suçta
kullanıldığını bilmez.

10.1.2.3.2.

Yardım Etme

Bir suçun işlenişine yardım niteliğindeki fiillerle katılanlar bu iştirakleri nedeniyle yardım eden
olarak sorumlu tutulacaklardır. Yardım eden, hareketleriyle failin suç tipini gerçekleştirmesini
teşvik etmekte ve kolaylaştırmaktadır. Yardım etmeye ilişkin düzenleme TCK m.39’da
düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasına göre, “(2) Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan
dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur: a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını
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kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek. b) Suçun
nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak.
c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını
kolaylaştırmak”.
Yardım etmenin ilk şartını, yardım etme niteliğindeki hareketlerin gerçekleştirilmesi
oluşturmaktadır. Suç tipinin gerçekleştirilmesini mümkün kılan, kolaylaştıran, yoğunlaştıran
veya garantileyen fiiller yardım niteliğindeki katkıyı belirtir. Yardımın doğrudan suçun icrası
sırasında bizzat gerçekleştirilmesi şart olmayıp, hazırlık safhasındaki yardımlar veya failin
henüz tam suç işleme kararını vermediği dönemde özellikle failin kararını kuvvetlendiren
manevi etkiler de asıl fiilin en azından teşebbüs aşamasına varması kaydıyla, yardım
kapsamında

değerlendirilecektir.

Aynı

şekilde,

suçun

icrasına

başlanmasından

tamamlanmasına kadarki yardımlarla da suça iştirak mümkündür1592. Yardım, maddi
olabileceği gibi manevi nitelikte de olabilir.
Bu çerçevede maddi yardımlar şu şekildedir:


Fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak: Suçun icrasından önce veya icrası
sırasında müşterek failliğie ulaşmayan yardımlar bu kapsamdadır. Yapılan yardımın
gerçekleştirilen suçta illi bir değerinin olması, yani bir katkısının bulunması gerekir.
Aksi takdirde yardım etmeden bahsedilmez. Örneğin C’yi öldürmesi için A’ya silah
temin eden B’nin bu fiili, şayet silah bu eylemde kullanılırsa yardım etme olarak
nitelenir. A, C’yi silahla değil de kendi tedarik ettiği bıçakla öldürürse bu durumda
B’nin yardım eden olarak sorumluluğu gündeme gelmez.



Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını
kolaylaştırmak: Suçun işlenınesini kolaylaştıran her türlü katkı, bu kapsamda
değerlendirilmelidir.

Manevi yardımlar ise şunlardan ibarettir:


Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek: Suç işleme fikri ve
düşüncesi bulunan ve fakat suçu işleyip işlememe noktasında kararsızlığı bulunan bir
kişinin suça yöneltilmesi teşviktir. Burada, failin niyet ve düşüncesini karar haline
getirmesini kolaylaştıracak surette telkinde bulunulmaktadır. Şayet hiç suç işleme fikri
olmayan kişide bu fikir oluşturulursa bu kez yardım etmeden değil azmettirmeden
bahsedilir.
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Fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek:

Burada suçun

icrasından önce, suçun gerçekleştirilmesinden sonraya yönelik bir söz verilmektedir.
Böylelikle yardım eden, failin suçun İcrasına yönelik tereddütlerini gidererek cesaret
vermekte, onun iradesi üzerinde etkili olmaktadır.


Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek: Suçun nasıl işleneceği hususuna
ilişkin bir talimat verme söz konusu olduğundan, zorunlu olarak katkının suçun İcrasına
başlanmadan önce gerçekleştirilmesi gerekir. Suçun icrası sırasında gerçekleştirilen
talimat verme ve yol gösterme niteliğindeki hareketler, fiil üzerinde hakimiyet
kurulduğu anlamına gelir ve dolayısıyla müşterek fail olarak sorumluluğu gerektirir.

Yardım edene, yardım edilen fiile verilen cezadan indirim yapılmak suretiyle bir ceza tatbik
edilecektir (TCK m.39/1).
Suçun işlenmesine yardım eden kişinin cezası asıl fail ya da diğer iştirak edenlere göre bir
miktar indirilerek verilir. Türk Ceza Kanununa göre suça yardım edenler:
Suça teşvik (manevi iştirakçi):
Suç işleme konusunda düşünceleri olan fakat bu konuda icra hareketlerine başlamamış bir
kimsenin suçu işlemesi için yönlendirilmesi teşvik etmektir. Suç işleme kararını
kuvvetlendirenden farklı olarak fail henüz suçu işlemeye karar vermemiştir.
Suç kararını kuvvetlendirme (manevi iştirakçi):
Suç işleme konusunda karar vermiş kişinin suça ilişkin hareketler konusunda
cesaretlendirilmesi halinde suç işleme kararını kuvvetlendirme söz konusudur. Burada failin
almış olduğu karar desteklenmektedir.
Fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etme (manevi iştirakçi):
Suçun işlenmesinden sonra yardım edeceği konusunda bir taahhütte bulunan kimsedir.
Yardım vaadini en geç suç işlenene kadar yapmalıdır. Suç işlendikten sonra yardım vaadini
yerine getirmesi şart değildir.
Suçun nasıl işleneceği hususunda yol gösterme (manevi iştirakçi):
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Fail ya da faillerin suçu işleme yöntemleri hakkında akıl verme, yol gösterme veya önerilerde
bulunma suretiyle yardımda bulunan kimsedir.
Fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlama (maddi iştirakçi):
Suçta kullanılan vasıtaları temin etmiştir. Suç işlemek için temin edilen vasıtanın suçta
kullanılmış olması gerekir.
Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını
kolaylaştırma (maddi iştirak):
Suçun işlenmesi için icrayı kolaylaştırıcı bir yardımda bulunan kimsedir. Bu yardımın fiil
üzerinde hakimiyete dönüşmemiş bir icrayı kolaylaştırma olması gerekir. Örneğin öldürme
için pusu yerinde bekleyen kimseye yiyecek ve içecek götüren kişi, icrasını kolaylaştıran olan
sorumlu olur.

10.1.3. Suça İştirakte Gönüllü Vazgeçme
İştirak halinde işlenen suçlarda birden fazla kişi katılma iradesini gösterdiğinden,
iştirakçilerden birisinin vazgeçmesi tek başına sorumluluktan kurtulmasına yani gönüllü
vazgeçmeden faydalanmasına yetmeyecektir. Bu nedenle tek fail tarafından işlenen suçlara
nazaran iştirakte gönüllü vazgeçme farklı hükümler içermektedir. Öncelikle iştirak halinde
işlenen suçlarda sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümlerinden
faydalanır. Ayrıca gönüllü vazgeçmeden faydalanabilmesi için şu iki şarttan birinin içinde
bulunması gerekir;
- İcra hareketlerine başladıktan sonra gönüllü vazgeçen suç ortağının suçun işlenmemesi için
gösterdiği gayreti dışında, başka bir nedenle suç işlenememiş ise, gönüllü vazgeçen suç ortağı
vazgeçmeden faydalanır.
- İcra hareketlerine başladıktan sonra gönüllü vazgeçen suç ortağının bütün gayretine rağmen,
diğer suç ortakları suçu işlemiş olabilir. Bu durumda, suç işlenmiş olmasına rağmen, suçun
işlenmemesi için elinden gelen bütün gayreti gösteren iştirakçi gönüllü vazgeçme
hükümlerinden faydalanır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

258

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde suçun özel görünüş biçimlerinden suça iştirak anlatılmıştır. Bu kapsamda,
iştirakin hukuki esası, faillik kavramı, faillik türleri, şeriklik, şeriklerin sorumluluğunda esas
alınan bağlılık kuralı ve şeriklik türleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Suça iştirake ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kanunda tek kişi tarafından işlenebileceği gösterilen suçlar çoğu kez birden fazla kişi
tarafından birlikte de işlenebilir.
b) Bazı suçlarda, suçun oluşumu birden fazla failin katılımına bağlıdır.
c) Yakınsama suçları, faillerin ortak bir amaç çerçevesinde bir araya geldikleri çok failli
suçlardır.
d) Karşılaşma suçları, fail ile mağdurun somut olayda karşı karşıya geldiği suçlardır.
e) Çok failli suçlar, genel hükümlerde değil, özel olarak suç tiplerinde düzenlenmiştir.
2) Suça iştirake ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Geniş anlamda faillik, neticenin meydana gelmesinde illi katkısı olan herkesi fail olarak
nitelendirir.
b) Dar anlamda faillik, ilgili suçu bizzat gerçekleştiren kişi ya da kişileri ifade eder.
c) Hukukumuzda geniş anlamda faillik benimsenmiştir.
d) Suça iştirake ilişkin hükümler kasten işlenen suçlar bakımından uygulanabilir.
e) İştirak kuralları genel hükümlerde düzenlenmiştir. Tüm suçlara uygulanma kabiliyeti
bulunmaktadır.
3) Suça iştirakin türlerine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Suça iştirak edenler faillik ve şeriklik olarak iki başlık altında incelenir.
b) Suçun icrasında hakimiyeti bulunmayan ancak suçun işlenişine katkısı bulunanlara şerik
denir.
c) Yan yana faillikte, birlikte suç işleme kararı bulunan kişilerin aynı suça yönelmeleri söz
konusudur.
d) Şeriklik, azmettirme ve yardım etme şeklinde ikiye ayrılmaktadır.
e) Dolaylı faillik halinde, arkada bulunan failin fiil üzerinde hakimiyeti bulunmaktadır.
4) Aşağıda verilenlerden hangisi yardım etmenin türleri arasında yer almaz?
a) Fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak
b) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını
kolaylaştırmak
c) Suç işlemeye teşvik etmek
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d) Suç işleme kararı aldırmak
e) Fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek
5) Şerikliğe ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Şeriklerin sorumluluğu, asıl failin gerçekleştireceği fiile bağlıdır.
b) Asıl failin kasten, hukuka aykırı ve kusurlu fiili, şeriklerin sorumluluğu için
zorunluluktur.
c) Şerikleri sorumluluğunu belirleyen kurala bağlılık kuralı denir.
d) Şeriklerin sorumluluğu için fiilin en azından teşebbüs aşamasında kalmış olması
gerekir.
e) Özgü suçlarda, failde aranan sıfatı haiz olmayanlar suça ancak şerik olarak iştirak
edebilir.

6) Akıl hastası (A)’nın üvey babası (B), (A)’ya “kendini balkondan aşağı at, kanatlanıp
uçacaksın” der. Bunun üzerine (A) balkondan atlayarak ölür. Buna göre (B)’nin bu suçtaki
sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Azmettirme
b) Suçun nasıl işleneceği konusunda yol gösterme
c) Suç işleme kararını kuvvetlendirme
d) Suç işlemeye teşvik
e) Faillik

7) İştirakle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.
b) Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası
artırılır.
c) Yardım etme şeklinde suça iştirak edenlere işlenen suçun cezası indirilerek verilir.
d) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs
aşamasına varmış olması gerekir.
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e) Önceden vaat edilmemekle birlikte, suçun işlenmesinden sonra suçluların saklanmasına
yardım eden kişi de işlenen suça iştirakten sorumlu olur.

8) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, iştirak kurumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
a) Özgü (mahsus) suça iştirak mümkün değildir.
b) Azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan failin cezasında indirim
yapılabilir.
c)Türk Ceza Kanunu, ortakların cezalandırılması bakımından eşitlik sistemini kabul
etmiştir.
d) Çok failli suçlara iştirak mümkün değildir.
e) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi yardım eden olarak sorumlu
tutulur.

9) (A), (B), (C) ve (D), (E)’yi öldürmek konusunda aralarında anlaşmış ve hepsi aynı anda
(E)’ye tabancayla ateş etmiştir. Mermilerden yalnız (A)’nın tabancasından çıkan mermi
(E)’ye isabet etmiş ve (E) ölmüştür. Buna göre (A), (B), C ve (D)’nin cezai
sorumluluklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) (A), (B), (C) ve (D) müşterek fail olarak kasıtlı insan öldürmeden sorumludur.
b) (A), kasıtlı insan öldürmeden; diğerleri ise insan öldürmeye teşebbüsten sorumludur.
c) (A), kasıtlı insan öldürmeden sorumludur, diğerlerinin sorumluluğu yoktur.
d) (A), kasıtlı insan öldürmeden; diğerleri ise yardım eden olarak sorumludur.
e) (A), kasıtlı insan öldürmeden; diğerleri ise sonucu nedeniyle ağırlaşan suçtan
sorumludur.

10) (A), (B)’ye ait meyve bahçesini işçisi (C)’ye kendi bahçesi olarak tanıtır ve ondan
meyveleri toplayarak pazarda satmasını söyler; (C) hırsızlık yaptığının farkında olmadan
denileni yapar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (A) ve (C) müşterek fail olarak hırsızlık suçundan sorumlu olur.
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b) (A), azmettiren sayılır ve hırsızlık suçundan sorumlu olur. (C), ise taksirle hırsızlık
suçundan sorumlu olur.
c) (A), azmettiren sayılır ve hırsızlık suçundan sorumlu olur. (C), ise sorumlu olmaz.
d) (A), hırsızlık suçundan, dolaylı fail olarak sorumlu olur. (C), ise taksirle hırsızlık
suçundan sorumlu olur.
e) (A), hırsızlık suçundan, dolaylı fail olarak sorumlu olur. (C), ise sorumlu olmaz.

Cevaplar
1)d, 2) c, 3)c, 4)d, 5)b 6)e 7)e 8)b 9)a 10)e
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11. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ: İÇTİMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde suçların içtima kuralları ele alınacaktır. Bu bağlamda, fiilin tekliği-çokluğu,
gerçek içtima, bileşik suç, zincirleme suç, aynı neviden fikri içtima, farklı neviden fikri içtima
ve görünüşte içtima kurallarına değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Doğal olarak birden fazla olan hareket, her zaman birden fazla suç oluşturur mu?
2.Zincirleme suç nedir? Hangi şartlarda uygulanır?
3. Bir fiilin birden fazla suç meydana getirmesi halinde ceza sorumluluğu nasıl tayin edilir?
4.İki ayrı suçun tek bir suç tipini meydana gelmesi halinde hangi suça göre ceza verilir?
5. İşlenen fiil dolayısıyla, aynı hukuki değeri koruyan birden fazla ceza hükmü olması halinde
hangi hükme göre ceza verilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım
Fiilin tekliği-çokluğu

Fiilin tekliği-çokluğu

kavramları öğrenilecektir.
Bileşik suç kavramı

Bileşik suç

öğrenilecektir.
Zincirleme suç kavramı ve

Zincirleme suç

Fikri İçtima

kuralları öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Fikri İçtima kavramı, türleri

Kazanım

ve kuralları öğrenilecektir.

araştırarak geliştirilecektir.

Görünüşte içtima kavramı ve Kazanım
Görünüşte içtima

okuyarak

kuralları öğrenilecektir.

okuyarak

okuyarak

ve

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
suçların içtimaı, gerçek içtima, bileşik suç, zincirleme suç, aynı neviden fikri içtima, farklı
neviden fikri içtima, görünüşte içtima
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Giriş
Yukarıda faillerin bir suçta birleşmelerini ele aldık. Burada ise faillerin bir suçta toplanmaları
değil, suçların bir failde toplanmaları ele alınacaktır. İştirak bahsinde incelenen husus birden
çok failin bir fiilde bir araya gelmelerine bağlanan sonuçlar iken, burada sorun birden çok fiilin
bir failde toplanması halinde failin nasıl cezalandırılacağıdır.
Ceza hukukunda, "kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır" kuralı
geçerlidir. Bu kuraldan, esasında ceza hukukunda öteden beri kabul edilen suçların içtimaı ve
cezaların içtimaı şeklindeki iki ayrı içtima şeklinden cezaların içtimaının (gerçek içtima) kural,
suçların içtimaının ise bu kuralın istisnası olduğu sonucu çıkmaktadır. Buna göre, suçların
içtimaı kapsamına giren istisnalar dışında, işlenen her bir suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya
hükmedilecek ve verilen her bir ceza bağımsızlığını koruyacaktır. Şu halde istisna teşkil bu
içtima kuralları failin lehine sonuçlar doğurmaktadır.
Fail somut olayda ne kadar ceza normunu ihlal etmiş ise o kadar suçtan cezalandırılır. Faile
verilen bu cezalar toplanarak infaz edilir. Bu işleme cezaların içtimaı veya gerçek (maddi)
içtima denir. Örneğin, bir kişiyi öldürmek amacıyla kapısını kırarak, konutuna giren ve onu
öldüren fail; mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal ve kasten öldürme suçlarından
ayrı ayrı cezalandırılır.
Kanun koyucu bazı durumlarda faile aşırı ceza verilmesinin önüne geçmek amacıyla gerçek
içtimaının uygulanamayacağı üç istisnai durumu suçların içtimaı başlığı altında düzenlemiştir.
Bunlar bileşik suç, zincirleme suç ve fikri içtimadır.
Bu çerçevede suçların içtimaı başlığı altında öncelikle fiilin tekliği-çokluğu kavramına temas
edilecek, ardından da genel kural olan gerçek içtimaya değinilecek ve sonrasında istisna teşkil
eden içtima halleri ele alınacaktır.
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11.1.

Fiil Tekliği-Çokluğu Ayırımı

TCK'nın 43. maddesinin 2. fıkrasında ve 44. maddelerinde birden çok suçun bir "fiil" ile
işlenmesinden söz edildiği için "fiil tekliği-fiil çokluğu" başlığını kullanmış olmamıza rağmen,
burada fiilden maksadın hareket olduğunu ve bu başlığın hareket tekliği-hareket çokluğu
şeklinde anlaşılması gerektiğini belirtmeliyiz. Bu durumda, içtima türlerinin ayrımı bakımından
ilk olarak ne zaman bir hareketin (hareket tekliğinin) bulunduğu belirlenmelidir. Hareket
tekliği, doğal anlamda hareket tekliği ve hukuki anlamda hareket tekliği olmak üzere ikiye
ayrılarak incelenmektedir.
Doğal anlamda hareket tekliğinden, failin iradesi çerçevesinde dış dünyada gerçekleştirdiği
bedeni hareketlerin sayısına bir hareketin yapılması anlaşılır. Örneğin, bir kişiyi yaralamak
kastıyla bıçağını beş kere sallayan kişinin doğal anlamda beş hareket gerçekleştirdiği söylenir.
Doğal anlamda hareket tekse, bunun sebebiyet verdiği tipik neticelerin sayısı önemli değildir.
Örneğin bir mermiyle birden çok kişinin öldürülmesi veya tek sözle çok sayıda kişiye hakaret
edilmesi halinde yalnızca bir hareket vardır. Ancak bir suçu işlemeye yönelik doğal anlamda
hareket birden fazla ise, örneğin bir kişi beş bıçak darbesiyle yaralayan kişinin yaralama suçunu
kaç defa işlediği sorunu gündeme gelir. İşte bu sorunun cevabı fiilin hukuki anlamda tekliğiçokluğu kuralı çerçevesinde verilecektir.
Suçun ne zaman birden fazla sayılacağını öğrenmek için sadece harekete bakmak yetersiz kalır.
Zira bazen hareket birden fazla olabilir. Ancak netice tek ise suç da tektir. Ya da bazen hareket
tektir ancak netice birden fazla olabilir. Bu durumda suç da birden fazladır. Şu halde suçun ne
zaman birden fazla sayılacağını öğrenmek için kural olarak neticeye bakmak gerekir. Bir
hedefe yönelmiş çeşitli faaliyetler aynı zamanda gerçekleştirilmişse yani bunlar arasında
uzunca bir zaman aralığı yoksa ortada birden fazla hareket olsa bile, bir tek suç vardır. Buna
karşılık, çeşitli faaliyetler arasında önemli bir zaman aralığı varsa bunlar aynı hedefe yönelik
olsalar bile, birden çok hareket ve dolayısıyla birden çok suç vardır.

Bay A, altı bıçak darbesi ile B’yi öldürmüştür.

hareket

netice

suç

1

1

1

1

2

2

Bay A, eline bir av tüfeği almış, bir kez tetiğe basmış, B ölmüş,
C ağır yaralanmıştır.
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Bay A, bir cep telefonu bayiine girip dört ayrı reyondan
toplamda 100 adet cep telefonu çalmıştır.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

7

Bay A, bir apartmana girmiş, üç ayrı daireden ziynet eşyası 3

3

3

1

1

Bay A, işvereninin malikânesinin otoparkında bulunan üç aracın
üzerine benzin dökmüş ve yakmıştır.
Bay A, yolda karşılaştığı hasmı B’ye beş ayrı hakaret içeren
cümle kurmuştur.
Bay A, her sabah karşılaştığı hasmı B’ye bir hafta boyunca her
gün hakaret etmiştir.

çalmıştır.
Bay A, üç kişinin yaşadığı bir daireye girmiş ve değerli eşyaları 1
çalmıştır.

Doğal anlamda birden fazla hareketin, hukuki nedenlerden dolayı değerlendirmede birlik
oluşturduğu hallerde, tek hareketin varlığını kabul etmek gerekmektedir. Buna hukuki anlamda
hareketin tekliği denilmektedir. Doğal anlamda hareketin tek olduğu hallerde, hukuki bakımdan
da hareket her zaman tektir. Bununla birlikte doğal anlamda birden çok hareketin bulunduğu
hallerde hukuki bakımdan da hareketin çok olduğu her zaman söylenemez. İki halde, doğal
anlamda birden çok hareket bulunmasına rağmen, hukuki anlamda tek hareketin bulunduğu
kabul edilmektedir:


Tipik hareket tekliği: Tipik hareket tekliğine göre, bir suçun kanuni tanımında, suçun
gerçekleşmesi için birden fazla hareketin arandığı hallerde, hukuki anlamda hareket
tektir. Çok hareketli suçlar, bileşik suçlar, mütemadi (kesintisiz) suçlar ve seçimlik
hareketli suçlarda hukuki anlamda tek hareket vardır. Örneğin yağma suçunda (m. 148),
cebir veya tehdit ile malın alınması şeklinde doğal anlamda iki hareket bulunmasına
rağmen, suçun kanuni tanımında bu hareketler ortak bir değerlendirmeye tabi tutularak
tek fiil kabul edilmiştir.

271

Suç tipinin gerçekleştirilmesi bakımından tek hareket yeterli olmasına rağmen, somut
olayda bunun için çok sayıda aynı hareketin yapıldığı, yani tekrarlayan hareketlerin
yapıldığı hallerde de hukuki anlamda tek bir hareket vardır. Örneğin kasten öldürme ve
yaralama suçlarının fiilinin çok sayıda bıçak darbesiyle veya kurşunla işlendiği hallerde,
bütün darbeler tek hareket olarak değerlendirilecektir.
Bunun dışında, parada sahtecilik gibi suçlarda, suçun oluşabilmesi için failin tek sahte
parayı imal etmesi ve tedavüle sürmesi yeterlidir. Ancak somut olayda fail seri halde
sahte para üretmiş ve tedavüle sokmuş olabilir. Buna rağmen bu hareketlerin tamamı
tek fiil olarak kabul edilecektir


Doğal hareket tekliği; Bir olayın dışarıdan bakıldığında ayrılabilir parçalarının
çokluğuna rağmen, şayet ·çeşitli hareketler tek iradi karara dayanıyorsa, zaman ve yer
bakımından

tarafsız

bir

gözlemcinin

gözüyle

bu

hareketler

tek

olarak

nitelendirilebilecek kadar birbirleriyle dar bir bağlantı içinde bulunuyorsa, bunlar tek
hareketi oluştururlar. Buna göre, tabii hareketin tekliği için şu dört unsurun varlığı
gerekir: Birlik arz eden bir irade, aynı türdeki davranış şekli, bu hareketler arasında
zaman ve mekanın yönünden sıkı bir ilişki ve bunların objektif olarak ve harici bir
gözlemci tarafından birbirine bağlı, tek hareket olarak görülmez.
11.2.

Bileşik Suç

TCK'da suçların içtimaı başlığı altında bileşik suç (m. 42), esas itibariyle suçların içtimaına
ilişkin bir konu değildir. Zira bileşik suç halinde ortada birden çok suç yoktur, tek suç vardır.
TCK m.42 “Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil
sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz” ifadesine yer
vermek suretiyle, bileşik suçta tek bir fiilden bahsedildiğinden ve içtima hükümlerinin
uygulanmayacağından açıkça bahsedilmiştir. Ancak diğer içtima hallerinde fail, ortada birden
fazla suç olmasına rağmen bunların hepsinden ayrı ayrı cezalandırılmamaktadır.
Bileşik suçta, norm ihlali iki veya daha fazla suçtan oluşmakta ve bunlardan biri diğerinin ya
unsuru olmakta ya da ağırlaştırıcı nedeni olmaktadır. Bu durumda faile kanunda düzenlenmiş
olan bağımsız suç tipinden veya suçun ağırlaşmış halinden ceza verilir. Gerçek içtimaya dair
yukarıdaki ana kural uygulanmaz.
Cebir, tehdit ve hırsızlık Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmiştir. Cebir veya tehdit ile
hırsızlık suçu bir olayda birlikte gerçekleşirse yağma suçunu oluşturur. Yağma suçu
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unsurların kaynaşması ile oluşmuş en tipik bileşik suçtur. Fail, hem hırsızlık hem tehdit veya
cebirden cezalandırılmaz, sadece yağma suçundan sorumlu olur.
İşkence ve cinsel taciz Ceza Kanunumuzda suç olarak düzenlenmiştir. İşkence kamu
görevlisi tarafından her şekilde işlenebilir. Eğer işkence cinsel taciz şeklinde işlenirse, faile
ayrıca cinsel tacizden ceza verilmez, sadece nitelikli işkenceden ceza verilir. Bu durumda
ağırlaştırıcı sebep bir başka suça eklenmiş ve bileşik suç oluşmuştur. Bileşik suç
hükümlerinin uygulanabilmesi için bu eklenmenin kanunda gösterilmiş olması gerekir.

11.3.

Zincirleme Suç

Zincirleme suç, bir suç işleme kararı çerçevesinde, aynı suçun aynı kişiye karşı değişik
zamanlarda birden fazla işlenmesidir. Maddenin son fıkrasında, bazı suçların zincirleme suç
şeklinde işlenemeyeceği kabul edilerek (TCK m. 43/3), zincirleme suçun uygulama alanı
önemli ölçüde daraltılmıştır. Buna göre, kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma
suçlarında zincirleme suç hükümleri uygulanmaz.
Zincirleme suçta esasında her biri bağımsız birden fazla suç vardır. Ancak kanun koyucu, bu
gibi hallerde faile verilecek cezanın şiddetini azaltmak için suç politikası çerçevesinde bir
kurum ihdas etmiştir. Nitekim zincirleme suçu düzenleyen TCK m.43’te, “bir kişiye karşı aynı
suçun birden fazla işlenmesi durumunda” bir cezaya hükmedileceğini düzenleyerek, her bir
fiilin ayrı bir suç teşkil ettiğini, dolayısıyla hukuki anlamda tek bir fiilin olmadığını açıkça ifade
etmiştir. Bu durumda zincirleme suç halinde aynı suç birden fazla işlenmekte ve dolayısıyla
birden çok suç bulunmakta, fakat faile bu suçların hepsinden değil, sadece bir tanesinden ceza
verilmektedir.

1. Fiil

Bir suç işleme
kararı
kapsamında

Fail A - Mağdur B

X Suçu

2. Fiil

X Suçu

3. Fiil

X Suçu

Zincirleme
Suç

hükümleri uygulanır (TCK
m.43).
Tek suça verilecek
cezadan artırım yapılır.
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Fail
 aynı suçu
 aynı kişiye karşı
 değişik zamanlarda
 birden fazla kez işlerse
Bu, zincirleme suçtur. Faile tek bir ceza verilir. Ancak ceza bir miktar arttırılır.

Bir kasiyer, maaşını az bulduğu için her gün 10 lira almak kaydıyla kasadan 300 lira para
almıştır. Gerçekte 30 kez para çalmış olsa da, aynı suç işleme kararı olduğundan ve nihayet
mağdur da aynı kişi olduğu için bu hareketlerden dolayı faile tek bir ceza verilir.
A, aralarında husumet olan B’ye, her sabah okul girişinde hakaret etmektedir. Bu şekilde 5
kez hakaret edilmiş olsa da bir ceza verilir fakat ceza artırılır.
Kişiden öç almak amacıyla, ona ait eve birer hafta arayla gelip iki seferde evin camlarını
kırsa üçüncü kez mala zarar vermek amacıyla eve geldiğinde yakalansa bu kişiye sadece bir
mala zarar verme suçunun cezası verilir fakat ceza bir miktar artırılır. Fail bütün camları aynı
gün içinde kırsa zincirleme suç hükümleri uygulanmayacak sadece tek mala zarar verme
suçunun cezası verilecektir. Fail üç farklı kişinin camlarını kırmış olsa yine zincirleme suç
hükümleri uygulanamaz.

Bir suçun teşebbüs hali, temel şekli veya nitelikli halleri aynı suç sayılır.
A, B’ye ait eve hırsızlık amacıyla girmek üzere iken ev sahibinin uyanması üzerine evden
kaçmıştır (hırsızlığa teşebbüs). Ertesi gün ise yine aynı eve girmiş ve bir adet televizyon
çalışmıştır (tamamlanmış hırsızlık). İki gün sonra da gece vakti girip buzdolabını çalmıştır
(nitelikli hırsızlık). Bu olayda da zincirleme bir şekilde hırsızlık suçu işlenmiştir.
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Fiiller arasında suç kastını yenileyecek bir zaman girmiş ise artık suç kastı yenilenmiştir
ve iki ayrı suç söz konusudur.
Hırsız H, A’nın evine girip hırsızlık yaptıktan 5 ay sonra, evin camının açık olduğunu görüp
yine bu eve girmiş ise artık iki farklı hırsızlık suçu vardır. Benzer şekilde, yaklaşık bir yıl
arayla iki adet sahte bono düzenlenmesi durumunda genel plan-suç kastı bulunmayıp iki ayrı
evrakta sahtecilik suçu vardır.

11.3.1. Zincirleme Suçun Şartları
Zincirleme suçun üç objektif ve bir sübjektif olmak üzere dört şartı bulunmaktadır:


Birden çok fiilin bulunması gerekir: TCK'nın 43. maddesinin 1. fıkrasında "aynı suçun
birden fazla işlenmesi" denilmek suretiyle, zincirleme suçun varlığı için ortada birden
çok fiilin ve birden çok suçun bulunması gerektiği belirtilmiştir. Her fiil bakımından
suçun tipiklik ve hukuka aykırılık unsurları gerçekleşmiş olmalıdır. Şayet fiillerden
birisi işlendiği sırada suç teşkil etmiyorsa veya bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı
ya da kastın yokluğu sebebiyle suçun unsurları gerçekleşmemişse, bu fiil zincirleme suç
ilişkisinin kapsamına sokulamaz.
Birden çok fıilin bulunması, hukuki anlamda çok sayıda fıilin varlığı şeklinde
anlaşılmadır. Dolayısıyla hareketlerin hukuki anlamda tek fıil oluşturduğu hallerde
birden çok fıilden bahsedilemeyecektir. Örneğin, failin mağduru beş bıçak darbesiyle
öldürmesi ya da çok sayıda yumrukla yaralaması halinde her bıçak darbesi ya da her
yumruk başlı başına bir suç meydana getirmeyip, tek kasten öldürme veya yaralama
suçunun İcra hareketlerini oluşturur ve zincirleme suç söz konusu olmaz.
Zincirleme suç, icrai hareketle işlenebilen suçlarda mümkün olduğu gibi, ihmali
suçlarda da söz konusu olabilir. Keza gerçek olmayan ihmali suçlarda da (garantörsel
ihmali suçlar) zincirleme suç hükümleri uygulanabilir. Örneğin polis memurunun
önceden aldığı karar neticesinde o hafta işlenecek hırsızlık suçlarına müdahale
etmemesi halinde, ihmali hareketle işlenen görevi kötüye kullanma suçu (m. 257/2)
zincirleme suç şeklinde işlenmiş olur.
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Fiillerin her birinin aynı suçu oluşturması gerekir: TCK m.43/1’de, “aynı suçun birden
fazla işlenmesi”nden bahsedilmektedir. Buna göre, failin işlediği fiiller, ancak aynı suç
tipini ihlal ediyorsa zincirleme suçtan bahsedilir. Fillerin bir kısmı başka suçları
oluşturuyorsa, bu suçlardan sorumluluk ayrıca gündeme gelecektir.
Aynı suç kavramından ne anlaşılması gerektiği 43. maddenin 1. fıkrasında açıkça
belirtilmiştir. Buna göre "bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı
gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır". Örneğin, aynı mağdura karşı ve aynı suç
işleme kararıyla önce mala zarar verme suçunun temel şeklini işleyen fail (TCK
m.151/1) sonrasında yine aynı mağdura karşı nitelikli mala zarar verme suçunu (TCK
m.152/2) işlese, bu halde failin zincirleme suç hükümlerinden yararlanması
mümkündür.
Zincirleme suçun varlığı bakımından, birden çok aynı suçun farklı zamanlarda işlenmesi
gerekir. İki suç arasındaki zaman aralığının kısalığı veya uzunluğu, bu suçların bir suç
işleme kararının icrası kapsamında işlenip işlenmediği konusunda bir belirti olarak göz
önünde tutulabilecektir. Örneğin iki adet çek yaprağının sahte olarak düzenlenmesi
halinde, suça konu iki adet belgenin varlığı kabul edilmelidir. Bunlar kısa da olsa
birbirini takip eden zamanlarda işlendiğinden, her bir belgenin sahte olarak
düzenlenmesi ayrı ayrı sahtecilik suçunu oluşturur. Bunlar aynı suç işleme kararıyla
gerçekleştirildiğinde zincirleme şekilde belgede sahtecilik suçunun işlendiği sonucuna
varılır.



Aynı suçun birden çok kez aynı kişiye karşı işlenmesi gerekir: Aynı suçun birden fazla
işlenmesi zincirleme suç bakımından yeterli değildir, ayrıca bu suçların aynı kişiye karşı
işlenmesi de gerekir. Diğer deyişle TCK'ya göre zincirleme suçun varlığı için işlenen
birden çok suçun hepsinin mağdurunun aynı kişi olması gerekir. Örneğin, dolandırıcılık
suçu işleme kararı kapsamında telefonla aradığı farklı kişileri dolandıran kişinin
zincirleme suç hükümlerinden faydalanması mümkün değildir.
Mağduru belli olmayan suçlarda, yani suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireylerin
tamamı olduğu hallerde de, zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Nitekim bu husus
TCK m.43/1’de, “Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır”
ifadesiyle açıkça ifade edilmiştir.
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Birden fazla suçun bir tek suç işleme kararıyla işlenmesi gerekir: Suçların aynı suç
işleme kararı kapsamında işlenmesi, zincirleme suçun sübjektif şartını teşkil etmektedir.
Suç işleme kararından anlaşılması gereken, failin kanunun aynı hükmünü birkaç defa
ihlal etmek hususunda önceden kurduğu bir plan, genel bir niyettir.
Failin suçun icrası sırasında suçu kısımlara bölerek işleme kararı oluşabilir. Dolayısıyla,
failin ilk fiili işlemeye başladığı andan, o fiilin icrasını bitirene kadar diğer fiilleri de
işlemeye karar vermiş olması zincirleme suçun kabulü için yeterlidir. Örneğin, binaya
girdikten sonra götürmek istediği eşyanın bir kısmını alıp giden ve bu hareketi yaparken
diğer kısım eşyaları daha sonra alma kararını veren failin işlediği suçlar zincirin
halkalarını oluşturur.
Aynı suç işleme kararının belirlenmesinde, suçların işleniş şekillerindeki benzerlikler,
suçların işlenme zamanı ve yerleri arasındaki ilişkiler ölçüt olarak kullanılabilir.
Dolayısıyla aynı suçun birden fazla işlenmesi halinde suçlar arasında manevi bir bağın
bulunup bulunmadığı, her bir olayın somut şartlarına göre hakim tarafından takdir
edilmelidir.

Aşağıdaki suçlarda zincirleme suç hükümleri uygulanamaz:
- Kasten öldürme
(Bir evi ateşe vererek 5 kişiyi öldüren fail 5 ayrı kasten öldürme suçundan sorumludur.)
- Kasten yaralama
- İşkence
- Yağma
(C, silah doğrulmak suretiyle 3 kişinin ceplerindeki paraları almış ise artık 3 ayrı yağma
(gasp) suçu söz konusudur.)

Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da zincirleme suç hükümleri uygulanır. Suçta her
zaman mağdur belli bir kişi olmaz, kamu veya toplum da mağdur olabilir, bu durumda da
zincirleme suç hükümleri uygulanır. Kamu görevlisi çalıştığı vergi dairesinden birer hafta
arayla dört seferde zimmetine toplam 1000 TL geçirirse, hakkında zincirleme suç hükümleri
uygulanarak artırılmış tek ceza verilecektir.
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11.4.

Fikri İçtima

Fikri içtima, tek bir fiilin var olduğu ancak birden fazla suçun meydana geldiği hallerde söz
konusudur. Buna göre, fikri içtimaın iki şartı bulunmaktadır: fiilin tek olması ve tek fiille birden
çok suçun işlenmesi. Burada işlenen birden çok suç farklı suçlar olabileceği gibi, aynı suç da
olabilir. Suçların farklı olması halinde farklı neviden fikri içtima, aynı olması halinde ise aynı
neviden fikri içtima vardır. Örneğin failin bir kişinin camını kırmak için atmış olduğu taşla aynı
zamanda odada bulunan bir kişinin yaralanmasına da sebebiyet verdiği hallerde farklı neviden
fikri içtima (mala zarar verme ve kasten veya taksirle yaralama suçları), tek bir yangınla farklı
kişilere ait arabaların yanması halinde ise, aynı neviden fikri içtima söz konusudur.
Suç tekliği-suç çokluğunu fiilin (hareketin) sayısına göre değil, ihlal edilen normların sayısına
göre belirlenir. Fiil veya hareketin tek olması suçların da tek olmasını gerektirmez. Dolayısıyla
fikri içtima hallerinde ihlal edilen normlar birden çok olduğu için suçlar da çoktur. Ancak
bunlara verilecek ceza için kanun koyucu özel bir kural getirmiştir.
11.4.1. Aynı Neviden Fikri İçtima
Aynı neviden fikri içtima, failin gerçekleştirdiği tek hareketle aynı kanun hükmünü ihlal eden
birden fazla suçun ortaya çıkması halidir. Bu durum mağdurun sayısına bağlı olarak gündeme
gelmektedir. Örneğin; hakaret suçu, tek bir tahkir edici ifade ile A’ya karşı işlenebileceği gibi,
ortamda bulunan B, C, D, E’yi de kapsayan tahkir edici bir ifade olduğunda, tek fiille dört kez
hakaret suçu işlenmiş olacaktır. Dolayısıyla bu içtima türünün mağduru belirli olan suçlar
bakımından uygulanabilir olduğunu ifade etmek gerekir.
Aynı neviden fikri içtima kurumuna, TCK’nın 43. Maddesinin ikinci fıkrasında yer verilmiştir.
Buna göre, “Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda” tek bir
suça verilecek cezada artırım yapılarak ceza belirlenir.
Esas itibariyle TCK aynı neviden fikri içtimayı, “zincirleme suç” hükümleri altında
düzenlemiştir. Bu sebeple, aynı neviden fikri içtimanın zincirleme suçun farklı bir görünümü
olduğunu ifade eden görüşler de vardır. Ancak belirtmek gerekir ki, zincirleme suçta, birden
fazla hareket ve aynı kanun hükmünü ihlal eden birden fazla suç vardır, ancak kanunkoyucu
suç politikası çerçevesinde tek bir ceza vermeyi uygun görmüştür. Aynı neviden fikri içtimada
ise, tek bir fiil (hareket) vardır. Bu hareket bir kanun hükmünü birden fazla kez ihlal etmektedir.
Bu durum da mağdurun farklı olmasına dayanmaktadır.
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X Suçu

Tek Fiil
X Suçu

Bir topluluk karşısında toplulukta
bulunanların tamamını tahkir edici
ifade kullanan kişi toplulukta her bir
bireye karşı karşı tek hareketiyle
hakaret suçunu işlemiş olur.

Aynı Neviden
Fikri İçtima

hükümleri uygulanır (TCK
m.43/2).

Ceza hukuku hocasının hazırladığı fasiküldeki örnekleri müstehcen bulan temiz aile çocuğu
Orçun, bir anda 35 kişilik sınıfta derste ayağa kalkarak “….. senin gibi hocanın da; bu dersi
dinleyenlerin de” deyip hakaret etmiştir. Bu durumda zincirleme suç hükümleri uygulanır.
Z şahsının bir sınıfa girerek 10 kişiye birden hırsızlar demesi durumunda tek bir fiille birden
fazla mağdura karşı hakaret suçu işlenmiş olur ve zincirleme suç hükümleri uygulanır.
Kusurlu araç kullanarak birden fazla kimsenin taksirle yaralanması durumlarında tek bir
hareket/aynı suç ve fakat birden fazla mağdur vardır.
A, elindeki molotof kokteylini fırlatarak B ve C ye ait aracın yanmasına sebep olmuş ise bu
halde de tek hareketle iki farklı mağdura karşı mala zarar verme suçu işlenmiştir. Burada da
zincirleme suç hükmü uygulanır.

Aynı neviden fikri içtimanın şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz:


.Tek bir fiilin bulunması gerekir: Tek bir fiile kastedilen, doğal anlamda değil, hukuki
anlamda tek bir fiilin varlığıdır. Dolayısıyla doğal anlamda birden fazla da olsa hukuki
anlamda tek kabul edilen hareketler bakımından fikri içtima kurallarının uygulanması
mümkündür. Örneğin; bir kişiyi tahkir etmek kastıyla art arda farklı sövgü ifadeleri
kullanan failin hareketi hukuki anlamda tektir ve tek bir hakaret suçu oluşur. Şayet bu
hareketin muhatabı birden fazla ise, yine tek bir hareketle birden fazla hakaret suçu
oluşur.



Tek fiille aynı kanun hükmünün birden çok kez ihlal edilmelidir: Tek bir fiille tek bir
mağdura karşı birden fazla kez aynı suçun işlenmesi mümkün olmadığından, aynı
neviden fikri içtimada birden fazla mağdur vardır.
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Aynı neviden fikri içtima halini gerektiren bir olayda faile, her bir suç için ayrı ayrı ceza
verilmeyecek, bunun yerine tek bir suça verilecek cezada belirli bir artırım tatbik edilecektir.
Hemen belirtelim ki, kanun koyucu aynı neviden fikri içtima kurallarının bazı suçlara
uygulanmayacağını düzenlemiştir. TCK’nın 43. Maddesinin son fıkrasına göre, kasten
öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında aynı neviden fikri içtima kuralları
uygulanmaz ve faile –suç tipinde gösterilmiş özel bir içtima kuralı yoksa- ne kadar suç varsa o
kadar ceza verilir (gerçek içtima).
11.4.2. Farklı Neviden Fikri İçtima
Farklı neviden fikri içtima, failin gerçekleştirdiği tek hareketle farklı kanun hükümlerini ihlal
eden birden fazla suçun ortaya çıkması halidir. Farklı neviden fikri içtima kuralına, TCK
m.44’te yer verilmiştir. Buna göre, “İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına
sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır”.
X Suçu

Tek Fiil
Y Suçu

Bir kişiyi öldürmek için arabasına
bomba koyan kişi, bombanın
patlamasıyla hem kasten öldürme
suçunu hem de mala zarar verme
suçunu işlemiş olur.

Farklı Neviden
Fikri İçtima
hükümleri uygulanır (TCK
m.44).

Fikri içtima da bir hareket ile birden fazla farklı suç aynı anda oluşmaktadır. Bu durumda
sadece en ağır olan suçtan dolayı fail sorumlu tutulmaktadır. Başka kelimelerle, işlediği bir fiil
ile birden fazla suçun oluşmasına sebebiyet veren fail bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan
cezalandırılacaktır.
Fail, parkta 17 yaşındaki bir bayanla onun rızasıyla cinsel ilişki kurarsa, hem ‘’reşit
olmayanla cinsel ilişki’’, hem de ‘’hayasızca hareketler’’ suçunu işlemiş olacaktır. Fail bir
fiile birden fazla suç işlediği için faile ağır olan reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası
verilecektir.
Bir kimse çocuğunu yaralar ise ortaya iki suç çıkmaktadır. Bunlardan birisi aynı konutta
birlikte yaşadığı kimselere kötü muamele diğeri ise kasten yaralama. Bu durumda fail en ağır
suçtan (kasten yaralama) dolayı sorumludur.
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Bir yerden ruhsatsız silah çalan kişi, hem hırsızlık Hem de taşınması yasak olan silahı taşımak
suçunu tek bir hareket ile işlemiş olur. Bu durumda fikri içtima vardır.
İnsanların bulunduğu bir ortamda bir kişiyi ateşli silahla yaralayan kişi hem kasten yaralama
hem de genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarını işlemiştir. Bu halde sadece en ağır
suçtan (kasten yaralama) dolayı sorumludur.
Yaralamak kastı ile A’ya fırlatılan taş B’ye isabet etmiş ise bu halde biri kasten yaralamaya
teşebbüs diğeri taksirle yaralama olmak üzere iki farklı suç vardır ve fail en ağır suçtan
cezalandırılır.
Gözlüklü A’ya karşı yumruk atan ve onu yaralayan B, aynı zamanda gözlüğünü de kırmış
ise, yaralama ve mala zarar verme suçları aynı fiil ile meydana gelmiştir ve B en ağır suçtan
cezalandırılır.
Bir kişiyi öldürmek için ateşlenen silâhtan çıkan kurşun, mağdura isabet etmeden duvara
çarpması nedeniyle sekerek bir başkasının ölümüne veya yaralanmasına neden olabilir. Bu
durumda, hedeflenen kişi açısından kasten öldürme suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır;
ancak, sekme sonucunda ölümüne veya yaralanmasına neden olunan kişi açısından ise,
taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçu işlenmiş olmaktadır.

Fikri içtimanın olabilmesi için tek bir kast ile gerçekleştirilen bir fiil ile birden fazla farklı
suçun oluşması gerekir. Eğer failin kastı neticelerin hepsini kapsamakta ise bu durumda
fikri içtima değil gerçek içtima söz konusu olur.
Fail A’ya ateş ederken onun arkasında bulunan ve A’nın yakın arkadaşı B’yi görmüş ve
fakat onun da yaralanmasını isteyerek ateş etmiş ise bu durumda failin kastı her iki kişiye ve
her iki suça yöneliktir ve bu halde fikri içtima uygulanmaz. Fail kasten öldürme ve kasten
yaralama suçlarından dolayı ayrı ayrı sorumludur.
Fail aralarında tartışma çıkan B’nin aracına ateş ederken aynı zamanda arabaya da hasar
vermek istemiş ise bu durumda hem kasten öldürme hem de mala zarar verme suçları söz
konusudur. Gerçek içtima kuralı uyarınca her iki suçtan dolayı da sorumludur.
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Fikri içtima ile müteselsil suç birbirine çok benzemektedir. Ancak ayrıldığı bir nokta vardır.
Yukarıda değinildiği gibi müteselsil suçta da birden fazla ihlal bulunur. Ancak birden çok fiil
ile kanunun aynı maddesi ihlal edilir. Oysa fikri içtimada tek fiil ile farklı normlar ihlal
edilmekte yani farklı suçlar işlenmektedir.
Farklı neviden fikri içtimanın şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz:


Tek bir fiil bulunmalıdır: Tek bir fiile kastedilen, doğal anlamda değil, hukuki anlamda
tek bir fiilin varlığıdır. Dolayısıyla doğal anlamda birden fazla da olsa hukuki anlamda
tek kabul edilen hareketler bakımından fikri içtima kurallarının uygulanması
mümkündür. Örneğin; bir kişiyi öldürmek kastıyla otomatik silahla kişinin içinde
bulunduğu arabayı tarayan (mesela yüz mermi sıkan) failin hareketi hukuki anlamda
tektir.



Tek fiille farklı kanun hükümleri ihlal edilmelidir: Failin tek fiille farklı suç tiplerini
ihlal etmesi gerekir. Bir fiilin nitelikli unsuru da aynı kanun hükmü kapsamında yer alan
suç tipini teşkil eder. Dolayısıyla burada kastedilen farklı hukuki değerleri koruyan ve
farklı konulara yönelik suçlardır. Farklı suç tiplerinin mağduru bir kişi olabileceği gibi
suçlar farklı mağdurlara karşı da işlenmiş olabilir.

Farklı neviden fikri içtima halinde, faile meydana gelen suçlardan hangisi daha ağır cezayı
gerektiriyorsa, o suça verilecek ceza tatbik edilecektir (TCK m.44). Örneğin; bir kişiyi
öldürmek kastıyla otomatik silahla kişinin içinde bulunduğu arabayı tarayan fail hem kasten
öldürme hem de mala zarar verme suçunu işlemiş olur. Bu halde, kasten öldürme suçunun
cezası daha ağır olduğundan faile kasten öldürmeye ilişkin ceza verilecektir.
11.5.

Görünüşte İçtima

Görünüşte içtima halinde suçların çokluğu sadece görünüşte olup, gerçekte ortada fiile
uygulanacak tek norm bulunmaktadır. Bir fiilin ihlal ettiği birden fazla ceza normundan
birisinin uygulanması, fiilin haksızlık içeriğini karşılıyorsa, diğerlerinin uygulanmasından
kaçınılacaktır. Bu hallerde, failin gerçekleştirdiği fiil birkaç soyut suç tipine uygun (tipiklik)
görünmektedir ancak ortada uygulanması gereken tek bir suç tipi vardır. Görünüşte içtima
kuralları ile bu normlardan hangisinin somut olaya tatbik edileceği tespit edilir.
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Görünüşte içtima hallerinde ortada uygulanacak tek bir ceza normu bulunduğundan kanun
koyucu görünüşte içtima kurallarına kanunda yer vermemiştir. Bu çerçevede görünüşte içtima,
somut olaya hangi ceza normunun tatbik edileceği hususunda yapılan bir yorum faaliyetidir.
Görünüşte içtima hallerinde bazı kurallar çerçevesinde somut olaya hangi kanun hükmünün
uygulanacağı tespit edilmektedir. Bunlar; özel normun önceliği, normun başka norm tarafından
tüketilmesi ve tali (yardımcı) normun sonralığı ilkeleridir.
11.5.1. Özel Normun Önceliği İlkesi
Özel normun önceliği ilkesi somut olaya tatbik edilecek bir genel normun bir de özel normun
var olduğu hallerde söz konusudur. Böyle bir durumda özel normun önceliği ilkesi gereği, olaya
genel norm yerine özel norm uygulanacaktır.
Özel norm genel normun tüm unsurlarını içermenin yanı sıra, ayrıca bazı özel unsurları da
bünyesinde taşır. Ayrıca özel norm ve genel norm aynı hukuki değeri korumaktadırlar. Özelgenel norm ilişkisine örnek olarak, bir suçun temel şekli ile nitelikli şekilleri arasındaki ilişki
(örneğin hırsızlık suçunu düzenleyen 141. madde ile 142 ve 144. maddeler arasındaki), özgü
suç ile genel suç arasındaki ilişki (örneğin zimmet suçu (m. 247, Bankacılık Kanunu m. 168),
güveni kötüye kullanma suçuna göre özel normdur) ve genel ve özel kanun arasındaki ilişki
(örneğin mala zarar verme suçu (m. 151) ile 5 816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
Hakkındaki Kanununla suç haline getirilen Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abidelerin
veya kabrinin yıkılması suçları arasındaki) gösterilebilir.
11.5.2. Normun Başka Norm Tarafından Tüketilmesi İlkesi
Bir ceza normunun diğer bazı normların koruduğu hukuki değerleri ortak bir şekilde korumak
ve dolayısıyla bu değerlere zarar veren fiiliere tek ceza öngörmek suretiyle diğer normları adeta
tükettiği hallerde tüketen-tüketilen norm ilişkisinden söz edilir. Bileşik suç (m. 42) tüketentüketilen norm ilişkisinin görünüm şekillerinden birisidir. Keza cezalandırılmayan sonraki
fiiller (örneğin hırsızlık yapmak suretiyle alınan eşyanın tahrip edilmesi veya hırsızlık yapmak
suretiyle çalınan malın başkasına satılması) de tüketen tüketilen norm ilişkisine örnek olarak
verilmektedir.
11.5.3. Tali Normun Sonralığı İlkesi
Tali (Yardımcı) normun sonralığı ilkesine göre, asli normun bulunduğu hallerde yardımcı
normun fiile uygulanması mümkün değildir. Bir normun yardımcı norm olarak kabul
edilebilmesi için diğer normların uygulanmadığı hallerde başvurulan bir norm olması
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gerekmektedir. Asli-yardımcı norm ilişkisine örnek olarak TCK 257 gösterilebilir. Burada
kullanılan "kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında" ifadesi, bu hükmün yardımcı
bir norm olduğunu ve dolayısıyla asli bir normun varlığı halinde uygulanmayacağını ifade
etmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde suçların içtima kuralları ele alınmıştır. Bu bağlamda, fiilin tekliği-çokluğu,
gerçek içtima, bileşik suç, zincirleme suç, aynı neviden fikri içtima, farklı neviden fikri içtima
ve görünüşte içtima kuralları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)

Kural olarak ne kadar fiil varsa o kadar suç vardır.

b)

Kural olarak ne kadar suç varsa o kadar ceza vardır.

c)

Hukukumuzda suçların değil cezaların içtimaı söz konusudur.

d)

Bileşik suç esas itibariyle bir içtima konusu değildir.

e)

Fikri içtimanın aynı ve farklı neviden olmak üzere iki türü bulunur.

2) İçtima kurallarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İçtimada esas alınan, birden çok fiilin bir failde toplanması halinde failin nasıl
cezalandırılacağıdır.
b) Ne kadar suç varsa o kadar ceza verilir kuralı gerçek içtimayı ifade eder.
c) Doğal anlamda ne kadar hareket varsa o kadar suç vardır.
d) Hukuki anlamda fiilin tekliği, suç tipinde yer alan fiillerin tek bir fiil olarak kabul
edilmesini ifade edebilir.
e) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil
sayılan suça bileşik suç denir.

3) Fikri içtima kurallarına ilişkin aşağda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Fikri içtimadan bahsedilmesi için ortada tek bir fiilin bulunması gerekir.
b) Fikri içtimada failin gerçekleştirdiği bir fiil birden fazla neticeyi doğurmaktadır.
c) Fiilin aynı suçu birden fazla kez ihlal etmesi halinde aynı neviden fikri içtima vardır.
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d) Farklı neviden fikri içtima, farklı kişilere karşı tek bir suç tipinin ihlal edilmesi anlamına
gelir.
e) Aynı neviden fikri içtimada faile bir suça verilecek ceza ağırlaştırılmak suretiyle verilir.

4) Görünüşte içtima kurallarına ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Görünüşte içtima halinde, ihlal edilen birden fazla suç tipi var görünürken esasen olaya
uygulanacak bir hüküm bulunmaktadır.
b) Asli-tali norm ilişkisi sözkonusu olduğunda, asli norma öncelik verilir.
c) Hırsızlık eşyasının tahrip edilmesi halinde faile tüketen tüketilen norm kuralları
gereğince tek bir ceza verilir.
d) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında uygulanacağı düzenlenen norm tali
normdur.
e) Özel norm ile genel normun karşı karşıya gelmesi halinde, genel norma öncelik verilir.

5) Zincirleme suç hükümlerine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bir suçu işleme kararı kapsamında işlenen suçların bulunması gerekir.
b) Birden fazla fiilin bulunması gerekir.
c) Fiillerin her birinin aynı suçları oluşturmasına gerek yoktur.
d) Suçların aynı kişiye karşı işlenmesi gerekir.
e) Aynı suç işleme kararının belirlenmesinde, suçların işleniş şekillerindeki benzerlikler,
suçların işlenme zamanı ve yerleri arasındaki ilişkiler ölçüt olarak kullanılabilir.

6) Zincirleme suç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
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a) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla kişiye
karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanır.
b) Zincirleme suçta her suçtan ayrı ayrı ceza verilir ve bu cezalar kanunda belirtilen
oranda indirilir.
c) Kasten yaralama suçlarında zincirleme suç hükümleri uygulanabilir.
d) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da zincirleme
suç hükümleri uygulanır.
e) Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda zincirleme suç hükümleri uygulanamaz.

7) (A), (B)’den 1000 TL borç para alamayınca, (B)’nin kafasına silah doğrultarak ondan
zorla 1000 TL ister. Bu şekilde (B)’nin cüzdanını alan (A) eve gidince cüzdanda sadece
600 TL bulunduğunu görür. Bunun üzerine ertesi gün (B)’nin işyerine gelir ve tekrar
kafasına silah dayayarak zorla 400 TL daha ister. (B), hemen parayı (A)’ya verir. Olayda
(A)’nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fikri içtima nedeniyle bir tek yağma suçundan ceza verilir.
b) İki hırsızlık ve iki tehdit suçundan ceza verilir.
c) İki ayrı yağma suçundan ceza verilir.
d) Bir tek yağma suçundan ceza verilir, fakat zincirleme suç nedeniyle ceza artırılır.
e) Bir tehdit ve bir de tamamlanmış yağma suçundan ceza verilir.

8) (A), gündüz bir bina içinde yapmış olduğu hırsızlık suçundan dolayı kesin hükümle mahkûm
olup henüz cezasını çekmeden, yine aynı binada, bu defa gece hırsızlık suçu işlemiştir. (A)’nın
cezai sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Zincirleme hırsızlık suçundan dolayı tek ceza verilir ve bu ceza bir miktar artırılır.
b) İkinci suçun cezası tekerrürden dolayı artırılır.
c) İkinci suçtan dolayı ayrıca ceza verilir ve her iki ceza içtima ettirilir.
d) Kesintisiz hırsızlık suçundan dolayı tek ceza verilir.
e) Fikri içtima gereği, bu suçlardan cezası ağır olana göre ceza verilir.
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9) (A), tartışma sırasında silahıyla ardı ardına ateş ederek (B)'yi yaralayıp öldürür; silahtan
çıkan mermilerden biri de (B)'nin yanında duran (C)'ye isabet ederek onun da ölümüne neden
olur. (A)'nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Fikri içtima söz konusudur.
b) Zincirleme suç söz konusudur.
c) İki ayrı kasten öldürmeden ceza verilir.
d) Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamadan ceza verilir.
e) Kesintisiz suç söz konusudur.

10) (A), aralarında düşmanlık bulunan (B) ve (C)’ye ait iki ayrı otomobilin camını kırmak için
cebini taşla doldurur ve bu taşlardan bir tanesini (B)’nin otomobiline, iki tanesini ise (C)’nin
otomobiline isabet ettirerek camları kırar. Olayda (A)’nın cezai sorumluluğu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Üç ayrı mala zarara verme suçundan cezalandırılır.
b) Bir tek mala zarar verme suçundan cezalandırılır, ancak zincirleme suç nedeniyle
ceza artırılır.
c) Bir tek mala zarar verme suçundan cezalandırılır.
d) İki ayrı mala zarara verme suçundan cezalandırılır.
e) Cezalandırılmaz. Sadece tazminat sorumluluğu bulunmaktadır.

Cevaplar
1)c, 2) c, 3)e, 4)e, 5)c 6)d 7)c 8)c 9)c 10)d
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12.CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI: CEZALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak ceza hukuku yaptırımları hakkında bilgi verilecektir. Ardından ceza
hukuku yaptırımlarından cezalara yer verilecektir. Bu bağlamda, hapis cezaları, kısa süreli
hapis cezalarına seçenek yaptırımlar, erteleme ve adli para cezaları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Ceza hukuku yaptırımları nelerdir?.
2.Cezalar ile ceza hukuku yaptırımları kavramları arasında ne fark vardır?
3. Adli para cezası ne demektir? İdari para cezasından farkı nedir?
4.Kısa süreli hapis cezalarına alternatif bir cezalandırma yöntemi var mıdır?
5. Erteleme nedir? Şartları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Yaptırım Türleri

Yaptırım Türleri hakkında
bilgi sahibi olunacaktır.

Hapis Cezaları

Hapis Cezalarının neler
olduğu öğrenilecektir.

Kısa Süreli Hapis Cezalarına
Seçenek Yaptırımlar

Ertelenmesinin koşulları
öğrenilecektir.
Adli Para Cezası kavramı ve

Adli Para Cezası

araştırarak geliştirilecektir.

okuyarak
ve
Kısa Süreli Hapis Cezalarına Kazanım
Seçenek Yaptırımların neler araştırarak geliştirilecektir.
olduğu öğrenilecektir.
Hapis Cezasının

Hapis Cezasının Ertelenmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım
okuyarak
ve

uygulanma biçimi
öğrenilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
ceza hukuku yaptırımları,cezalar, hapis cezası, kısa süreli hapis cezalarına seçenek yaptırımlar,
erteleme, adli para cezaları
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Giriş
Hukuk düzeni koyduğu kuralların etkinliğini sağlamak için bu kuralların ihlali halinde ne gibi
yaptırımların tatbik edileceğini de düzenlemiştir. Ceza hukuku da hukuk düzenini ihlal eden,
haksızlık teşkil eden fiillere yönelik bir takım yaptırımlar uygulamaktadır. Ceza hukukunun
ilgilendiği haksızlıklar, toplumsal yaşam düzeni için olmazsa olmaz nitelikteki hak ve
özgürlükleri ihlal ettiğinden, yani yoğun haksızlık düzeyine sahip haksızlıklardır. Ceza hukuku,
bu ağır haksızlıklara, hukuk düzenindeki en ağır yaptırımları tatbik etmektedir. Bu çerçevede
ceza hukuku, son çare olma özelliğine istinaden hafif nitelikteki yaptırımlarla ilgilenmemekte,
ceza hukuku yaptırımlarından başka yaptırımların uygulanmasının o hukuki değeri korumak
bakımından yeterli kalmadığı ağır haksızlıklarla ilgilenmektedir.
Ceza hukuku suçlar için öngördüğü yaptırımlarla, hukuki değerlerin ihlalini engellemekte ve
ihlal edeni de uslandırma ve topluma yeniden kazandırma amacındadır. Bu çerçevede ceza
hukukunun uyguladığı yaptırımlar hem genel önleme hem de özel önleme fonksiyonunu icra
eder. Genel önleme fonksiyonuyla, getirilen yaptırımlar kişilerin bu fiilleri işlememesi
hususunda caydırıcı etki gösterir. Özel önleme fonksiyonuyla ise, suçu işleyen kişinin yeniden
bu suçu işlemesinin önüne geçilmekte ve failin hukuk düzenine aykırı bir kişiden hukuk
düzenine uygun bir kişiye dönüşmesi sağlanır. Diğer yandan güvenlik tedbirleri ile de toplumun
suçluluktan korunması, yani tehlikeli konumdaki failden korunması amaçlanmaktadır.
Yaptırım teorisinin konusunu, suç teşkil eden haksızlıklara bağlanan hukuki sonuçlar, bunların
çeşitleri ve uygulanma şartları, davayı ve cezayı düşüren sebepler oluşturmaktadır.
Türk Ceza Kanununun genel hükümlere ilişkin birinci kitabının üçüncü kısmında, 45-75.
maddeler arasında yaptırım teorisinin esasını oluşturan hükümlere yer verildiği görülmektedir.
Kanunun bu kısmında sırasıyla birinci bölümde 45-52. maddeler arasında "Cezalar"a; ikinci
bölümde 53-60. maddeler arasında "Güvenlik Tedbirleri"ne; üçüncü bölümde 61-63. maddeler
arasında "Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi"ne ve nihayet dördüncü bölümde 6475. maddeler arasında ise "Davanın ve Cezanın Düşürülmesi"ne ilişkin düzenlemeler yer
almaktadır. Aşağıda yaptırım teorisi incelenirken kanunun bu sistematiği esas alınacaktır.
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12.1.

Yaptırım Türleri

12.1.1. Genel Olarak
Ceza hukuku sistemimizde ceza hukuku yaptırımları cezalar ve güvenlik tedbirleri şeklinde ikili
bir ayırıma tabi tutulmuştur. Her iki yaptırım türü de, ceza hukukunun güvence fonksiyonunu
teşkil eden suçta ve cezada kanunilik ilkesi kapsamındadır. Buna göre, cezalar ve güvenlik
tedbirlerinin muhatabı olan fiilden önce ve açıkça kanunla düzenlenmiş olması gerekir. Suç
teşkil eden bir fiilin karşılığında hangi cezanın hangi miktarda tatbik edileceğinin önceden
açıkça belirlenmiş olması gerekir. Ceza hukuku yaptırımlarını, idare, düzenleyici işlemleriyle
tatbik edemez.
Yaptırımların, ceza ve güvenlik tedbiri şeklinde açıkça ikiye ayrılması önemlidir. Zira her ceza
yaptırımı, failin fiili bakımından kusurlu olmasını ve somut olayda verilecek cezanın kusurun
derecesini aşmamasını gerektirirken, geleceğe yönelik olarak uygulanan güvenlik tedbirleri
ceza hukukunun koruma amacına uygun olarak bazı hallerde failin kusuru aranmaksızın da
uygulanabilmektedir. Bunun nedeni, cezanın temelinde kusur prensibinin, güvenlik
tedbirlerinin temelinde ise toplumu faile karşı koruma amacının bulunmasıdır. Güvenlik
tedbirleri, ceza hukukunun önleme amacına uygun olarak geleceğe yönelik koruyucu ve
iyileştirici önlemler şeklinde failin tehlikeliliği devam ettiği sürece uygulanabilmektedir.
Yaptırım hukukuna ilişkin kurallar, Türk Ceza Kanununun hem genel hem de özel kısmında
bulunmaktadır. Yaptırımlara ilişkin genel esaslar genel hükümler arasında düzenlenmiştir. Bir
yaptırım türü olan cezalara ilişkin genel esaslar da genel hükümler arasında yer almaktadır.
Ancak her bir suç tipi için uygulanacak cezanın ne olacağı çoğunlukla kanunun suç tipiyle ilgili
maddesinde ayrıca gösterilmektedir. Kanunda öngörülen yaptırımların uygulanabilmesi için
suçun bütün unsurlarının gerçekleşmesi aranır. Cezaya hükmedilebilmesi, tipe uygun, hukuka
aykırı, kusurlu ve diğer cezalandırılabilirlik şartlarını taşıyan bir fiilin varlığını gerektirir. Daha
önceden belirttiğimiz üzere, güvenlik tedbirleri bazı durumlarda failin kusuru bulunmasa da
uygulanabilmektedir. Örneğin akıl hastalığı nedeniyle kişilerin cezalandırılamadığı hallerde,
kanunda öngörülen güvenlik tedbirinin uygulanması mümkün olmaktadır (m. 57, 59). Bu
nedenle ceza hukuku yaptırımları için kusura bağlı olan ve kusura bağlı olmayan yaptırım
ayrımı da yapılmaktadır.
Aşağıda hukukumuzda yer alan ceza hukuku yaptırımı türlerine yer verilmiştir.
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Ceza Hukuku
Yaptırımları
Kusur bulunmasa da
verilebilir.

Kusursuz ceza olmaz.

Hapis Cezası

Güvenlik
Tedbirleri

Kanunilik ilkesi geçerli

Cezalar

Hak Yoksunlukları

Adli Para
Cezası

Eşya Müsaderesi

Kazanç Müsaderesi
Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri

Ağırlaştırılmış
Müebbet

Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri

Müebbet
Süreli

Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular
Kısa Süreli

Tüzel Kişiler hakkında Güvenlik Tedbirleri
Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılarına
Özgü Güvenlik Tedbirleri

Sınırdışı Edilme

Süreli hapis cezaları
İstisnalar hariç, 1 aydan az olmayan,
20 yıldan fazla olmayan özgürlüğü
bağlayıcı yaptırımlardır.
Müebbet hapis cezaları
Kişi

hayatının

sonuna

kadar

hürriyetinden yoksun bırakılır.
Hapis Cezaları

Ağırlaştırılmış

Müebbet

hapis

cezaları
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Ağırlaştırılmış müebbet hapis ile
müebbet hapis cezası arasındaki fark
infaz

rejimi

açısındandır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapiste infaz
rejimi daha sıkıdır.

Ceza Kanunumuz ‘’gün para’’ ceza
sistemini benimsemiştir. Kanunda
aksine hüküm bulunan haller ayrık
olmak üzere, adli para cezası en az 5
en fazla 730 gün olarak hakim
tarafından belirlenir. Hakim bu günler
arasında temel cezayı önce gün olarak

Cezalar
Adli para Cezaları

failin

kişiliğine

uygun

biçimde

belirler. Daha sonra failin ekonomik
durumuna göre günlük en az 20 en
fazla 100 TL

arasında miktarı

belirler. Hakim gün olarak bulduğu
süreyi ve miktar olarak belirlediği
meblağı birbiri ile çarparak adli para
cezasının miktarını bulur.
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma,
Müsadere (eşya ve kazanç müsaderesi),
Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri,
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri,
Alkol veya uyuşturucu bağımlılarına yönelik güvenlik
tedbirleri,
Tekerrür,
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Güvenlik Tedbirleri

Sınır dışı edilme,
Tüzel kişilere yönelik güvenlik tedbirleridir
Ceza hukukunda bunlardan başka güvenlik tedbirleri de
vardır.

12.1.2. Cezalar
12.1.2.1. Genel Olarak
Cezayı, bir kişiye işlediği suçun karşılığı olarak hükmedilen, onun bu eyleminin toplum
tarafından ahlaki bakımdan onaylanmadığını ifade eden ve devlet tarafından uygulanan
yaptırım olarak nitelendirmek mümkündür. Ceza, faile uygulanan, onu hürriyeti (hapis cezası)
ve malvarlığı değerleri (adli para cezası) yönünden bir takım yoksunluklara uğratan bir tepkidir.
Cezanın, bir tepki olarak uygulanması, aynı zamanda işlenen fiilin toplum tarafından ahlaki
olarak onaylanmadığının da bir göstergesidir.
Cezaya hükmedilebilmesi için evvelce işlenmiş bir suçun varlığı şarttır ve ceza bu nedenle
geçmişe yöneliktir. Ancak ceza işlenen suçun kefareti olarak sadece geçmişe yönelik değil,
genel ve özel önlemeyi sağlamak amacıyla geleceğe yönelik olarak da uygulanabilir.
TCK m.45’te, "Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adli para
cezalarıdır” ifadesine yer verilerek cezalar bakımından ikili bir ayırıma gidilmiştir. Hapis
cezaları, kişinin hürriyetine ve buna bağlı olarak kullanabileceği haklarına sınırlama getirirken,
adli para cezaları, failin ekonomik özgürlüğüne yönelik bir etki göstermektedir.
12.1.2.2. Hapis Cezası
Hapis cezası, hükümlünün ceza infaz kurumuna konularak özgürlüğünün kaldırılmasını ifade
eder. TCK'nın 46. maddesinde hapis cezaları başlığı altında hapis cezasının türleri
düzenlenmiştir.
Hapis cezası kanunda infaz süresi ve infaz şartları bakımından ağırlaştırılmış müebbet hapis,
müebbet hapis ve süreli hapis olmak üzere üçe ayrılmıştır. Hapis cezası aslında müebbet ve
süreli hapis olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ancak Kanunda, müebbet hapis cezası için infaz
rejiminin ağırlaştırılmasını gerektiren müebbet hapis cezası ve farklı bir infaz biçimini
gerektirmeyen müebbet hapis cezası şeklinde ikili bir ayrımın daha yapıldığı görülmektedir.
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Hapis cezalarının infazına ilişkin usul ve esaslar 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun'da gösterilmiştir. Cezaların infazı, Ceza İnfaz Hukukunun alanına
girdiğin burada sadece işaret etmekle yetineceğiz.
TCK'da cezaların içtimaına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Ceza hukukunda geçerli olan
"kaç tane fiil varsa o kadar suç, ne kadar suç varsa o kadar ceza vardır" şeklindeki temel
prensipten hareketle, suçların içtimaına ilişkin hükümler (m. 42-44) dışında her bir suç için ayrı
ceza verileceğini ve bu cezaların bağımsızlıklarını koruyacağını belirtmek gerekmektedir.
Ancak daha önce belirtildiği üzere kişi hakkında hükmolunan birden fazla hapis cezası söz
konusuysa, bu cezalar CGTİHK'nun 107. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde koşullu
salıverilme bakımından dikkate alınmaktadır.
Diğer yandan hapis cezası ile disiplin hapsinin birbiriyle karıştırılmaması gerekmektedir.
Disiplin hapsi, kamusal bir faaliyetin yürütülmesine ilişkin kurallara uyulmasını sağlamak
amacıyla uygulanan disiplin cezalarından biridir42•
Disiplin hapsi CMK'nın 2. maddesinin 1. fıkrasının "1" bendinde tanımlanmıştır. Buna göre,
"Disiplin hapsi: Kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla
verilen, seçenek yaptırım/ara çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan,
şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına
geçirilmeyen hapsi”, ifade eder.
Tanımdan da anlaşılacağı üzere disiplin hapsi ceza hukuku bakımından herhangi bir sonuç
doğurmamaktadır. Örneğin disiplin hapsi tekerrür uygulamasına esas olmadığı gibi, kişiyi
herhangi bir hak yoksunluğuna da maruz bırakmamaktadır.
12.1.2.2.1.

Müebbet Hapis Cezası

Müebbet hapis cezası, ömür boyu hapis cezası anlamına gelmektedir. Dolayısıyla zamansal
olarak belirlenebilir bir süreye tabi değildir. Kural olarak bu cezanın hükümlü ölünceye kadar
infaz edilmesi gerekir. Ancak CGTİHK’da yer alan koşullu salıverme kuralları gereğince, failin
belirli bir süreyi iyi halli geçirmesi halinde311, failin cezasının kalan kısmı dışarıda infaz
edilebilir.

İşlenen suçun niteliğine göre değişmekle birlikte müebbet hapiste en az 24; ağırlaştırılmış müebbette ise 30
yılın doldurulması gerekmektedir. Detaylı bilgi için bkz. CGTİHK m.107.
311
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Müebbet hapis cezasına, TCK m.48’de yer verilmiştir. Buna göre, “Müebbet hapis cezası,
hükümlünün hayatı boyunca devam eder.” Bunun yanında Kanun ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına da yer vermiştir. Ağırlaştırılmış müebbette müebbet hapis cezası gibi ömür boyu
devam eden ancak infaz şartları bakımından daha sıkı kurallara tabi olan bir ceza türüdür. Bu
cezanın hangi şartlarla infaz edileceği hususu CGTİHK’da düzenlenmiştir. Bu çerçevede
ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis cezasından infazı bakımından ayrışır. Müebbet hapis
cezasının infazı, süreli hapis cezalarında olduğu gibidir.
12.1.2.2.2.

Süreli Hapis Cezası

Bir aydan az, yirmi yıldan fazla olmayan hapis cezalarına süreli hapis cezası denilmektedir
(TCK m.49/1). Süreli hapis cezasının üst sınırı kanunda aksi belirtilmeyen hallerde yirmi yıl
olarak tayin edilmiştir. Buna göre, cezanın alt sınırı belirtilmiş üst sınırı belirtilmemişse üst
sınır yirmi yıldan fazla olamayacaktır. Ancak kanunda belli bir suçla ilgili olarak doğrudan
yirmi yılı aşan hapis cezasının öngörüldüğü hallerde bu sınırın üstüne çıkılabilecektir. Ancak
sonuç cezanın üst sınır olan yirmi yılın üstüne çıkılması mümkün ise de cezanın otuz yılı aşması
mümkün değildir (TCK m. 6 l/7).

12.1.2.2.3.

Kısa Süreli Hapis Cezası

TCK m.49/2’ye göre hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis
cezasıdır. Bir hapis cezasını kısa süreli hapis cezası olarak nitelenmesi, kısa süreli hapis
cezalarına seçenek yaptırımların (TCK m.50) uygulanması bakımından önem arz etmektedir.
Hemen belirtelim ki, hapis cezasının kısa süreli olarak tespiti hükmedilen cezaya göredir. Diğer
bir ifadeyle, suç tipinde alt sınırı ve üst sınırı gösterilen cezaya göre değil, yapılan yargılamanın
neticesinde belirlenen nihai ceza göredir. Birden fazla mahkumiyetin söz konusu olduğu
hallerde toplam cezaya değil, her bir suç karşılığı verilen cezanın süresine bakılmalıdır.
12.1.2.2.4.

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar

Cezaların, özellikle de kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların diğer bir yaptırıma çevrilmesine,
seçenek yaptırım veya cezaların dönüşümü denilmektedir. Kanun koyucu bazı hallerde kişinin
sırf hapis cezasına mahkum olmasının cezanın infazından beklenen uyarı fonksiyonunu yerine
getireceği ve bu kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayabileceği, kısa süreli hapis cezasına
mahkum olan kişinin eğitim durumu, çevresi ve ahlaki eğilimlerine göre ıslahı gerekmeyen
tesadüfi bir suçlu olabileceği, kısa süreli hapis cezalarının infaz kurumunda çektirilmesinin
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başkaca bir takım sakıncalar doğurabileceği gerçeğinden hareketle, kısa süreli hapis cezaları
için 50. maddede çeşitli seçenek yaptırımlar öngörmüştür. Bu kapsamda, TCK'nın 50.
maddesinde kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların hakimin takdirine (f.1) veya kanunun
tayinine (f. 3) bağlı olarak seçenek yaptırımlara çevrilmesi hususunu düzenlemiştir. Diğer bir
ifadeyle, seçenek yaptırımlara çevirme hakimin takdirine bırakılmışken; bazı hallerde seçenek
yaptırımlara çevirme zorunludur.
Hakimin takdirine bağlı seçenek yaptırımlara çevirmenin şartlarını şöyle sıralayabiliriz:


Bir yıl ya da daha kısa süreli bir hapis cezasına hükmedilmiş olması gerekir: Bu kuralın
bir istisnası bulunmaktadır:
o Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu
ceza, diğer koşulların varlığı halinde, adli para cezasına çevrilebilir (TCK
m.50/4). Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir halinde uygulanmaz. Burada dikkat
edilecek husus, kanunda yer alan düzenleme taksirli suçlarda süre sınırlaması
olmadan çevirme sadece adli para cezasına yöneliktir. Diğer seçenek
yaptırımlara çevirme mümkün değildir.



Hakim, kısa süreli hapis cezalarını seçenek yaptırımlardan birine çevirme konusundaki
kararını, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde
duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre verecektir.

TCK m.50/3’te, zorunlu olarak seçenek yaptırma haline yer verilmiştir. Buna göre, “Daha önce
hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli
hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş
bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı
seçenek yaptırımlardan birine çevrilir”.
Kanunda yer alan kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar şunlardır:


Adlî para cezası



Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya
tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi



En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde
barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme
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Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten
veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma



Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen
yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan
cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri
alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma



Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla
kamuya yararlı bir işte çalıştırılma

Hemen belirtelim ki, suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince, kısa süreli hapis cezasının
kanunda sayılan seçenek yaptırımlardan başka bir yaptırıma çevrilmesi mümkün değildir.
12.1.2.2.5.

Hapis Cezasının Ertelenmesi

Cezaların infazıyla güdülen amacın, bir cezaya mahkum olmakla, hatta bazen ceza muhakemesi
sürecinin başlamasıyla sağlandığının tespit edildiği hallerde, cezanın infazında hiçbir yarar
bulunmamaktadır. Bu gibi hallerde, ceza siyaseti düşünceleriyle, belli şartlarla devletin
cezalandırma yetki ve görevi yargılama ve infaz aşamalarında durdurulabilmektedir. Hapis
cezasının ertelenmesi de, hükmedilmiş bir cezanın infazının ertelenmesi ve sonucunda cezanın
infaz edilmiş sayılmasına yönelik bir kurumdur.
Belli sürenin altında olan hapis cezaları, cezanın amacını gerçekleştirmesi yani cezanın failin
kişiliğine uydurulması amacıyla, şartları da varsa hakim kararı ile ertelenebilir.
Hapis cezasının ertelenebilmesi için:
Verilen mahkumiyet bir hapis cezası olmalıdır.
Ceza hukukunda adli para cezalarının veya güvenlik tedbirlerinin ertelenmesi kurumuna yer
verilmemiştir.
Hükmedilen hapis cezası iki yıl veya daha az süreli olmalıdır.
18 yaşını doldurmamış olanlar ile 65 yaşını bitirmiş olan kişilere verilen üç yıl ve daha az
hapis cezaları ertelemeye konu olur.
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Fail daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum
edilmemiş olmalıdır.
Hakimde kanaat oluşmalıdır.
Failin suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç
işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaat oluşmalıdır.

Yukarıdaki şartlar varsa hakim vermiş olduğu hapis cezasını erteleyebilir. Bunun yanında
hakim vermiş olduğu cezayı ertelemek zorunda değildir.
Mahkeme cezası ertelenen hükümlü hakkında, 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olmamak üzere, bir
denetim süresi belirler. Bu sürenin alt sınırı, ertelenen ceza süresinden az olamaz.
Mahkeme denetim süresi içinde isterse faile kanunda belirtilen bir yükümlülük yükleyebilir.
Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen
yükümlülüklere, mahkemenin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen
cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.
Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmişse denetim süresinin
bitiminde ceza infaz edilmiş sayılır.
Hapis Cezasının Ertelenmesinin Şartları
Hapis cezasının ertelenmesi TCK m.51’de düzenlenmiştir. Buna göre ertelemenin şartlarını şu
şekilde sıralayabiliriz.


İki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilmiş olmalıdır: Burada dikkate
alınacak olan soyut ceza değil, mahkemenin yargılama sonucu vermiş olduğu somut
cezadır. Bu kuralın bir istisnası bulunmaktadır:
o Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş
olan kişiler bakımından sürenin üst sınır üç yıldır.
Bu noktada dikkat edilecek diğer husus şudur; Kanunda adli para cezaları ve kısa süreli
hapis cezası yerine uygulanan seçenek yaptırımlar ve güvenlik tedbirleri bakımından
erteleme kabul edilmemiştir. Mahkeme tarafından verilen nihai cezanın hapis cezası
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olması gerekir. Erteleme kapsamında olan kısa süreli hapsi gerektiren bir mahkumiyet,
seçenek yaptırım olarak adli para cezasına veya diğer yaptırımlardan birine çevrilmişse
bunların ertelenmesi de mümkün değildir.
Erteleme kararı verilebilmesi için hapis cezasının ertelemeye elverişli olması, yani infaz
edilmemiş olması gerekmektedir. Mahkum olunan hapis cezası süresince kişi tutuklu
kalmışsa ceza infaz edilmiş olacağından erteleme kararı verilemeyecektir.
Birden fazla suçtan dolayı hükmedilen birden fazla hapis cezası söz konusuysa, erteleme
için bu kurumun amacından da hareketle toplam cezaya değil, her bir suç için
hükmedilen cezaya bakılması gerekir.


Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş
olması gerekir: Hapis cezası dışında verilmiş mahkumiyet kararları bu kurumdan
yararlanmaya engel değildir. Yine taksirle işlenen suçlar da bu kuralı ihlal etmez.
Önceki mahkumiyetin ertelemeye engel olabilmesi için kesinleşmesi gerekir.



Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla failin tekrar
suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir.

Hemen belirtelim ki, bu şartları sağlayan bir kişinin cezasının ertelenmesi mahkemenin
takdirindedir, yani ihtiyaridir. Mahkeme şartlar oluşsa da erteleme kararı vermeyebilir. Ancak
böyle bir halde mahkemenin neden erteleme kararı vermediğini gerekçelendirmesi gerekir.
Erteleme Kararının İcrası
Mahkeme erteleme kararı vermişse, bu kararla birlikte hükmedilen hapis cezasının infazı
deneme süresince geri bırakılır. Eğer mahkum olduğu hapis cezası ertelenen kişi tutuklu ise
derhal salıverilir. Ertelenen ceza, toplum içerisinde infaz edilmektedir. Mahkeme erteleme için
bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirler. Bu sürenin alt sınırı,
mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz. Mahkeme bu denetim süresi içinde mahkuma bir
takım yükümlülükler getirebilir. Denetim süresi içinde;


Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına
devam etmesine,
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Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı
meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında
çalıştırılmasına,



Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini
sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna
devam etmesine, mahkemece karar verilebilir (TCK m.51/4).

Yine mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi
görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir
hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri
veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları,
sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor
düzenleyerek hakime verir (TCK m.51/5).
Mahkeme böyle bir yükümlülük getirmekten ve rehber atamaktan geri de durabilir (TCK
m.51/6). Nitekim uygulamada çoğu kez bu yükümlülüklerin getirilmediği bilinmektedir.
Mahkeme, erteleme kararının uygulanmasını mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen
iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı
tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine
devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz kurumundan
derhal salıverilir (TCK m.51/2).
Erteleme Kararının Sonuçları
Mahkeme erteleme kararı vermişse, bu kararla birlikte hükmedilen hapis cezasının infazı
deneme süresince geri bırakılır. Eğer mahkfun olduğu hapis cezası ertelenen kişi tutuklu ise
derhal salıverilir. Ertelenen ceza, toplum içerisinde infaz edilmektedir.
Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen
yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın
kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir (TCK m.51/7).
Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz
edilmiş sayılır (TCK m.51/8).
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12.1.2.3. Adli Para Cezası
Ceza hukukunda yer alan yaptırımlardan diğeri adli para cezasıdır. Adli para cezasına ilişkin
düzenlemeye TCK m.52’de yer verilmiştir. Buna göre, “Adlî para cezası, beş günden az ve
kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere
belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması
suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden
ibarettir”.
TCK'da adli para cezası kural olarak hapis cezasının seçeneğini oluşturmaktadır. Ceza
Kanunundaki suç tanımlarında belli bir miktar hapis veya adli para cezasına hükmedileceği
belirtilmiştir. Ancak bazı suç tanımlarında, bu kurala istisna getirilerek, hapis cezasının yanı
sıra adli para cezası da öngörülmektedir (örneğin m. 91/4). Hapis cezasının yanı sıra adli para
cezasına hükmedilmesinin temelinde, ekonomik çıkar amacıyla işlenen bazı suçlarda elde
edilen ekonomik çıkarın miktarının belirlenememesi bulunmaktadır. Eğer bu tür suçlarda elde
edilen haksız kazancın miktarı belli ise müsadere hükümleri çerçevesinde bunlara el konulması
mümkündür.

Ancak

miktarın

belirlenemediği

hallerde

müsadere

hükümleri

uygulanamamaktadır. Bu gibi zorunlu hallerde uygulanmak üzere belli bir miktarın kanun
koyucu tarafından ceza o1arak belirlendiği görülmektedir
TCK, gün para cezası sistemini kabul etmiştir. Buna göre, öncelikle adli para cezasına
hükmedilecek gün sayısı belirlenecek; ardından bu gün sayısı failin ekonomik durumuna göre
belirlenecek bir gün bedelle çarpılarak adli para cezası belirlenecektir. En az yirmi ve en fazla
yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer
şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir (TCK m.52/2).

Gün Sayısı

Bir günlük
miktar
(20 TL - 100 TL)

Adli Para
Cezası

Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi
için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği
gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı
geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında
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ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para
cezasının hapse çevrileceği belirtilir (TCK m.52/4).
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ceza hukuku yaptırımları hakkında bilgi verilmiştir. Ardından ceza hukuku
yaptırımlarından cezalara yer verilmiştir Bu bağlamda, hapis cezaları, kısa süreli hapis
cezalarına seçenek yaptırımlar, erteleme ve adli para cezaları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Yaptırım öğretisine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ceza hukuku yaptırımı ile cezalar farklı kavramlardır.
b) Adli para cezası ile idari para cezası farklı kavramlardır.
c) Güvenlik tedbirleri bakımından suçta ve cezada kanunilik ilkesi geçerlidir.
d) Hapis cezaları, süreli hapis cezaları ve müebbet hapis cezaları olarak ikiye ayrılır.
e) Cezaların esas amacı toplumu suçlulara karşı korumaktır.
2) Adli para cezasına ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Adli para cezasının belirlenmesi gün esasına dayanır.
b) Adli para cezasının belirlenmesinde failin ekonomik durumu esas alınarak o günün
koşullarına göre sınıra tabi olmaksızın hakim tarafından bir günlük bedel belirlenir.
c) Adli para cezasının taksitlendirilmesi mümkündür.
d) Adli para cezasına hapis cezasıyla birlikte de tatbik edilmesi mümkündür.
e) Belirlenecek bir gün miktar ile adli para cezası için belirlenen gün sayısı çarpılır.
3) Hapis cezalarına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a) Ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet hapis cezası arasındaki fark infaz şekline dayanır.
b) Müebbet hapis cezası, yirmidört yılı geçemez.
c) Süreli hapis cezasının kanunda üst sınırı gösterilmemişse, en fazla yirmi yıldır.
d) Bir suça verilecek ceza herhalde otuz yılı geçemez.
e) Bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezası olarak adlandırılır.
4) Kısa süreli hapis cezalarına seçenek yaptırımlara ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
a) Netice cezanın bir yıl veya daha kısa süreli olması halinde uygulanır.
b) Seçenek yaptırımlar, kanunda sayılanlarla sınırlıdır. Hakim bunlardan başkasına
hükmedemez.
c) Taksirle işlenen suçlara verilecek beş yıla kadar hapis cezalarının adli para cezasına
çevrilmesi mümkündür.
d) Kısa süreli hapis cezalarının seçenek yaptırımlara çevrilmesi bazı hallerde hakimin
takdirine bırakılmışken bazı hallerde de çevirme zorunludur.
e) Fail, mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak
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koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılabilir.
5) Ertelemeye ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Erteleme kurallarına uygun hareket edildiğinde, ceza hiç verilmemiş gibi ortadan
kaldırılır.
b) Fail, kural olarka iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilmiş olmalıdır.
c) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan
kişiler bakımından sürenin üst sınırı üç yıldır.
d) Ertelemeye tabi olmak bakımından soyut ceza değil, mahkum olunan somut ceza esas
alınır.
e) Failin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm
edilmemiş olması gerekir.

6) TCK’da tanımlanan kısa süreli hapis cezası a aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) 3 ay ve daha az süreli hapis cezası
b) 6 ay ve daha az süreli hapis cezası
c) 1 yıl ve daha az süreli hapis cezası
d) 2 yıl ve daha az süreli hapis cezası
e) 3 yıl ve daha az süreli hapis cezası

7) Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlardan biri değildir?
a) Müsadere
b) Adli para cezası
c)Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya
tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi
d) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde
barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme
e) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla
kamuya yararlı bir işte çalıştırılma
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8) Türk Ceza Kanunu’na göre, ceza mahkûmiyetinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer
siyasi haklardan yoksun bırakılır.
B) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, vakıf, dernek, sendika, şirket,
kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yönetici veya denetçisi olmaktan yoksun
bırakılır.
C) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, bütün şahsi haklardan yoksun bırakılır.
D) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, sürekli, süreli ya da geçici bir kamu
görevinin üstlenilmesinden yoksun bırakılır.
E) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, siyasi parti denetçisi olmaktan yoksun
bırakılır.

9) Türk Ceza Kanunu’na göre, aksi kanunda belirtilmeyen hallerde süreli hapis cezasının alt
ve üst sınırları aşağıdakilerden hangisidir?
a) 7 gün – 20 yıl
d) 1 ay – 25 yıl

b) 10 gün – 15 yıl

c) 1 ay – 20 yıl

e) 2 ay – 25 yıl

10) Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hapis cezası türlerinden değildir?
a)Ağırlaştırılmış müebbet hapis
b) Müebbet hapis
c) Hafif hapis
d) Süreli hapis
e) Kısa süreli hapis

Cevaplar
1)e, 2) b, 3)e, 4)c, 5)a 6)c 7)a 8)c 9)c 10)c
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13. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI: GÜVENLİK TEDBİRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ceza hukuku yaptırımlarından güvenlik tedbirlerine değinilecektir. Öncelikle
güvenlik tedbirlerinin genel özellikleri, ardından TCK’da yer alan güvenlik tedbirleri
anlatılacaktır. Bu bağlamda, hak yoksunlukları, müsadere, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri,
akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri, sınır dışı edilme
ve tekerrür ve özel tehlikeli suçluluar konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Ceza hukuku yaptırımı olarak güvenlik tedbirlerinin genel özellikleri nelerdir?
2.Güvenlik tedbirleri hangi hallerde bir yaptırım olarak tatbik edilir?
3. Hak yoksunluğu ne anlama gelir? Türleri ve uygulanma koşulları nelerdir?
4. Müsadere nedir? Müsadere türleri nelerdir?
5. Tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım
Hak yoksunluğu kavramı ve

Belirli Hakları
Kullanmaktan Yoksun
Bırakılma

hak yoksunluğu türleri
öğrenilecektir.
Müsadere kavramı ve

Müsadere

Çocuklara Özgü Güvenlik
Tedbirleri

müsadere türleri
öğrenilecektir.

ve

araştırarak geliştirilecektir.

araştırarak geliştirilecektir.

Güvenlik Tedbirleri
öğrenilecektir.

Tehlikeli Suçlular
kavramları öğrenilecektir.

kuralları öğrenilecektir.
Tüzel Kişilere Özgü

Tüzel Kişilere Özgü
Güvenlik Tedbirleri

okuyarak

Tedbirleri öğrenilecektir.

Sınır Dışı Edilmenin
Sınır Dışı Edilme

Kazanım

Kazanım

Suçta Tekerrür ve Özel
Suçta Tekerrür ve Özel
Tehlikeli Suçlular

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Çocuklara Özgü Güvenlik

Akıl Hastalarına Özgü
Akıl Hastalarına Özgü
Güvenlik Tedbirleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Güvenlik Tedbirleri
öğrenilecektir.

Kazanım

okuyarak

okuyarak

ve

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
hak yoksunlukları, müsadere, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastalarına özgü güvenlik
tedbirleri, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri, sınır dışı edilme, tekerrür, özel tehlikeli
suçluluar
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Giriş
Güvenlik tedbiri, işlenen bir suçla bağlantılı olarak, bu suçu işleyen kişi hakkında gösterdiği
tehlikelilik durumu veya maruz kaldığı tehlike hali göz önünde bulundurularak veya suçun
konusu ile ilgili olarak ya da suçun işlenişinde kullanılan araçla bağlantılı olarak uygulanan,
koruma veya iyileştirme amacına yönelik ceza hukuku yaptırımlarıdır.
Güvenlik tedbirleri, suç işleyen kişi hakkında ya onu koruma ve iyileştirme amacıyla uygulanır
ya da bu kişiden toplumu korumak maksadıyla uygulanırlar. Örneğin Çocuk Koruma
Kanununda öngörülen ve çocuklar haklanda uygulanan tedbirlerin amacı, çocuğu çevresine
veya ailesine karşı korumaktır (m. 56). Buna karşılık, mükerrirler hakkındaki güvenlik
tedbirlerinin amacı, bu kişilere karşı toplumun daha etkin bir şekilde korunmasını sağlamaktır
(m. 58).
Güvenlik tedbirlerinin genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:


Güvenlik tedbirlerine ancak bir suç nedeniyle hükmedilebilir. Ortada haksızlık teşkil
eden bir suç olmadığında, fiili işleyen kişinin güvenlik tedbirlerine tabi tutulması
mümkün değildir.



Güvenlik tedbirleri bakımından cezalarda olduğu gibi suçta ve cezada kanunilik ilkesi
geçerlidir. Nitekim TCK m.2’de, “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye
ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik
tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz” ifadelerine yer
verilerek bu husus açıkça belirtilmiştir.



Güvenlik tedbirlerine hükmedilebilmesi için fiilin suç teşkil etmesi yeterlidir; ayrıca
failin kusurlu olması bir zorunluluk değildir. Ancak güvenlik tedbirlerinin bir kısmı,
yapılan kusur araştırmasında, kusurluluğu ortadan kaldıran ya da azaltan nedenlerin
varlığı halinde gündeme gelmektedir. Dolayısıyla güvenlik tedbirleri bakımından
kusursuz ceza olmaz prensibinin geçerli olmadığını ifade etmek gerekir. Ancak güvenlik
tedbirlerine hükmetmek bakımından failin kusurlu olmasına gerek yoksa da kusurlu
faile de bir çok güvenlik tedbirleri tatbik edilmektedir.



Güvenlik tedbirleri, suçun konusuyla ilgili olarak uygulanabilir. Eşya müsaderesi (m.
54) ve kazanç müsaderesi (m. 55) suçun konusuyla bağlantılı olarak uygulanabilen
tedbirlerdir.
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Güvenlik tedbirleri suçun işlenmesinde kullanılan araçlarla ilgili olarak da
uygulanabilir. Örneğin kasten öldürme suçunun silahla işlendiği hallerde, suçun
işlenmesinde kullanılan bu araç eşya müsaderesinin konusunu oluştur.



Güvenlik tedbirleri, bazı hallerde mahkeme hükmüne istinaden bazı hallerde hakim
kararına binaen bazı hallerde ise herhangi bir mahkeme veya hakim kararı gerekmeden
uygulanabilmektedir.

Güvenlik tedbirleri, TCK'nın 53-60. maddeleri arasında sırasıyla "belli hakları kullanmaktan
yoksun bırakılma (m. 53)", "eşya müsaderesi (m. 54)", "kazanç müsaderesi (m. 55)", "çocuklara
özgü güvenlik tedbirleri (m. 56)", "akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri (m. 57)", "suçta
tekerrür ve özel tehlikeli suçlular (m. 58)", "sınır dışı edilme (m. 59)" ve "tüzel kişiler hakkında
güvenlik tedbirlerine (m. 60)" yer verilmiştir. Güvenlik tedbirlerinin başka kanunlarda da yer
alması mümkündür.
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13.1.

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma TCK m.53’te düzenlenmiştir. Buna göre hak
yoksunluğu, kasten işlenen suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olan
güvenlik tedbiridir. Hapis cezasına mahkumiyet hükmünün zorunlu neticesi olduğundan,
mahkeme hükmünde ayrıca belirtilmesine gerek yoktur (CMK 223/6; m. 230/1- c). Hak
yoksunlukları, hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olduğundan, somut olayda failin
kusurlu olması gerekir. Zira hapis cezası ancak kusurlu bulunan kişiye tatbik edilir.
Hak yoksunluklarını düzenleyen TCK m.53’te yer alan düzenleme ele alındığında hak
yoksunluklarının; kanuni netice olarak hak yoksunluğu, cezanın yanı sıra uygulanan hak
yoksunluğu (TCK m.53/5) ve taksirli suçlarda hak yoksunluğu (TCK m.53/6) şeklinde üçe
ayrıldığı görülmektedir.
13.1.1. Kanuni Netice Olarak Hak Yoksunluğu
Hak yoksunluğu kural olarak kasten işlenen bir suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni
sonucu olarak uygulanabilen bir tedbir niteliğindedir (TCK m.53/1) Bu çerçevede maddenin
son fıkrasında istisnai olarak düzenlenen taksirli suçlarda hak yoksunluğu kuralı dışında,
taksirli suçlarda suçun kanuni neticesi olarak bu hak yoksunlukları söz konusu olmayacaktır.
Hak yoksunluğu tedbiri, failin suçu işlediği sırada 18 yaşını doldurmadığı hallerde kanuni sonuç
olarak uygulanamaz. Yine kısa süreli hapis cezasının ertelenmiş olması halinde de hak
yoksunlukları uygulanmayacaktır. Ancak kısa süreli olmayan, yani bir yıldan fazla olan cezalar,
ertelense dahi, infaz edilmiş sayılacağı tarihe kadar hak yoksunlukları gündeme gelecektir.
Hak yoksunluğunun uygulanması için hapis cezasına hükmedilmiş olması yeterlidir.
Hükmedilen cezanın henüz infaz edilmemiş olmasının bu yoksunlukların tatbikine engeli
yoktur. Diğer bir ifadeyle, hak yoksunlukları ceza infaz edilinceye kadar uygulanacaktır meğer
ki ceza zamanaşımı süresi dolmuş olsun. Örneğin, beş yıl hapis cezası alan ancak kaçak olan
kişinin cezasının infazı halihazırda bulunmasa da hakkında hak yoksunlukları uygulanacaktır.
Yoksun kalınan hakları şu şekilde sıralayabiliriz:


Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim
ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi
bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun kalma.
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Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun kalma



Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun
kalma



Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi
veya denetçisi olmaktan yoksun kalma



Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi
bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir
olarak icra etmekten yoksun kalma

Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu
üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri
uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında Bir kamu kurumunun
veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi
sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yasaklanmanın
uygulanmamasına karar verilebilir (TCK m.53/3).
Suçun kanuni neticesi olarak uygulanan bu yoksunluklar cezanın infazı tamamlanıncaya kadar
uygulanır. Cezanın infazı tamamlandığında, hak yoksunlukları da kaldırılır.
13.1.2. Cezanın Yanı Sıra Uygulanan Hak Yoksunluğu
TCK m.53/5’te, suçun kanuni neticesi olarak uygulanan hak yoksunluklarının dışında bazı
hallerde kasten işlenen suçlara tatbik edilecek hak yoksunluğuna yer verilmiştir. Bu yoksunluk,
suçun kanuni neticesi olarak uygulanan hak yoksunluğundan farklı olarak, cezanın infazından
sonra bir süre daha devam etmektedir.
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Cezanın İnfazı
Cezanın yanı sıra uygulanan
hak yoksunlukları

Kanuni netice olarak hak yoksunlukları

Kasten işlenen
suçtan hapis
cezasına
mahkumiyet

Cezanın
infazının
tamamlanması

TCK m.53/5 hükmüne göre, f.1’de yer alan, yani kanuni netice olarak uygulanan hak
yoksunlarında birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlardan hapis cezasına
mahkumiyet halinde, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından
bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Burada hak
yoksunluğunun infazdan sonra da devam edeceği hususuna ayrıca karar verilmesi
gerekmektedir. Örneğin rüşvet alan bir memur hakkında hak yoksunluğu, cezasını çektikten
sonra da maddede öngörülen süreler içerisinde bir müddet daha devam edebilecektir. Hak
yoksunluğu bu gibi hallerde cezanın yanı sıra uygulanan bir tedbir mahiyetinde olduğundan
hükümde ve hükmün gerekçesinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir (CMK m.223/6; m.230/1c).
13.1.3. Taksirli Suçlarda Hak Yoksunlukları
Kural olarak hak yoksunlukları kasten işlenen suçlara yönelik uygulanır. Ancak TCK m.53/6’da
taksirli suçlara uygulanan özel bir hak yoksunluğu kuralına yer verilmiştir. Buna göre, “Belli
bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne
aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla
olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri
alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer
ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar”.
Bu hak yoksunluğu türünde de, cezanın yanı sıra tatbik edilen hak yoksunluğunda olduğu gibi,
cezanın infazından sonra uygulanacak bir hak yoksunluğu söz konusudur. Taksirli suçlar
nedeniyle yoksunluğuna hükmedilebilecek haklar, belli bir meslek veya sanatın icra yetkisi ve
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sürücü belgesiyle araç kullanabilme yetkisidir. Taksirli suçtan mahkumiyetin süresi ne olursu
olsun, üç ay ile üç yıl arasında bir süreyle hale yoksunluğuna hükmedilecektir.
Müsadere

13.2.

13.2.1. Genel Olarak
Suç karşılığı öngörülen güvenlik tedbirlerinden birisi de müsaderedir. Müsadere, kanunda, eşya
(TCK m.54) ve kazanç müsaderesi (TCK m.55) olmak üzere ikili bir ayrım çerçevesinde
düzenlenmiştir.
13.2.2. Eşya Müsaderesi
Suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine özgülenen, suçun işlenmesinden
meydana gelen veya niteliği itibariyle kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından
tehlikeli olup suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşyanın mülkiyetinin devlete geçmesini
gerektiren tedbire eşya müsaderesi denir.
Kanundaki düzenleme çerçevesinde eşya müsaderesini; bir suçun işlenmesine bağlı olan, suçun
işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan, konusu suç teşkil eden eşyaya ilişkin olan müsadere
ve nihayet kaim değerlerin müsaderesi olmak üzere dörde ayırarak incelemek mümkündür.
13.2.2.1. Bir Suçun İşlenmesine Bağlı Olan Müsadere
Bir suçun işlenmesine bağlı olarak uygulanan müsaderenin şartları şu şekildedir:


Kasten işlenen bir suçun bulunması gerekir.
Müsadereye hükmedilebilmesi için bir suçun işlenmesi zorunlu olmakla birlikte, bu
suçtan dolayı bir kimsenin cezaya mahkum edilmesi gerekmemektedİ.i36. Örneğin suç
işlenmesinde kullanılan tehlikeli eşya, bunu kullanan failin, çocuk veya akıl hastası
olması

nedeniyle

cezalandırılamadığı

durumlarda

dahi

müsaderesine

hükmedilebilecektir.


Eşyanın suçun işlenmesinde kullanılmış veya bu amaca tahsis edilmiş ya da suçun
işlenmesinden meydana gelmiş olması gerekir. Örneğin kasten öldürme suçunun
icrasında kullanılan silah müsaderenin konusunu oluşturmaktadır. Suçun işlenmesinde
kullanılan eşyanın yanı sıra suçun işlenmesine tahsis edilmiş eşya da müsadere
edilebilecektir. Örneğin, suç işlenerek için kurulmuş örgütün işlerine özgülenen eşya bu
çerçevede müsadere edilebilecektir.
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Eşyanın müsadere edilebilmesi için iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmaması gerekir:
Eşyayı meşru bir amaç için başkasına veren kişinin iyiniyetli olduğunu kabul etmek
gerekir. Örneğin; arkadaşına bir gezi için aracını emanet eden A, iyiniyetli üçüncü
kişidir. A, suça iştirak etmediği ve suçtan haberdar olmadığı sürece iyiniyetli olarak
nitelendirilir.



Müsaderede orantılılık bulunmalıdır. Şayet, suçta kullanılan eşyanın müsadere
edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle
hakkaniyete aykırı olacağı anlaşılırsa müsaderesine hükmedilmeyebilir (TCK m.54/3).
Orantılılık ilkesinin bir gereği olarak kısmi müsadereye de karar verilebilir. TCK'nın
54. maddesinin 5. fıkrasına göre, bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi
gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak mümkün ise sadece bu
kısmın müsaderesine karar verilir.
Yine müsaderenin konusunu oluşturan eşya üzerinde birden fazla kişi paydaş ise sadece
suça iştirak eden kişinin payı müsadere edilebilecektir (m. 54/6).
13.2.2.2. Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşyanın
Müsaderesi

Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya da müsadere edilir. Ancak böyle bir
eşyanın müsadere edilebilmesi için suçun icra hareketlerine başlanmış olması gerekmektedir.
Böyle bir eşya niteliği itibarıyla kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından
tehlikeli olması halinde, ilgili suçun İcrasına başlanmasa dahi müsaderesine hükmedilecektir
(m. 54/1, c.2) Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşyanın sahibinin iyi niyetli
olup olmadığının araştırılmasına gerek yoktur.
13.2.2.3. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyaya İlişkin Olan Müsadere
Konusu suç teşkil eden eşyanın müsadere edileceğine ilişkin düzenleme TCK m.54/4’te yer
almaktadır. Buna göre, “Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç
oluşturan eşya, müsadere edilir”. Örneğin uyuşturucu madde, üretimi, bulundurulması,
kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç teşkil eden eşyadır.
13.2.2.4. Kaim Değerin Müsaderesi
Müsadereye tabi eşyanın ele geçirilemediği hallerde, bunun yerine konulan değerlerin (kaim
değer) müsaderesi de mümkündür. TCK m.54/2’ye göre müsadere edilecek eşyanın, “ortadan
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kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkansız
kılınması halinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilir”.
13.2.3. Kazanç Müsaderesi
Kanunun kazanç müsaderesine ilişkin düzenlemesiyle, bir hukuk devletinde suçun bir kazanç
elde etme yolu olarak görülmesinin engellenmesi ve suç işlemek suretiyle kazanç elde
edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Böylece kazanç müsaderesi, karapara aklama,
uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, dolandırıcılık, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma gibi
ekonomik çıkar elde etme amacıyla işlenen suçlara karşı etkin biçimde caydırıcılık özelliği olan
bir yaptırım niteliğine kavuşturulmuştur.
Kazanç müsaderesi TCK m.55’te düzenlenmiştir. Buna göre kazanç müsaderesini gerektiren
kazançlar, Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi
için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu
ortaya çıkan ekonomik kazançlardır. Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticareti sonucunda elde
edilen paralar suçun işlenmesi ile elde edilen kazanç niteliğini; bir kamu görevlisine rüşvet
olarak verilen para veya sağlanan diğer ekonomik menfaatler suçun konusunu oluşturan kazanç
niteliğini ve nihayet suça azmettirenin suçun işlenmesini sağlamak için verdiği paralar ise suçun
işlenmesi için sağlanan kazanç niteliğini taşıdığı için müsadere edilecektir.
Kazanç müsaderesine hükmedilebilmesi için, maddi menfaatin suçun mağduruna iade
edilememesi gerekir (TCK m.55/1 c.son). Bu müsadere türünde de failin dışındaki kişilerin
müsadere ile zarara uğramaması göz önünde bulundurulmuştur. Mağdur dışında üçüncü kişilere
ait haklara ilişkin olarak TCK m.55/3’te özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre suçtan
elden edilen eşyanın üçüncü bir kişinin elinde bulunması halinde, bu kişinin Medeni Kanun
hükümleri çerçevesinde iyi niyetli iktisap eden konumunda olmaması gerekir.
Kazanç müsaderesi bir suçun işlenmesine bağlı olarak uygulanmakla birlikte, failin bu suç
dolayısıyla kusurlu bulunması gerekli değildir. Faile ceza verilmese de fiilinin suç teşkil etmesi
halinde kazanç müsaderesi mümkündür.
Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere elkonulamadığı veya bunların merciine teslim
edilmediği hallerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilir (TCK
m.55/2).
Kazanç müsaderesine hükmedilebilmesi için suç yoluyla elde edilen kazancın belirlenmesi
gerekir. Tabiatıyla böyle bir belirlemenin yapılamadığı hallerde müsadere kararı verilmesi
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mümkün değildir. Nitekim AY m.38 hükmü ile genel müsadere yasaklanmıştır. Kısmi bir tespit
yapılmış ise o kısmın müsaderesine hükmedilir. Bu ihtimal nedeniyle kanun koyucu ekonomik
çıkar amacıyla işlenen kimi suçlarda yüksek adli para cezaları öngörmüştür.
Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilmez (m.
70). Bu hüküm, hem eşya hem de kazanç müsaderesi bakımından geçerlidir. Maddede belirtilen
süre içerisinde müsadere gerçekleştirilememişse infaz yetkisi düşecektir.
13.3.

Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri

Türk Ceza Kanununun 56. maddesinde, çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğunun
ve ne suretle uygulanacaklarının ilgili kanunda gösterileceği belirtilmiştir. Söz konusu kanun,
03.07.2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunudur (ÇKK).
Çocuk Koruma Kanununda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve
ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbirini
oluşturmaktadır (ÇKK m. 11).
ÇKK m.12’de, suça sürüklenen çocuğun aynı zamanda akıl hastası olması hâlinde, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamına giren çocuklar
hakkında, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır. Buna göre, Türk Ceza Kanununun 31.
maddesini de dikkate alarak, fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocuklar
hakkında doğrudan çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı (m. 31/1), fiili işlediği
sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olan çocuklardan işlediği fiilin
anlam ve sonuçlarını algılamayanlar veya davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş
olanlar hakkında güvenlik tedbiri uygulanacağı (m. 31/2), fiili işlediği sırada onbeş yaşını
doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan Ceza Kanununun 32. maddesi anlamında
akıl hastası çocuklar hakkında da çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı şeklinde
anlamak gerekmektedir.
ÇKK’da yer alan güvenlik tedbirleri, “Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler” olarak ÇKK m.5’te
düzenlenmiştir. Buna göre ÇKK’daki güvenlik tedbirlerini şöyle sıralayabiliriz:


Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol
gösterme
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Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş
ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya
meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine
yerleştirilmesi



Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle
görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da
koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesi



Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli
geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri
kullananların tedavilerinin yapılması



Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan
hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlama

13.4.

Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri

Akıl hastalarının ceza sorumluluğuna ilişkin düzenleme TCK m.32’de yer almaktadır. Buna
göre, “Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya
bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye
ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur” Maddenin ikinci
fıkrasında, akıl sağlığının belirli ölçüde zayıflamasına bağlı olarak işlediği fiille ilgili olarak
davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye de ya indirim hapis cezası yahut bu
süre kadar güvenlik tedbirine hükmedileceği ifade edilmiştir.
Bu kişilere uygulanacak güvenlik tedbirine ise, TCK m.57’de yer verilmiştir. Maddenin birinci
fıkrasına göre, fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı
olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları,
yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar.
Söz konusu sağlık kurumunda tedavi altına alınan kişi, sağlık kurulunca verilecek “toplum
açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığı” yönündeki rapora
kadar bu kurumda tedavi altında bulundurulacaktır. Şayet böyle bir rapor verilirse, mahkeme
kişinin serbest bırakılmasına karar verebilir (TCK m.57/2). Serbest kalan kişinin gerekirse
kontrol ve takip edilmesine karar verilir ve yeniden toplum açısından tehlikeliliği tespit edilirse,
yeniden güvenlik tedbirine karar verilir.
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Maddenin sok fıkrasında alkol ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik bir güvenlik tedbirine yer
verilmiştir. Buna göre, “Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı
kişilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına
özgü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya
da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Bu
kişiler, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme
veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir”.
13.5.

Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular

Tekerrür birden fazla kez suç işleyen veya bunu alışkanlık haline getiren ve tehlikeli kabul
edilen failin sonraki suçlarının cezalarının farklı şekilde infaz edilmesidir. Tekerrür
hükümlerinin uygulanması için önceki cezanın infaz edilmiş olması gerekmez. Önceki
mahkumiyetin kesinleşmesi yeterlidir.
Bir fail hakkında sonraki suç veya suçlarından dolayı tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi
için kanunda belirtilen bütün şartların birlikte gerçekleşmiş olması gerekir.
13.5.1. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasının Şartları
Tekerrür kurumuna ve şartlarına TCK m.58’de yer verilmiştir. Buna göre, tekerrür halinden
bahsedebilmek için aşağıda şartların gerçekleşmesi gerekir:


Bir ceza mahkumiyetinin bulunması gerekir. Mahkumiyet kararı kesinleşmiş olmalıdır.
Cezanın infaz edilmemiş olması tekerrüre engel değildir. Burada esas alınan ceza
mahkumiyetinin kendisidir. Failin hapis cezası ya da adli para cezasına mahkum edilmiş
olması gerekir. Cezası seçenek yaptırımlara çevrilmiş ya da yaptırım olarak sadece
güvenlik tedbiri uygulanmış kişiler bakımından bu şart sağlanmaz. Cezanın TCK m.51
bağlamında ertelenmesi tekerrür hükümlerinin uygulanmasına engel değildir.



Yeni bir suç işlenmelidir. Sonraki suçun, mahkumiyet kararının dayandığı suçtan sonra
işlenmiş olması gerekir. Sonradan işlenen suçla önceden işlenen suç arasında bir
benzerlik olması gerekmez. Kanun bu hususta sadece; kasten işlenen suçtan sonra
kasten; taksirle işlenen suçtan sonra taksirle işlenen suçun varlığını aramaktadır.
Yine sırf askeri suçlardan sonra yine sırf askeri suçun işlenmesi halinde tekerrür
hükümleri uygulanır. Kasten işlenen suçlarla taksirle işlenen suçların birbirinin ardına
işlenmesi tekerrür bakımından önemsizdir. Kasten işlenen suçların olası kasta; taksirle
işlenen suçların bilinçli taksirle işlenmesi halinde de bu şart gerçekleşmiş olur.
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Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı
madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak
üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz (TCK
m.58/4).
Fail, kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren
nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işlerse itiyadi suçlu
sayılacak ve itiyadi suçlular haklarında da mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanacaktır
(bkz: m. 6/1- h; m.58/9).


Yeni suçun tekerrür süreleri içinde işlenmiş olması gerekir. TCK m.58’e göre, tekerrür
hükümlerin uygulanması bakımından, önceki mahkumiyetten itibaren belirli bir sürede
sonraki suçun işlenmesi gerekir. TCK m.58/2’ye göre,
o a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz
edildiği tarihten itibaren beş yıl,
o b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde,
bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, geçtikten sonra işlenen suçlar
dolayısıyla uygulanmaz.
Tekerrür süreleri önceki suç nedeniyle verilen mahkumiyetin gereği olan cezanın infaz
edildiği hallerde dikkate alınır. Bu cezalar infaz edilmedikçe, tekerrür hükümleri her
zaman uygulanabilecektir.
13.5.2. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağı Haller

Tekerrür hükümlerini düzenleyen TCK m.58’de bazı haller tekerrür hükümlerinin uygulanması
bakımından istisna tutulmuştur. Bunları şöyle sıralayabiliriz.


Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.



Sırf askeri suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.



Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla
tekerrür hükümleri uygulanmaz.



Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür
hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık,
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada
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sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler
tekerrüre esas olmaz.
13.5.3. Tekerrürün Sonuçları
Yukarıda saydığımız şartları sağlayan hallerde failin fiili tekerrür kapsamında olacaktır.
Tekerrür hükümlerine tabi olunması durumunda;


Sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası
öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur (TCK m.58/3).



Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir.
Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri
uygulanır (TCK m.58/6).



. Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve
cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir (TCK
m.58/7).
13.5.4. Özel Tehlikeli Suçlular

Türk Ceza Kanununun 58. maddesinin 9. fıkrasında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve
cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi
veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanacağı ifade edilmiştir.
, İtiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu kavramlarına TCK m.6’da
yer verilmiştir. Buna göre,


İtiyadi suçlu, kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı
gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen
kişiyi,



Suçu meslek edinen kişi, kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya
alışmış kişi,



Örgüt mensubu suçlu, bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına
diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişiyi ifade eder.
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13.6.

Sınır Dışı Edilme

Sınır dışı edilme tedbirine TCK m.59’da yer verilmiştir. Buna göre, “İşlediği suç nedeniyle
hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde
cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak
değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir”.
Düzenlemeye göre bir yabancının, işlediği fiil nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi ve
cezasının infaz edilmesi gerekmektedir. İnfaza ilişkin koşullu salıverilmenin gerçekleşmesi
halinde de bu tedbir gündeme gelecektir. Diğer yandan yabancının sınır dışı edilmesi ile ilgili
bilgi İçişleri Bakanlığı’na verildikten sonraki süreç idari niteliktir. Yani, madde kapsamındaki
yabancının sınır dışı edilip edilmemesi İçişleri Bakanlığı’nın uhdesindedir.
13.7.

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri

Tüzel kişilerin -hareket yetenekleri bulunmadıklarından bahisle-

ceza sorumlulukları

olmadığını daha önceden ifade etmiştik. Ceza sorumluluğu ile kastedilen, ceza hukuku
yaptırımları değil, cezalar, yani hapis cezası ve adli para cezasıdır. Ancak tüzel kişilerin
güvenlik tedbirlerine tabi tutulmaları mümkündür. Nitekim tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu
düzenleyen TCK m.20’da bu durum açıkça ifade edilmiştir.
Tüzel kişilere uygulanabilecek güvenlik tedbirlerine TCK m.60’da yer verilmiştir. Bu
düzenleme çerçevesinde tüzel kişilere tatbik edilecek güvenlik tedbirleri; izni iptali ve
müsaderedir.
Hemen belirtelim ki, TCK m.60/4’e göre, kanunda açıkça öngörülmediği hallerde tüzel kişilere
özgü güvenlik tedbirlerine başvurulamayacaktır. Bu yaptırımların tatbiki, ilgili suç tipinde
açıkça, suçla ilgili tüzel kişilere de güvenlik tedbiri uygulanabileceğinin açıkça belirtilmiş
olması gerekir.
Eğer bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel
kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması
suretiyle tüzel kişi yararına kasıtlı bir suç işlenmiş ve mahkümiyet vaki olmuşsa, faaliyet izninin
iptaline karar verilir (m. 60/1). Bu hükmün uygulanabilmesi için;


Öncelikle özel hukuk tüzel kişisine belirli bir faaliyette bulunabilmesi için bir kamu
kurumunca izin verilmiş olmalıdır.
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Bu iznin sağladığı yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına kasıtlı bir
suç işlenmiş olmalıdır.



işlenen suçla, verilen iznin kullanılması arasında nedensellik bağı olmalıdır.



Özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcileri bu suçun işlenmesine iştirak etmiş
olmalıdır.

Tüzel kişiler bakımından uygulanabilecek diğer yaptırım müsaderedir. Ancak tüzel kişiler
hakkında müsadere hükümleri, yararına suç işlenmiş olması halinde uygulanabilecektir. Buna
göre, tüzel kişi yararına işlendiği belirlenen suç bakımından, müsadere hükümlerindeki koşullar
da gerçekleşmiş ise o suçla bağlantılı olan eşya ve maddi çıkarların müsaderesine
hükmedilecektir. Bu halde iyi niyetli üçüncü kişilerin hakları korunacaktır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ceza hukuku yaptırımlarından güvenlik tedbirlerine değinilmiştir.
Öncelikle güvenlik tedbirlerinin genel özellikleri, ardından TCK’da yer alan güvenlik tedbirleri
anlatılmıştır. Bu bağlamda, hak yoksunlukları, müsadere, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri,
akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri, sınır dışı edilme
ve tekerrür ve özel tehlikeli suçluluar konuları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Güvenlik tedbirlerine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Güvenlik tedbirlerinde suçta ve cezada kanunilik ilkesi geçerlidir.
b) Güvenlik tedbirlerinde kusur ilkesi geçerlidir. Kusur olmayan faile güvenlik tedbiri
uygulanamaz.
c) Ceza sorumluluğu olmayan tüzel kişilere güvenlik tedbirleri uygulanabilir.
d) Güvenlik tedbirleri suçun işlenmesinde kullanılan araçlarla ilgili olarak da
uygulanabilir.
e) Güvenlik tedbirleri, suçun konusuyla ilgili olarak uygulanabilir.

2) Hak yoksunluklarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hak yoksunluğu esas olarak suçun kanuni neticesi olarak uygulanır.
b) Kanuni netice olarak uygulanan hak yoksunluğunun mahkeme hükmünde yer almasına
gerek yoktur.
c) Kanuni netice olarak hak yoksunluğu, kasten ve taksirle işlenen suçlarda uygulanır.
d) Hak yoksunluğu tedbiri, failin suçu işlediği sırada 18 yaşını doldurmadığı hallerde
kanuni sonuç olarak uygulanamaz.
e) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun kalma,
kanuni netice olarak uygulanan bir hak yoksunluğudur.

3) Müsadere ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşyanın müsadere edilebilmesi için
eşyanın iyiniyetli üçüncü kişiye ait olması gerekir.
b) Konusu suç teşkil eden eşya müsadere edilir.
c) Müsadereye tabi eşyanın ele geçirilemediği hallerde, bunun yerine konulan değerlerin
(kaim değer) müsaderesi de mümkündür.
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d) Şayet, suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır
sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşılırsa müsaderesine
hükmedilmeyebilir.
e) Müsadere kasten işlenen suçlarda uygulanan bir güvenlik tedbiridir.

4) Aşağıdakilerden hangisi bir güvenlik tedbiri değildir?
a) Eşya müsaderesi
b) Tüzel kişilerin faaliyet izninin iptali
c) Hak yoksunlukları
d) Adli para cezası
e) Sınır dışı edilme

5) Tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbirlerine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
a) Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bulunmadığından esasında güvenlik tedbirleri tüzel
kişi temsilcilerine uygulanır.
b) Tüzel kişilere müsadere ve faaliyet izninin iptali yaptırımları uygulanır.
c) Kanunda açıkça öngörülmediği hallerde tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine
başvurulamaz.
d) Tüzel kişiler hakkında müsadere hükümleri, yararına suç işlenmiş olması halinde
uygulanabilir.
e) Tüzel kişilere uygulanan müsaderede iyiniyetli üçüncü kişilerin hakları korunur.

6) Önceden işlenen suçtan dolayı 5 yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına
mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren ne kadar süre geçtikten sonra
tekerrür hükümleri, uygulanmaz?
a) 2 yıl
b) 3 yıl
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c) 5 yıl
d) 7 yıl
e) 10 yıl

7) Türk Ceza Kanununa göre “suçu meslek edinen kişi” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli
şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda üçten fazla işleyen kişi
b) Benzer nitelikte olan kasıtlı bir suçu dörtten fazla işleyen kişi
c) Kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi
d) Suç işlemeye alışmış kişi
e) Benzer nitelikte olan kasıtlı bir suçu üçten fazla işleyen kişi

8) Suçta tekerrür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Önceki mahkûmiyet 5 yıldan fazla hapis cezası ise tekerrür süresi 5 yıldır.
b) Önceki mahkûmiyet 5 yıl veya daha az hapis ya da adli para cezası ise tekerrür süresi 3
yıldır.
c) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.
d) Tekerrürde önceki cezanın infaz edilmiş olması şart değildir.
e) Tekerrürde önceki suçla sonraki suçun aynı suç olması gerekir.

9) Suçta tekerrür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Adli para cezasına ilişkin mahkûmiyetler tekerrüre esas olmaz.
b) Önödeme kararı tekerrüre esas olur.
c) Özel affa uğramış mahkûmiyetler tekerrüre esas olur.
d) Ceza zamanaşımına uğramış mahkûmiyetler tekerrüre esas olur.
e) Ertelenmiş mahkûmiyetler tekerrüre esas olmaz.
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10) Türk Ceza Kanunu’na göre, tekerrürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanun, süreli tekerrür sistemini kabul etmiştir.
B) Tekerrür için önceki cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.
C) Tekerrür süreleri tekerrüre esas teşkil eden cezanın infaz edildiği tarihten başlar.
D) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.
E) Tekerrür halinde sonraki suçun cezası artırılır.

Cevaplar
1)b, 2) c, 3)a, 4)d, 5)b 6)b 7)c 8)e 9)c 10)e
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14. YAPTIRIM TEORİSİ: CEZANIN BELİRLENMESİ VE
BİREYSELLEŞTİRİLMESİ, DAVA VE CEZANIN DÜŞMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi konusuna yer verilecektir.
Ardından davayı ve cezayı düşüren nedenlere değinilecektir. Bu bağlamda, ölüm, af, dava
zamanaşımı ve ceza zamanaşımı konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi ne anlama gelir? Hangi kurallar çerçevesinde
gerçekleştirilir?
2. Af nedir? Türleri nelerdir? Ceza hukukundaki etkisi nedir?
3. Bir ceza davasının zamanaşımına uğraması mümkün müdür?
4. Dava zamanaşımının şartları nelerdir?
5. Ceza zamanaşımı nedir? Şartları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Cezanın belirlenmesi ve
bireyselleştirilmesi
Af

Cezanın belirlenmesi ve
bireyselleştirilmesi konuları
öğrenilecektir.
Af kurumu, türleri ve ceza
hukukuna etkileri
öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Dava Zamanaşımı

Dava Zamanaşımı konusu ve Kazanım
okuyarak
ve
uygulanma şartları
araştırarak geliştirilecektir.
öğrenilecektir.

Ceza zamanaşımı

Ceza zamanaşımı konusu ve
uygulanma şartları
öğrenilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Cezanın belirlenmesi ve bireseyselleştirilmesi, çifte değerlendirme yasağı, genel af, özel af,
dava zamanaşımı, ceza zamanaşımı
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Giriş
Bu bölümde işlediği fiili nedeniyle cezaya layık görülen faile verilecek cezanın nasıl tespit
edileceği konusu ele alınacaktır. Bu bağlamda, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi
konusu anlatılacaktır. Ardından, davayı ve cezayı düşüren nedenlere değinilecektir. Bu başlık
çerçevesinde ölüm, af, zamanaşımı gibi konuların cezaya etkisi konuları izah edilecektir.
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14.1.

Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Faile verilecek cezanın belirlenmesi, biri soyut, diğeri somut olmak üzere, iki aşamada yapılır.
Soyut aşamada cezayı belirleyen bizzat kanun koyucu iken, somut aşamada kanun tarafından
belirlenmiş olan soyut ceza somut olaya hakim tarafından uygulanarak, ceza tayin edilir. Suç
tipleri için öngörülen soyut cezanın hangi ilke ve yöntemlerle somutlaştırılacağı, fiilin ve failin
hangi niteliklerinin bu belirleme işinde gözetileceği hususları “Cezanın Belirlenmesi ve
Bireyselleştirilmesi” başlığı altında TCK m.61 ile m.63 arasında düzenlenmiştir.
Bir kişiye verilecek cezanın tayininde;
1. Öncelikle soyut ceza normu belirlenir. Örneğin hırsızlık suçunu düzenleyen m.141 esas
alınır.
2. Şayet ceza seçimlik olarak düzenlenmiş ise, bunlardan hangisinin somut olaya tatbik
edileceği hakimin takdirine bağlı olarak belirlenir. Mesela TCK 124'teki
"haberleşmenin engellenmesi" suçunun cezası hapis veya adli para cezasıdır. Burada
hakim, hapis veya adli para cezasından birini seçme hususunda serbesttir. Seçimlik
cezalardan hangisinin uygulanacağı suçlunun kişiliği dikkate alınarak belirlenir. İşlenen
suçla bağlantılı bir şekilde kişi bakımından hangi yaptırımının cezadan beklenen amacı
gerçekleştirmeye elverişli olduğuna bakılarak bu seçim yapılacaktır. Adlî para cezasının
seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı, o
suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst
sınırından fazla olamaz. Ancak bazı hallerde hakimin bu serbestisi kısıtlanabilmektedir.
Örneğin tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis
cezası ile adli para cezası öngörülmüşse, hakim serbest olmayıp, hapis cezasına
hükmetmek zorundadır (TCK 58/3).
Buna karşılık, suçun karşılığı olarak hapis (m. 91/1) veya adli para cezası tek çeşit
yaptırım olarak öngörülmüşse ya da hapis ve adli para cezasının birlikte uygulanması
söz konusuysa (m. 91/3) seçme hakkı yoktur, öngörülen ceza(lar) somutlaştırılacaktır.
3. Hakim suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırları arasında temel ceza
miktarını belirler. Kanunda birçok suç bakımından, cezanın belirlenmesi ve
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bireyselleştirilmesi amacıyla cezanın alt ve üst sınırlarına yer verilmiştir. Hakim, bu alt
ve üst sınırlar arasında cezayı tayin ederken;
o Suçun işleniş biçimini,
o Suçun işlenmesinde kullanılan araçları,
o Suçun işlendiği zaman ve yeri,
o Suçun konusunun önem ve değerini,
o Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını,
o Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını,
o Failin güttüğü amaç ve saiki,
Dikkate alacaktır (TCK m.61/1). Hakim aynı zamanda TCK m.3/1’de yer alan, "suç
işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine
hükmolunur'' hükmü de göz önüne almalıdır. Hakim cezanın alt sınırında uzaklaşarak
temel cezayı tayin etmesi halinde, bunu gerekçelendirmesi gerekir.
Burada belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hallerde, bunlar temel cezanın
belirlenmesinde ayrıca göz önünde bulundurulmaz (TCK m.61/3). Kanun koyucu
burada çifte değerlendirme yasağı getirmiştir. Örneğin teşebbüs halinde kalmış suçlarda
cezada yapılacak indirimde dikkate alınacak tehlikenin veya zararın ağırlığı, temel ceza
belirlenirken dikkate alınmayacaktır (m. 35/2).
4. Suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle indirim veya artırım
belirlenen bu temel ceza üzerinden yapılacaktır (TCK m.61/2).
5. Suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren birden fazla
nitelikli hallerin gerçekleşmesi durumunda; temel cezada önce artırma sonra indirme
yapılır(TCK m.61/4).
6. Belirlenen ceza üzerinden sırasıyla teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş
küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere
ilişkin hükümler ile takdiri indirim nedenleri uygulanarak sonuç ceza belirlenir (TCK
m.61/5).
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Hapis cezasının süresi gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay,
otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir. Hapis cezası için bir günün, adlî para
cezası için bir Türk Lirasının artakalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez.
7. Cezanın belirlenmesi sürecinde son olarak takdiri indirim nedenleri uygulanır. Takdiri
indirim nedenlerine TCK m.62’de yer verilmiştir. Buna göre, fail yararına cezayı
hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir.
Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir. Takdiri indirim nedeni olarak, failin
geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın
failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir.
Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.
Kanunda temel cezanın tayinine ilişkin ölçütler sınırlı bir şekilde belirlenmiştir. Böylelikle
suçta ve cezada kanunilik ilkesinin güvence fonksiyonu temel cezanın belirlenmesi bakımından
da geçerli hale getirilmiştir (AY m. 38; TCK m.2, 61/9)
Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre belirlenen sonuç
ceza, otuz yıldan fazla olamaz (TCK m.61/7).
Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün
haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. Adlî para cezasına
hükmedilmesi durumunda, bir gün yüz Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır
(TCK m.63). Buna göre, soruşturma ve kovuşturma sürecinde, gözaltı, tutuklama gibi tedbirlere
başvurulmuşsa bu süreler cezadan mahsup edilecektir. Örneğin; yargılama süresince bir yıl
tutuklu kalan mahkumun, üç yıllık sonuç cezası, iki yıl olarak infaz edilecektir. Şayet gün sayısı
üzerinden adli para cezasına mahkum edilmiş ise, mesela günlük yirmi liradan bin günlük adli
para cezası verilmişse, mahsup bir günün yüz TL üzerinden belirlenmesiyle, yani 365 gün çarpı
yüz TL toplam adli para cezasından mahsup edilecektir.

Mahkum olunan

Adli Para
Cezası

Yargılama
sürecindeki
hürriyeti sınırlayan
hallerin

Gün Sayısı

100 TL

Nihai Adli
Para Cezası
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14.2.

Dava ve Cezanın Düşmesi

14.2.1. Genel Olarak
Cezalandırma yetkisini haiz devlet bazı nedenlerin varlığı halinde suç siyasetine ilişkin
gerekçelerle bu yetkisinden vazgeçebilmektedir. Davayı ve cezayı düşüren sebepler suçun
varlığına etkili değildirler, yani bunlar işlenen fiili suç olmaktan çıkarmazlar. Aynı şekilde ceza
ilişkisini düşüren bu sebepler hangi suç için gerçekleşmişse, sadece onun bakımından cezayı
düşüren bir etkiye sahiptirler. Ayrıca bu sebepler bakımından daima failin lehine olarak göz
önünde bulundurulma ilkesi geçerlidir.
Davayı ve cezayı düşüren sebepler TCK’da "Dava ve Cezanın Düşürülmesi" başlığı altında
düzenlenmiştir. Aşağıda bu sebepler kanundaki sırasıyla ele alınacaktır.
14.2.2. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü
Cezaların şahsiliği ilkesinin bir gereği olarak, kusurlu hareketiyle belli bir sonuca yol açan
kişinin ölümü halinde, onun dışında bir kişinin, yani yakınlarının bu sonuçtan sorumlu
tutulması söz konusu olmamaktadır. Böylelikle, suç teşkil eden fiilin işlenmesiyle fail ile devlet
arasında doğan ceza ilişkisi, bu fiili işleyen sanığın veya mahkumun ölümüyle, cezaların
şahsiliği prensibi nedeniyle bu fiilden başkası sorumlu tutulamadığından, düşmektedir.
Fiili işleyenin ölümünü düzenleyen TCK m.64, sanık ve hükümlü olarak ikili ayırıma gitmiştir.
Şayet fail, yargılama henüz tamamlanmadan, yani sanık sıfatını haiz iken ölürse, kamu
davasının düşürülmesine karar verilecektir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve
maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir
(TCK m.64/1). Ancak ölüm olayının, suç işlenip soruşturma başladıktan ve fakat kamu davası
açılmadan gerçekleşmesi de mümkündür. Soruşturma evresinde suç şüphesi altındaki kişinin
ölmesi halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturma olanağının bulunmaması nedeniyle
kovuşturmaya yer olmadığı kararı verecektir (CMK m. 172).
Fail, hakkında yargılama yapıldıktan ve cezaya mahkum olduktan sonra ölürse, hapis ve henüz
infaz edilmemiş adlî para cezaları ortadan kalkar. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine
ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm, infaz olunur. Nitekim bu husus failin
malvarlığına yöneliktir. Malvarlığının ise haleflerine geçmesi söz konusudur.
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14.2.3. Af
14.2.3.1. Genel Olarak
Davayı düşüren ve ceza ilişkisini ortadan kaldıran diğer bir neden de aftır. Af, kamu davasını
ya da kesinleşmiş bir kararın infazını kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu sebeple
af, maddi ceza hukuku anlamında cezayı kaldırıcı bir neden, ceza yargılaması hukuku
anlamında ise kamu davasını düşüren bir nedendir.
Esas itibariyle af, suçla ilgili olmayıp cezaya yöneliktir. Suçun değil, cezanın affı mümkündür.
Ancak af veya af benzeri uygulamaların kapsamını belirlemek için ceza türleri yanında suç
tiplerine göre de ayırım yapılabilir.
Af, her ne kadar yargılama makamlarının vermiş olduğu kararlarla ilgili sonuçlar dağursa da
maddi içerikleri bakımından usul kurallan çerçevesinde bir uyuşmazlığın çözümüyle ilgili
olmadıklarından yargı işlemi olarak değil, yasama veya

yürütme işlemi olarak

nitelendirilmektedir
Hukukumuzda af, genel ve özel af olarak iki af türü bulunmaktadır. Af yetkisine ilişkin
düzenlemeye AY m.87 ve m.104’te yer verilmiştir. Genel ve özel afi için TBMM yetkili
kılınmış, bunun yanında belirli hallerle sınırlı olmak üzere Cumhurbaşkanına da özel af yetkisi
tanınmıştır. Genel ve özel affın hukuki sonuçlarına ilişkin kurallara ise, TCK m.65’te yer
verilmiştir.
14.2.3.2. Genel Af
Genel af, kesinleşmiş bir cezayı bütünü ile ortadan kaldıran veya henüz görülmekte olan davayı
düşüren, açılmamış davanın açılmasını engelleyen af türüdür. Genel af kural olarak toplu
çıkarılır. Ancak bir kişinin dahi yararlanabileceği genel affın çıkarılabilmesi de mümkündür.
Genel af kavramının “genel” olarak nitelendirilmesinin gerekçesi, sanık hükümlü veya
affedilecek suç tipleri bakımından bir genelleştirme yapılması değil, cezayı bütün sonuçları ile
ortadan kaldırmasıdır.
Genel af davayı düşürür. Hüküm verilmiş ise hükmü ortadan kaldırır. Genel affa uğrayan
cezalar adli sicilden silinir. Genel affa uğramış mahkumiyetler tekerrüre esas olamaz.
Genel af hâlinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan
kalkar. Oysa özel afta, ceza hala tekerrüre esastır ve adli sicilde varlığını korur.
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Orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Orman yakma, yok etme ve daraltma eylemleri
orman suçu sayılmaktadır.
Genel af sadece mahkumları kapsamamaktadır. Soruşturması devam eden şüpheli ile
kovuşturması ve temyiz aşaması henüz bitmemiş olan sanıklar da genel af kapsamına
girmektedir. Genel af çıkarma yetkisi, Anayasa m.87’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
görevleri arasında sayılarak, yasama organına verilmiştir. Af kapsamına giren suçların
belirlenmesinde af metni esas alınacaktır.
Genel af fiili değil, fiilin suç olmak niteliğini ortadan kaldırmaktadır. Suçta ve cezada kanunilik
ilkesi gereğince, affa uğramış bir fiil hakkında kamu davası açılamayacaktır, dava açılmış ise
davaya devam olunamayacaktır. TCK m.65/1’e göre, genel af halinde, kamu davası düşer,
hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.
14.2.3.3. Özel Af
Özel af, kesinleşmiş bir ceza mahkumiyetini ortadan kaldıran veya azaltan ya da daha hafif bir
cezaya çeviren bir af türüdür. Özel af, sadece ceza üzerinde etkilidir ve genel afta olduğu gibi
cezayı bütün sonuçları ile ortadan kaldırmamaktadır.
Özel af yetkisi, genel af yetkisiyle birlikte yine TBMM’ye verilmiş (Anayasa m.87), bunun
yanında Cumhurbaşkanına da sadece belirli nedenlere dayanarak özel af çıkarma yetkisi
tanınmıştır. Cumhurbaşkanına tanınan bu özel yetki, Anayasa m.104’de Cumhurbaşkanının
görev ve yetkileri arasında sayılmış ve “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli
kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak” şeklinde ifade edilerek, verilen bu yetki sınırlı
sayıda sebebe bağlanmıştır. Cumhurbaşkanı kendisine tanınan bu yetkiyi, niteliği itibariyle
ancak kişiye özgü olarak kullanabilecektir.
Özel af hapis cezasının infazını ortadan kaldıran aftır. Ancak, cezaya bağlı olan veya hükümde
belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir. Özel af ile hapis cezasının
infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süre
kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir. Özel af ile adli para cezaları sona ermez. Özel
af davayı düşürmez.
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14.2.4. Zamanaşımı
14.2.4.1. Genel Olarak
Devlet, suç teşkil eden bir fiilin işlenmesiyle doğan cezalandırma yetkisini kamu davası açmak
ve bu dava sonunda verilen cezayı infaz etmek suretiyle kullanır. Kural olarak cezalandırma
yetkisi, kullanılmamak suretiyle ortadan kalkmaz. Ancak devlet, cezalandırmadan umulan
yararların azalması, failin fiili durumu, fail ile fiili arasındaki ilişkinin zamanla zayıflaması gibi
bazı düşüncelerle belli bir zaman geçtikten sonra cezalandırma yetkisini kullanmakta yarar
görmeyebilir. İşte zamanaşımı kurumu, devletin belli şartlar altında: cezalandırma yetkisinden
vazgeçtiğinin ifadesi olarak kanunlarda yer almaktadır. Bu vazgeçme, işlenen suç için belirli
sürelerin geçmesi üzerine fail hakkında kamu davasının açılmaması veya açılan davanın
düşmesi yahut kesinleşmiş mahkumiyetin gereği olan cezanın infazını artık gerçekleştirmemek
şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Aşağıda bu hallerin nelerden ibaret olduğuna ve bunlara bağlanan hukuki sonuçlara
değinilecektir.
14.2.4.2. Dava Zamanaşımı
Suçun işlenmesinden sonra kanunda öngörülen belirli sürelerin geçmesiyle, sanık hakkında
soruşturmanın yürütülmesine, kamu davasının açılmasına veya açılmış kamu davasının
devamına engel olan kuruma dava zamanaşımı denilmektedir.
Dava zamanaşımı kural olarak işlenen tüm suçlar bakımından geçerlidir. Ancak Kanunda bazı
suçların istinasi olarak dava zamanaşımı sürelerine tabi olmadığı, dolayısıyla bu suçların
zamanaşımına uğraması dolayısıyla cezalandırılmamasının mümkün olmadığına yönelik
düzenlemeye yer verilmiştir. TCK m.66/7’ye göre, TCK’nın “İkinci Kitabının Dördüncü
Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını
gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi halinde dava zamanaşımı uygulanmaz”. Buna göre,
yurtdışında işlenmek kaydıyla, millete ve devlete karşı işlenen suçlardan ağırlaştırılmış
müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezasını gerektirenler bakımından
zamanaşımı kuralları işlemeyecektir. Bunun dışında suç tipinde özel olarak belirtilen soykırım
ve insanlığa karşı suçlar bakımından da zamanaşımı kuralları işlemez.
Ayrıca 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9.
maddesinin 4. fıkrasına göre, kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarla bağlantılı olarak
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sonradan yürürlüğe giren bir kanun nedeniyle lehe kanunun tespiti zımnında yapılan
yargılamalar bakımından da dava zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
TCK’da zamanaşımı sürelerinin ne kadar olduğuna ilişkin suça verilecek cezanın ağırlığına
bağlı bir sistem öngörülmüştür. TCK m.66/1’e göre, kanunda aksi belirtilmedikçe suça
verilecek cezanın üzerinden kanunda gösterilen üst sınırı:


Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,



Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,



Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,



Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,



Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz
yıl, geçmesiyle kamu davası düşer.

Bu süreler fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar
hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış
olan kişiler hakkında üçte ikisi oranında uygulanacaktır. (TCK m.66/2).
Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha
ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri de göz önünde bulundurulur (TCK m.66/3). Seçimlik
cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımından hapis cezası esas alınır(TCK m.66/4).
Zamanaşımı süresinin ne zaman başlayacağı da Kanunda açıkça gösterilmiştir. TCK m.66/6’da
yer alan düzenlemeye göre zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden,
teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin
gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya
bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz
yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar.
Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mahkemece bu husustaki talebin
kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar (TCK
m.66/5).
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14.2.4.2.1.

Dava Zamanaşımını Durduran ve Kesen Haller

Kanunda öngörülen bu sürelerle ilgili iki tip kurala daha yer verilmiştir. Bu çerçevede kanunda
suçun zamanaşımına uğraması için dolması gereken süreyi durduran veya keserek yeniden
başlatan hallere yer verilmiştir.

Zamanaşımını
Durduran
Sebepler

Kaldığı yerden
devam eder

PAUSE

Zamanaşımını
Kesen Sebepler

Yeniden başlar

STOP

Durduran Nedenler: Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya
diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hallerde
(bekletici mesele); izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun
gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar
kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur (TCK m.67/1). Örneğin bir memurun yargılanması
ile ilgili, bağlı bulunduğu merciin izni çıkıncaya kadar dava zamanaşımı süresi işlemeyecektir.
Yine, somut norm denetimi için Anayasa Mahkemesinin kararının beklendiği hallerde de dava
zamanaşımı süresi duracak, mevcut durum sona erdiğinde kaldığı yerden devam edecektir.
Zamanaşımını Kesen Nedenler: Bir suçla ilgili olarak;


Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya
çekilmesi,



Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi,
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Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,



Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi, halinde, dava
zamanaşımı kesilir (TCK m.67/2).

Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava
zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme
nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar (TCK m.67/3). Kesilme
halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla
yarısına kadar uzar (TCK m.67/4).

14.2.4.3. Ceza Zamanaşımı
Ceza Zamanaşımı, dava zamanaşımından farklı olarak, bir cezaya mahkumiyetten sonra
geçecek sürelere ilişkindir. Kesinleşmiş mahkumiyet kararından itibaren hükmedilen cezanın
belli bir süre infaz edilememesi halinde devletin infaz yetkisini kaldıran bir kurumdur.
Ceza zamanaşımı kural olarak işlenen tüm suçlar bakımından geçerlidir. Ancak Kanunda dava
zamanaşımında olduğu gibi bazı suçların istinasi olarak ceza zamanaşımı sürelerine tabi
olmadığı, dolayısıyla bu cezaların zamanaşımına uğraması dolayısıyla infazının mümkün
olmadığına yönelik düzenlemeye yer verilmiştir. TCK m.68/3’e göre, TCK’nın “İkinci
Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş
ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında
zamanaşımı uygulanmaz.
TCK’da zamanaşımı sürelerinin ne kadar olduğuna ilişkin mahkum olunan cezanın ağırlığına
bağlı bir sistem öngörülmüştür. TCK m.68/1’e göre kesinleşen mahkumiyetten itibaren:


a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.



b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.



c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl.



d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.



e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl geçmesiyle bu cezalar infaz
edilmez.
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Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında,
bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler
hakkında ise, bu sürelerin üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez (TCK m.68/2).
Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı
günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır (TCK
m.68/5).
Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluklarının süresi ceza zamanaşımı
doluncaya kadar devam edecektir (TCK m.69/1). Şu halde, hak yoksunluklarının da
zamanaşımına tabi olduğunu söylemek gerekir.
Kanunda müsadere bakımından da zamanaşımı kuralına yer verilmiştir. Müsadereye ilişkin
hüküm, kesinleşmesinden itibaren yirmi yıl geçtikten sonra artık infaz edilmez (TCK m.70).
Ceza zamanaşımını, dava zamanaşımında olduğu gibi kesen nedenler bulunmaktadır. Kanunun
71. Maddesine göre,


Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye kanuna göre
yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması



Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren
kasıtlı bir suç işlemesi

Halinde ceza zamanaşımı kesilecek ve yeniden başlayacaktır.
Dava ve ceza zamanaşımı re'sen uygulanan hükümlerdir. Bunlardan şüpheli, sanık ve
hükümlünün vazgeçmesi mümkün değildir. Dava ve ceza zamanaşımı süreleri gün, ay ve yıl
hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap
edilir (TCK m.72).
Dava veya cezanın düşmesinin neticelerine Kanunun 74. Maddesinde yer verilmiştir. Buna
göre, genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adlî para
cezasının geri alınmasını gerektirmez. Kamu davasının düşmesi, malların geri alınması ve
uğranılan zararın tazmini için açılan şahsi hak davasını etkilemez. Cezanın düşmesi şahsi
haklar, tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin hükümleri etkilemez. Ancak, genel af halinde
yargılama giderleri de istenemez.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi konusunda bilgi sahibi olunmuştur.
Ardından, davayı ve cezayı düşüren nedenlere değinilecektir. Bu başlık çerçevesinde ölüm, af,
zamanaşımı gibi konuların cezaya etkisi konuları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Öncelikle soyut ceza normu belirlenir.
b) Ceza seçimlik olarak belirlenmişse, hakimin adli para cezasını tercih etmesi gerekir.
c) Hakim temel cezayı kanunda gösterilen alt ve üst sınırlara göre belirleyecektir.
d) Hakimin temel cezayı belirlerken suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman
gibi konuları dikkate alması gerekir.
e) Burada belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hallerde, bunlar temel cezanın
belirlenmesinde ayrıca göz önünde bulundurulmaz.
2) Af kurumuna ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Genel af çıkarma yetkisi TBMM’ye aittir.
b) Genel af, kesinleşmiş bir cezayı bütünü ile ortadan kaldıran veya henüz görülmekte olan
davayı düşüren, açılmamış davanın açılmasını engelleyen af türüdür.
c) Cumhurbaşkanı belli hallerde genel af çıkarma yetkisine sahiptir.
d) Genel af sadece mahkumları kapsamaz; kanunda gösterilen suçları işleyen henüz
soruşturulmamışları da kapsar.
e) Özel af, kesinleşmiş bir ceza mahkumiyetini ortadan kaldıran veya azaltan ya da daha
hafif bir cezaya çeviren bir af türüdür.
3) Aşağıdakilerden hangisi davayı veya cezayı düşüren nedenlerden değildir?
a) Dava zamanaşımı
b) Ceza zamanaşımı
c) Ölüm
d) Hastalık
e) Af
4) Zamanaşımına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kural olarak cezalandırma yetkisi, kullanılmamak suretiyle ortadan kalkmaz.
b) Zamanaşımı kurumu, devletin belli şartlar altında cezalandırma yetkisinden
vazgeçtiğinin ifade eder.
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c) Dava zamanaşımı kamu davasının açılmasına kadar bir sürenin geçmesi halinde
uygulanır.
d) Ceza zamanaşımı, kesinleşmiş mahkumiyetten sonra cezanın belli bir sürede infaz
edilmesini gerektirir.
e) Millete ve devlete karşı işlenen suçlardan ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya
on yıldan fazla hapis cezasını gerektirenler bakımından zamanaşımı kuralları işlemez.
5) Aşağıdakilerden hangisi temel cezanın belirlenmesinde esas alınmaz?
a) Suçun işleniş biçimini,
b) Suçun işlendiği zaman ve yeri,
c) Suçun konusunun önem ve değerini,
d) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını,
e) Failin daha önceden suç işleyip işlemediği, sosyal durumu

6) Dava zamanaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çocuklar tarafından işlenen suçlarda dava zamanaşımı süreleri yetişkinlere oranla daha
az olarak kabul edilmiştir.
b) Dava zamanaşımı re’sen uygulanır. Şüpheli veya sanık bundan vazgeçemez.
c) Dava zamanaşımı sürelerinin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı
sınırı göz önünde bulundurulur.
d) Kesintisiz suçlarda dava zamanaşımı kesintinin gerçekleştiği günden işlemeye başlar.
e) Zincirleme suçlarda dava zamanaşımı ilk suçun işlendiği günden itibaren işlemeye başlar.

7) Türk Ceza Kanunun 61. maddesine göre, cezalar belirlenirken, cezaların azaltılmasında
aşağıdaki nedenlerden hangisi en son uygulanır?
a) Yaş küçüklüğü
b) Takdiri indirim nedenleri
c) Akıl hastalığı
d) Haksız tahrik
e) Şahsi sebepler
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8) Genel af ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Adli para cezaları hakkında genel af çıkartılabilir.
b) Genel affa uğramış mahkûmiyet tekerrüre esas olmaz.
c) Genel af, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adli para cezasının geri alınmasını
gerektirmez.
d) Genel af halinde yargılama giderleri sanık veya hükümlüden istenemez.
e) Genel af bütün suçları kapsamalıdır, sadece belli suçlara özgü çıkarılamaz.

9) Özel af ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Adli para cezaları hakkında özel af çıkartılamaz.
b) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen
etkisini devam ettirir.
c) Özel af, müsadere olunan şeylerin veya ödenen adli para cezasının geri alınmasını
gerektirmez.
d) Özel af halinde yargılama giderleri sanık veya hükümlüden istenemez.
e) Özel affa uğramış mahkûmiyet tekerrüre esas olur.

10) Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri
değildir?
a) Sanığın ölümü
b) Hükümlünün ölümü
c) Önödeme
d) Genel af
e) Dava zamanaşımı

Cevaplar
1)db, 2) c, 3)d, 4)c, 5)e 6)e 7)b 8)e 9)d 10)b
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