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CEZA HUKUKU 

I- CEZA HUKUKU KAVRAMI 

Bireylerin birimleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen emirler, yasaklar ve yetkiler içeren, devletçe yaptırıma bağlan-

mış kaidelere hukuk kuralları demekteyiz. Hukukun birinci amacı, bireylerin her türlü saldırılara karşı korunması, yaşamlarını 

güven ortamı içerisinde sürdürmelerinin teminidir. İkinci olarak, hukukun toplumsal düzeni sağlama işlevi de bulunmaktadır. 

Türk Ceza Kanunu’nun 1 inci maddesinde; “Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenli-
ğini, hukuk devletini, kamu sağlığım ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın 
gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir’’ 
denmektedir. 

 

II-    SUÇ POLİTİKASI VE CEZA HUKUKU 

1-  Suç Politikası Kavramı (**) 

Devlet suçların önlenmesinde siyasetin gereği olarak bir takım yöntemlere müracaat etmiştir. Bu yöntemler önleyici ve 

cezalandırıcı olmak üzere iki türlüdür. Etkili bir önlemeden söz edebilmek için iyi bir suç siyasetinin varlığı gerekir. Bununla 

birlikte önleme ne kadar etkili olursa olsun, suç olgusunu tamamen ortadan kaldıramaz. Suç işlenince devletin ikinci görevi 

olan “cezalandırma” devreye girer. İfade edelim ki, suçun önlenmesi amacıyla yapılacak faaliyetler ve alınacak tedbirler idari 

nitelikte olup yürütme organının görevidir. Anayasal sistemimize göre, işlenmiş olan suçu aydınlatmak, failini bulup cezalan-

dırmak ise, yürütme organının değil, yargı organının görev alanına girer. Yaşadığı toplumun kurallarına uyum güçlüğü göste-

ren, bu uyumsuzluğunu suç teşkil eden bir fiili işlemekle açığa vuran kişilerin topluma yeniden kazandırılması ile toplum kural-

larına uymanın gerekliliği konusunda diğer bireylerde bir inanç oluşturulması (örneğin, caydırıcılık) suç politikasının temel 

işlevlerinden biridir. 

 

 2-     Suç Politikası ve Ceza Hukukuna Hâkim İlkeler (**) 

Suç ve suçlulukla ceza hukuku araçları ile mücadele edilirken bazı prensipler göz önünde tutulmalıdır. Aksi halde bireyle-

rin temel hak ve özgürlükleri korunmak ve güvence altına alınmak istenirken, tam aksine bir sonuç elde edilmiş, baskıcı ve 

totaliter bir yapı oluşturulmuş olur. 

 A- Hukuk Devleti İlkesi 

 İşlemlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuki güvence sağlayan devlete “hukuk devleti” denilir. Kişi 

hak ve özgürlüklerine en çok müdahalede bulunan hukuk dallarından biri olan ceza hukukunun, kişilere karşı kötüye kullanıl-

masının engellenebilmesi için hukuk devletine ihtiyaç bulunmaktadır. Hukuk devletinin biri şekli, diğeri maddi olmak üzere iki 

anlamının bulunduğu kabul edilmektedir. 

Şekli anlamda hukuk devleti, devletin bireylere hukuk yoluyla sağladığı bir takım güvenceleri ifade eder. Bu güvencele-

rin ilki suçta ve cezada kanunilik prensibidir. Suçta ve cezada kanunilik; ceza ve güvenlik tedbirlerinin ancak kanunla öngörü-

lebilmesi ve kanunda öngörülmeyen bir suçtan dolayı kimsenin sorumlu tutulmaması anlamına gelmektedir. 

Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 7 inci maddesine göre; bir kimsenin 

işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaması (geçmişe yürüme yasağı), 

hukukun bireyler için sağladığı en önemli güvencelerden biridir. 

Maddi anlamda hukuk devleti ilkesinden ise, devletin hukuka bağlılığını gerçekleştirebilmesi için ceza hukukunun içerik 

yönünden nasıl düzenlenmesi gerektiği anlaşılır. Ceza normlarının düzenlenmesinde insan haklarını koruma odaklı bir yaklaşım 

sergilenmeli, bireyin varlığını devam ettirebilmesi, kişiliğini geliştirebilmesi için korunması zorunlu maddi, manevi ve ekono-

mik değerlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu itibarla ceza, insancıl ve ahlaki olmalıdır. Bu görüşü destekleyen maddeler-

de anayasada yer almaktadır. 

B- Kusur İlkesi 

Ceza hukukunun bir diğer temel prensibi kusur ilkesidir. Ceza, ancak toplum kurallarına aykırılık teşkil eden kusurlu ha-

reketin sahibine yönelir. Kişinin meydana gelen netice bakımından kusuru yoksa sorumluluğundan bahsedilmesi mümkün de-

ğildir. Kusur ilkesi, hem üçüncü kişinin fiilinden sorumluluğu hem de netice sorumluluğunu kaldırmıştır. 

         Çağdaş ceza hukukunda kusursuz sorumluluk, objektif sorumluluk halleri kabul edilemez. Bugün artık fail değil, fiil ceza 

hukuku geçerlidir. Kusurluluğa ilişkin araştırma failin sürmüş olduğu hayatla bağlantılı bir şekilde değil, somut olayda işlediği 

fiille irtibatlı olarak yapılmalıdır. 

C- Hümanizm (İnsanilik) İlkesi 

Hümanizm ilkesi, suç işleyen kişiye uygulanacak yaptırımların ve bu yaptırımların infaz biçiminin kişiyi sosyalleştirme ve 

topluma tekrar kazandırma amacı taşımasıdır. Bu bakımdan en önemli husus ceza kanunlarında ölüm cezasına yer verilmeme-

sidir. Cezaların insan onuru ile bağdaşır nitelikte olması gereklidir. Kişi yasal kısıtlamalar dışında başka bir kötülüğe uğratıl-

mamalı, dövülmemeli, aç ve uykusuz bırakılmamalıdır. 

Cinsel suç faillerine öngörülen kastrasyonda;  işlenen cinsel suçun, tıp biliminin verilerine göre kişideki psikolojik yahut 

biyolojik bir rahatsızlıktan meydana geldiğinin ortaya konulması ve bu rahatsızlığın etkilerinin zayıflatılabilmesi için mutlaka 

kimyasal kastrasyonun gerekli görülmesi halinde, belirli bir yaşın üzerindeki kişilere, rızalarına dayalı (muhtemelen şartla salı-

verme koşulu şeklinde) bir denetimli serbestlik tedbiri olarak kimyasal kastrasyon tatbik edilebilir. Buna karşılık cerrahi kast-

rasyon, bireyin vücuduna geri dönülmez bir biçimde müdahale içerdiği için, bir suçun karşılığında ceza yahut güvenlik tedbiri 

olarak tatbik edilemez. 

Hümanizm ilkesi açısından infaz rejimi de dikkate alınmalıdır. İnfaz insan onuruna yakışır şekilde gerçekleştirilmelidir. 
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D- Ceza Hukukunun Son Çare (Ultima Ratio) Olması İlkesi 

Devlet, toplumsal değerlere aykırılık teşkil eden davranıştan başka çarelerle önleyebiliyorsa, ceza hukuku yaptırımlarını 

değil, o çareleri öncelikle tercih etmelidir. Zira ceza hukuku yaptırımları; ister ceza, ister güvenlik tedbiri niteliğinde bulunsun, 

kişi hak ve özgürlüklerine önemli ve sert bir müdahale teşkil eder. Bu itibarla ancak toplumsal yaşam açısından yüksek değerde 

bir hukuksal yararın korunması için ceza hukuku yaptırımlarına müracaat edilebilir. 

 

CEZA HUKUKUNUN TARİHİ 

ESKİ CEZA HUKUKU DÖNEMİ 

Suç denen fiil topluluk fertlerinden biri tarafından diğerine karşı işlenmişse, olay Klan içinde çözülür ve aile reisi; fiili iş-

leyene ceza verirdi. 

1- Şahsi Öç Usulü 

Eğer suç teşkil eden fiil farklı aile veya klanlara mensup fertler arasında işlenmişse, bu grupların üstünde hâkim bir güç 

bulunmadığından şahsi öç esası geçerli idi. Bu esasa göre, tecavüz eden şahsa veya onun ait olduğu aile, kabile veya klan fertle-

rinden birine karşı, tecavüze uğrayan kimse yahut ait olduğu aile, kabile veya klan fertlerinden biri intikam almak hakkına sa-

hipti. Örneğin, aileden biri öldürülmüş ise, aile, katili veya akrabasından bir kişiyi öldürürdü. Şahsi öç esası tecavüze uğrayan 

kabilenin şerefinin tekrar iadesine yaramaktaydı. Şahsi öce başvurma birey için bir hak olduğu kadar bir görev biçiminde de 

kabul edilirdi. Nitekim birey görevini yerine getirmeyip intikamını almazsa, toplum içinde itibarını yitirmekte ve hor görülmek-

te idi.  

Sakıncaları: 

a- Bugün ceza, suçu işleyenlere veya failin suç ortaklarına verilmektedir. Suça iştirak etmemiş üçüncü kişiler başkasının 

işlediği fiilden dolayı cezalandırılmaz. Şahsi öçte ise, sorumluluk kolektiftir. Failin ailesine, kabilesine ya da klanına ait olmak 

cezalandırılmak için yeter bir nedendir. Böylece belki suçtan haberi bile olmayan kimseler cezalandırılırdı. 

b- Şahsi öç usulünde sınır yoktur. Bugün yargıç cezaya hükmederken işlenen fiili ve failin durumunu göz önüne alarak ve-

rilecek cezanın adil olmasına çalışır. Bu usulde ise, çoğunlukla, işlenen fiile göre, faile daha ağır bir cezanın verildiği görül-

mektedir; çünkü insanların yapılan bir tecavüze karşı iki-üç katını iade etmeye eğilimleri olup, verdikleri karşılık şiddetli olma-

dıkça öçlerini tamamıyla almış sayılmazlar. 

c- Günümüzde kasten veya taksirle işlenen fiiller cezalandırılmaktadır. Şahsi öç usulünde ise, cezalandırma için zarar so-

nucunun meydana gelmesi yeterli sayılırdı. Buna göre, ilk zamanların ceza hukuku, sorumluluk açısından kusur kavramına 

yabancı olup, objektif sorumluluk esası geçerli idi. 

d- Kendisine karşılık verilen kişi veya ailesi tekrar harekete geçerek diğer tarafa zarar vermeye çalışır ve böylece tecavüz-

ler karşılıklı olarak devam ederdi. Uyuşmazlık, bugünkü gibi verilen cezanın çekilmesiyle sona ermeyip ancak aile veya kabile-

lerden birinin tamamen ortadan kalkmasıyla nihayet bulabileceği gibi, kadınların veya klanlarda hürmet edilen kimselerin araya 

girmesiyle çözülebilirdi. 

Şahsi Öç usulüne getirilen sınırlamalar; 

a- Kısas: Kısas zarara neden olana aynı miktarda zarar verilmesini gerektiren bir önlemdir. “Göze göz, dişe diş” denen bu 

usule bütün eski yasalarda rastlanır. Adam öldüren de, ölüm cezasına çarptırılmaktadır. Ancak, bu gibi cezaların hükmedilmesi 

için, fiilin kasten işlenmesi aranır. Zira işlenen suçla karşılığında verilen ceza arasında, bir denge sağlanmıştır. Ayrıca, kısas 

usulüyle ceza, şahsileşmiştir. Diğer bir deyişle kısas, iki klan halkının çarpışmasına engel olarak, uyuşmazlığı iki kişi arasına 

indirgemiştir. 

b- Diyet (Uyuşma) : Devlet, uyuşmazlık halinde bulunan tarafları, meydana gelen zararın onarılması niteliğinde olan bir 

tazminat üzerinde uzlaşmaya çağırmaktaydı. Ancak, zarar gören taraf, diyeti reddedip kısasa başvurmakta serbestti. Diyet kabul 

edildiği takdirde, taraflar miktarını belirleyebilirdi. Ancak zamanla diyetin miktarı hem devlet tarafından tespit edildi hem de 

zorunlu kılındı. 

c-  Bazı yerlere, örneğin mabetlere sığınmış olan kimselere karşı öç alma yapılamayacağı gibi, bazı zamanlarda da öç al-

ma yasaktı. 

d-  Suçlunun mağdurun ailesine verilmesi halinde, zarara uğrayanın veya ailesinin faile karşı bir fiilde bulunacağı ve onun 

ailesine mensup diğer kimselere artık bir mukabelede bulunmayacağı kabul edilmiştir. 

 

Devlet tarafından egemenliklerine son verilen klanlara mensup bireyler, artık bundan böyle doğrudan devlet içinde yer al-

dılar. Ceza vermek hakkı, tamamıyla devletin eline geçmişti. Devlet başkanı Tanrının yeryüzündeki temsilcisi sayıldığından, 

onun aleyhine işlenen fiiller de dine karşı işlenmiş sayılarak cezalandırılıyordu. Suçların faillerine ceza vermekle güdülen amaç, 

suçlulardan toplumun intikamım almak ve muhtemel suçluları korkutma yoluyla (ibret) suçların işlenmesine engel olmaktı. 

Ayrıca suçlar günah sayıldıklarından, faillere ceza vermekle, onların günahlarından temizleneceklerini anlatan “kefaret” elde 

edilmek isteniyordu. Diğer bir deyişle, kefaret, işlenmiş olan günahın ödenmesi idi. Böylece suçlu, acı çektirilerek ve hatasının 

kefareti ödetilerek kötülük yapamayacak bir duruma getirilmekte idi. Ona verilen cezanın suç işlemeye kalkışacak olanlara ibret 

teşkil edeceği ve onları suç yolundan alıkoyacağı ümit edilirdi. 

 

XVIII. YÜZYIL SONLARINDAN ZAMANIMIZA KADAR OLAN DÖNEM 

Cezanın esasını toplumsal yarara dayandıran yazarların (Beccaria-Bentham-Feuerbach) ve suçlunun ceza çekmesinin ada-

let gereği olduğunu belirterek mutlak adalet kuramını (Kant) savunanların oluşturdukları okul; «Klasik Okul» olarak adlandı-

rılmıştır.  

Bu iki teoriyi bağdaştırmaya çalışan ve “Ceza yararlı olduğu ve aynı zamanda adalete uygun bulunduğu halde ve derecede 

verilmelidir” diyen eklektik teoriyi savunanların oluşturduğu okula Fransızlar «Yeni Klasik Okul» demiştir. 
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Klasik okuldan sonra 1880’li yıllarda “Pozitivist okul” doğmuş ve öğretide ve mevzuatta önemli etkiler doğurmuştur. Po-

zitivist okuldan sonra ceza hukuku alanında, çalışmalarıyla sivrilen “Ceza Hukuku Milletlerarası Birliği”, “İtalyan Üçüncü 

Okulu” ve “Hukuk Tekniği Okulu” gibi çeşitli okullar ortaya çıkmıştır. 

Klasik Okul 

A- Toplumsal Yarar Kuramı 

1764’de Cesar Beccaria adında bir İtalyan bilgini “Suçlar ve Cezalar” adlı eserini yayınladı. Ölüm cezasının da kaldırıl-

masını savunan Beccaria ancak bu cezanın siyasi suçlar bakımından muhafaza edilmesinden yanadır. Yazar, adi suçlarda, ölüm 

cezası yerine, müebbet hapis cezasının uygulanmasını savunur.  

Eserde suçların ve cezaların kanuniliği prensibine de yer veren Beccaria, “suçların cezasını ancak kanunlar tayin edebilir” 

demiştir. 

Cezanın esası hakkındaki görüşlerine gelince, Beccaria ’ya göre, bireylerin topluma girerken "... kendi hürriyetlerinden 
feragat ettikleri kısımların mecmuu (toplamı), cemiyetin ceza vermek hakkının esasını teşkil etmekteydi”. Bu açıdan toplumun 

ceza verme hakkının sınırı toplumsal yarardır. 

Sosyal yarar teorisini kuran ve savunan İngiliz filozoflarından Bentham; Ceza miktarı saptanırken cezanın suçluya vere-

ceği zararın suçlunun suçu işlemek suretiyle elde etmek istediği yarara oranla daha ağır olması gerektiği hususu göz önüne 

alınmalıdır. Böylece, ceza miktarı suçtan elde edilmek istenen yarara göre daha ağır olduğundan, muhtemel suçlunun suçu iş-

lemekten vazgeçmesine, ona cesaret edememesine neden olacaktır. Bu görüşten hareket eden Bentham, çeşitli cezaları değer-

lendirdikten sonra hapis cezasını diğer cezalara tercih etmiştir. 

Toplumsal yarar kuramını savunanlardan biri de Alman Feuerbach’dır (1775- 1833). Feuerbach’m görüşleri, şöyle özet-

lenebilir: Devletin amacı hukuk düzeninin kurulması, diğer bir deyişle hukuk kurallarına göre toplumu muhafaza etmektir. “Her 

türlü hukuk ihlali devletin amacına aykırı olduğundan” devletin, hukuki ihlalleri önlemek “hakkı ve yükümlülüğü” vardır. Bu 

ancak zorlayıcı yasalarla mümkün olabilir. Bunun için, fiziki zorlama yeterli gelmediğinden her türlü olası hukuki ihlallere 

karşı etkisi olacağından psikolojik zorlama gerekmektedir. Psikolojik zorlama, yasal ceza tehdidi ve gerekirse cezanın infaz 

olunmasıyla gerçekleşir. Şu halde Feuerbach, cezayı, genel önleme amacıyla toplumsal yarara dayandırmaktadır. 

 

B- Mutlak Adalet Kuramı 

Bu kuramı savunan Kant'ın (1724-1804) görüşüne göre, suç failinin ceza görmesinin nedeni, kötü bir fiil işlemiş olan kişi-

nin bir ceza ve ızdırap çekmesi ve kusurunun kefaretini vermesinin adalet gereği oluşundandır. Ceza, failleri korkutmak, toplu-

mu savunmak gibi bir sebeple değil, sırf akıl onu buyurduğundan uygulanır. Cezanın amacı, suçun işlenmesiyle bozulan ahlaki 

düzenin yeniden kurulmasıdır. 

Kant felsefi düşüncesini açıklamak için şu örneği vermektedir: Bir ada üzerinde meydana gelmiş bir toplumun bulundu-

ğunu varsayalım. Bu topluma son vermek ve adayı terk etmek gerekse bile, yine de idama mahkûm edilmiş olan bir kişinin 

cezasının infazı gerekmektedir. Her ne kadar toplum ortadan kalkacağından cezayı uygulama yararsızsa da, yüksek ahlak kura-

lı, böyle bir durumda cezanın mutlaka infazını emretmektedir. 

 

C- Karma veya Eklektik Kuram 

Toplumsal yarar kuramıyla, mutlak adalet kuramının hatalı yanlarını ortadan kaldırmak için bu iki teorinin birleşmesinden 

doğan karma veya eklektik kuram, XIX. yüzyılın ilk yansında ortaya çıkmıştır. Bu teoriye göre; ceza, hem adaleti yerine getir-

mek, hem de toplumu savunmak için verilmektedir. Cezanın ölçüsünün iki sınırı bulunmaktadır. Adalet ve yarar ölçüleri. Buna 

göre, ceza, adil ve yararlı olduğu sürece verilmelidir. Bu iki sınırın en ufak bir biçimde aşılması durumunda, toplumun ceza 

vermek hakkı durur. 

Karma Kuram Özellikleri; 

1- Suçu ve suçluyu soyut olarak ele alır. Diğer bir deyişle, bütün insanlar gibi bir varlık olan suçlunun fiiliyle ceza yasası 

arasındaki uyuşmazlıktan soyut bir hukuki kurum olan suç doğar. 

2-  Cezaya çarptırılabilmesi için, suç failinin manen sorumlu olması lazımdır. Buna göre, manen sorumlu olmayan bir ki-

şiye ceza uygulanamaz. Çünkü söz konusu kişi kusurlu değildir. Manevi sorumluluk, suç failinin, özgür iradeye (hareket biçim-

leri arasında özgürce seçim yapabilme gücüne) ve temyiz gücüne (iyiyi kötüden ayırabilme yeteneğine) sahip olması halinde 

vardır. 

3-  Suçluya verilecek ceza, işlenmiş olan suçun ağırlığıyla ve topluma verdiği zararın derecesiyle orantılı olmalıdır. 

Karma Kurama Yapılan Eleştiriler; 

1- Kusurluluğun esasının manevi sorumluluk olduğunu ve kişinin özgür irade ve temyiz gücüne sahip olması halinde  ma-

nevi sorumluluğu bulunduğunu ileri süren teorinin irade özgürlüğü hakkındaki düşüncesi, eleştirilmiştir. Bilimsel bakımdan 

kanıtlanamayan irade özgürlüğünün bir düş olduğu ve insan faaliyetlerine determinizmin egemen olduğu belirtilmiştir. 

2-  Suçu ve suçluyu soyut olarak ele alan karma kuram, aynı suçu işleyen her suçluya aynı şekilde ceza verilmesini kabul 

etmiştir. Böylece insan doğasındaki değişmelere ve çeşitli suçlu kategorilerine değer vermemiştir. 

3-  Ayrıca cezanın süresini, suçun ağırlığına ve failin manevi sorumluluğunun derecesine göre ayarlamak isteyen karma 

kuram, takdiri hafifletici nedenlerin kötüye kullanılmasına ve dolayısıyla cezalandırmanın zayıflamasına neden olmuştur. 

4-  Yargıçların sık sık hükmettikleri kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaların korkutma ve ıslaha yaramadıkları saptanmış-

tır. Karma kuramın ceza siyasetinin iyi sonuç vermemesi, yeni bir okulun yani Pozitivist Okulun doğuşuna neden olmuştur. 

 

  Pozitivist Okul 

Pozitivist Okula göre asıl incelenmesi gereken şey, suçun hukuki yönü olmayıp; suçlunun kendisidir. Ceza hukuku, suçlu-

yu cezalandıracağından, her şeyden önce onu tanımak zorundadır. Bu bakımdan, gözlem ve deney yönteminin uygulanmasıyla 
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insanların niçin suç işledikleri öğrenilebilir. 

İrade özgürlüğü görüşünü reddeden Pozitivistlere göre, her insan hareketi ve özellikle her suç iki seri etkenin sonucudur: 

1) Suçlunun mizacı ve ırsıyetine bağlı iç etkenler. Bu nedenlere, suçlunun fiziki ve psişik bünyesi de denir. 

2) Fiziki ortama ve özellikle; suçlunun yaşadığı ortama bağlı dış etkenler. 

 

Pozitivistler, cezalandırılmanın temeli olarak irade özgürlüğüne dayanan “manevi sorumluluk” görüşünün çıkarılması, 

onun yerine, sadece toplumun savunulması düşüncesinin yerleştirilmesi gerektiği sonucuna varmaktadır. Toplumun savunulma-

sı, suç işlendikten sonra her türlü ahlaki düşünceden yoksun zorlayıcı yaptırımlarla sağlanacaktır. Bu yaptırımların ceza olarak 

nitelendirilmemelerinin nedeni, Pozitivistlerin reddettikleri ahlaki kusur ve kefaret düşüncelerinin ceza kavramına bağlanması-

dır. Toplumun savunulması daha etkili bir biçimde suç işlenmeden önce, Ferri’nin “ceza yerine geçecek” veya “cezaya denk 

önlemler” olarak adlandırdığı önleyici tedbirlerle sağlanacaktır. olarak terk edilmiş ve sömürülmekte olan çocukların korunma-

sı, serserilik ve alkolizm ile mücadele için kurulan çeşitli kurumlan veya fuhuşla, beyaz kadın ticaretiyle ve küçükleri fuhşa 

teşvik edenlerle yapılan mücadeleleri anmak yeterlidir.. 

Ferri, toplumun korunmasının önleyici önlemler ile daha etkili bir şekilde gerçekleşeceği hakkındaki iddiasını meşhur ol-

muş bir örnekle göstermiştir: Karanlık bir caddede sık sık işlenen suçları etkin bir biçimde önlemek için caddeyi aydınlatmak 

yeterli olacaktır. Bu davranış, klasiklerin yöntemi olan caddeye jandarmalar yerleştirerek failleri yakalamaktan daha ekonomik 

ve daha akılcıdır. 

Suçlular genel olarak ilk önce ;   

a- İç etkenlerin sebebiyle suç işleyenler, biyolojik suçlular ( Doğuştan Suçlular- İhtirası Suçlular) 
b-Dış veya toplumsal nedenlerin etkisiyle suç işleyenler (Tesadüfi Suçlular- İtiyadi Suçlular) 
Ferri Suçluları ; akıl hastalarını da ekleyerek 5 kısma ayırmıştır 

 

Suçluların Sınıflandırılması 

aa- Doğuştan Suçlular 

Lombroso'nun keşfettiğine inandığı bu tarz kişiler, bünyelerindeki birtakım anormallikler nedeniyle iradeleri dışında suç 

işlemeye yönelmiştir. Lombroso, suçlu iskeletleri, çeşitleri ve suçluların vücutları üzerinde araştırmalar yaparak kafataslarını, 

ölçülerini, yüz ifadelerini alıp bunların çoğunda ilkel insanı hatırlatan anatomik, biyolojik ve psikolojik bozuklukların bulundu-

ğuna inandı. Böylece, saptanamamış genetik bir kusur yüzünden gelişime uyamayan doğuştan suçluların bulunduğu sonucuna 

vardı. Doğuştan suçluları diğer insanlardan ayıran ve aynı zamanda onları suç işlemeye yönelten anormallikler; anatomik izler, 

fizyolojik, biyolojik ya da psikolojik özellikler olabilir. 

Doğuştan suçluların ayırıcı nitelikleri, bunların vaktinden önce ve genç yaşta suç işlemeleri ve ıslah edilmelerinin müm-

kün olmamasıdır. Nitekim doğuştan suçlular, çoğunlukla küçükken veya gençlik yıllarında serserilik yahut diğer küçük suçlan 

işleyerek daha büyüklerine varacaklarına, ağır bir suçla (örneğin adam öldürmeyle) faaliyete başlarlar. Bunlar, hiçbir zaman 

ıslah edilemeyeceğinden toplumdan çıkarılacaktır. 

bb- Akıl Hastası Suçlular 

Akıl hastası suçluları Pozitivistler, iki gruba ayırmaktadır. İlk gruptaki akıl hastası suçlular, iyi ve kötüyü birbirlerinden 

ayırt edebildikleri halde, ahlaki veya daha doğrusu, toplumsal duygudan yoksun veya bu duygulan zayıflamış olduğundan kötü-

lüğe itilmişlerdir. Bu grup, Pozitivistler tarafından tamamen doğuştan suçlularla karıştırılmıştır. Asıl akıl hastası suçlulara ge-

lince; Pozitivistler, bunları doğuştan suçlulardan ayırt etmekle beraber, onların doğuştan suçlulardan büyük bir farkları olmadı-

ğını belirtmişlerdir. Bu tür akıl hastalan, doğuştan suçlulardan hastalıklarının patolojik belirtileriyle ayırt edilirler. 

cc- İtiyadi Suçlular 

İç nedenlerin ağır basmasından dolayı suç işleyen doğuştan suçludan farklı olarak, itiyadi suçlu dış nedenlerin (sosyal or-

tam) etkisiyle suç işler. İtiyadi suçlu, suça kalıtım dolayısıyla değil, fakat yaşadığı ortamın kötülüğü yüzünden itilmiştir. Uygu-

lanacak yaptırımlar ise doğuştan suçlularla aynıdır. Sadece tek fark itiyat hali ortaya çıktıktan sonra uygulanacak olmasıdır. 

dd- Tesadüfî Suçlular 

Bunlar suça, doğuştan bir eğilim sonucu değil, fakat yaşadıkları koşullar ve ortamdan doğan dış etkenler (örneğin işsizlik 

vb.) nedeniyle itilmiştir. Bu çeşit suçlular, tesadüflerin kurbanı olup, somadan pişman olacakları ahlaki bir zayıflık anında suç 

işlemiş kişilerdir. Tesadüfî suçlu, ancak itiyadi suçlu haline gelirse, toplum için bir tehlike oluşturur. Bu bakımdan, her şeyden 

önce onun durumunu kötüleştirecek bir ceza infaz sistemini uygulamaktan kaçınmak gerekmektedir. 

ee- İhtirası Suçlular 

Bunlar, dürüst hatta bazen seçkin kişiler olmakla beraber, her şeyden çabuk etkilenen sinirli bir mizaca sahip oldukların-

dan şiddetli bir ihtirasın, hiddetin, kıskançlık veya aşk gibi üzerlerinde karşı konulamaz faktörler sebebiyle, genellikle genç 

yaşta, şahıslara karşı suç işleyen kişilerdir. Suçu işlemeden evvel, işlerken veya sonra şiddetli bir heyecanın etkisi altındadırlar. 

Genellikle düşünmeden ve ansızın harekete geçeceklerinden taammüde (tasarlama) ihtirası suçlularda çok ender rastlanır. He-

men suçlarını itiraf eder ve yaptıklarından pişman olurlar. Yaptırım gerekli olmayıp, duydukları pişmanlık yeteridir. Ancak, 

fiillerinden doğan zararı tazmin etmelidirler. 

 

 

Pozitivist Okulun Temel Özellikleri (**) 

1- Gözlem ve deney yöntemini uygulayan Pozitivist Okul, suçtan çok suçluları inceleyerek, onları harekete geçiren ne-

denleri araştırmıştır. 

2- İrade özgürlüğünü kabul etmeyen Pozitivist okul, deterministtir. Suçun kaçınılmaz (zorunlu) iki dizi etkenin (dış ve iç) 

ürünü olduğunu belirten okul, suçlularda irade özgürlüğü bulunmadığına göre manevi sorumluluk olamayacağını, fakat onların 
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toplum içinde yaşadıkları ve ona zarar verdikleri için yasal, diğer bir deyişle toplumsal sorumlulukları bulunduğunu ileri sür-

mektedir. 

3- Toplumun kendisine zarar verenlere karşı savunma önlemlerine başvurmağa hakkı vardır. Böylece ceza vermek hakkı-

nın temeli, toplumun savunulmasıdır. 

4- Toplumun savunulması, suç işlenmeden önce FerrVnin “ceza yerine geçecek önlemler” diye adlandırdığı önlemlerle, 

suç işlendikten sonra ise her türlü ahlaki düşünceden uzak failin kişiliğine ve mensup olduğu suçlu sınıfına yani topluma karşı 

arz ettiği tehlike haline en uygun düşen, zorlayıcı yaptırımlarla sağlanacaktır. 

5- Pozitivist Okul, suçu işlediği sırada akıl hastası olanları sorumlu sayar ve haklarında yaptırım uygulanmasını öngörür. 

 

Pozitivist  Okulun Ceza Hukukuna Etkisi  

1- Objektif ve soyut bir fiil olan suç üzerinde yoğunlaşan, dikkati suçluya çeviren Pozitivistler, ayrıca cezacıların suçlulu-

ğun somut nedenleri üzerine eğilmelerine yol açtılar. 

2- Hukukun bu dalma gözlem ve deney yöntemini sokarak, söz konusu dalın gelişmesine yardım ettiler. 

3- Sadece suçlara göre değil, suçlulara göre de cezanın belirlenmesi zorunluluğuna dikkati çektiler. Böylece cezaların 

şahsileştirilmesi konusunda esaslı bir akımın gelişmesine yardımcı oldular. 

4- Suç ile mücadele konusunda zorlayıcı önlemlerden çok önleyici önlemlerin yararlı ve üstün olduğunu belirttiler. 

          

         Pozitivist Okula Yapılan Eleştiriler 

1- Pozitivistlerin, ufak bir suçlu grubu üzerinde yaptıkları incelemelerde elde ettikleri sonuçlan bütün suçluları kapsayan 

genel kurallar haline getirdikleri ileri sürülmüştür. 

2- Determinizm, yani insanın iradesinde özgür olmadığı kuralı, kesinlikle ispat edilememiştir. 

3- Doğuştan suçlunun varlığı ispat edilememiştir. Gerçekten, kendilerinde antropolojik işaretler bulunan bütün kişilerin 

suç işleyeceklerini iddia etmek mümkün değildir. Nitekim işaretleri, izleri vb durum olan birçok insanın hiç suça bulaşmadığı, 

hiçbir iz ve belirtisi olmayan insanların ise suçlara bulaştığı tespit edilmiştir. 

4- Pozitivist öğretinin “ihtirası suçlular” karşısında takındığı tavır da eleştiriye uğramıştır. Bu çeşit suçluların ceza gör-

memeleri, toplumun güvenliği açısından tehlikeli bir durum yaratmaktadır. 

5- Pozitivist Okul, suça gereğinden fazla önem veren ve bu önemi suçludan esirgeyen karma kuramın söz konusu aşırılı-

ğına karşı çıkmak isterken, bu defa kendisi karşı yönde aşırılığa giderek sadece suçluyu dikkate almıştır. 

6- Ceza siyaseti bakımından irade özerkliği ve manevi sorumluluk kavramlarını kabul etmeyen Pozitivistler, cezanın (yap-

tırımın) ahlaki anlamını kaldırarak onun etkinliğini önemli ölçüde azaltmışlardır. 

 

Pozitivist Okulun Karma Kuramdan Farkları (**) 

1- Karma kuramın metodu, suç, suçlu ve ceza kavramları hakkındaki incelemesine uyguladığı Descartes'a dayanan akılcı 

yöntem olmasına karşılık, Pozitivist okul, ampirik, yani gözlem ve deneye dayanan bir yöntemi benimsemiştir. 

2- Karma kuram, cezai sorumluluğu özgür iradeye dayandırarak suçu özgür irade ile işlememiş olanların cezai sorumlu-

lukları bulunmadığını ve ceza hukuku dışında bırakılmaları gerektiğini savunduğu halde, Pozitivist Okul deterministtir, yani 

iradenin özgürlüğünü kabul etmez. İradesinde ister serbest olsun, ister olmasın, suç işlemiş olana, topluma arz ettiği tehlikelilik 

dolayısıyla, ceza hukuku çerçevesi içinde mutlaka bir yaptırım uygulanması gerektiğini savunur. 

3- Karma kuramın suçu sırf hukuki bir olay olarak incelemesine karşılık, Pozitivist okul, onu önce antropolojik (Lombro-
so) sonra sosyolojik (Ferri) en sonra hukuki (Garofalo) yönden değerlendirir. 

4- Karma kurama göre ceza, özgür iradeye, yani manevi sorumluluğa dayanmaktadır. Özgür iradeye sahip olan kimse, 

iradesini toplum için tehlikeli sayılan bir fiili işlemekte kullandığından cezalandırılmalı ve bu ceza, suçun ağırlığına göre deği-

şen azap ve ızdırap verici bir nitelikte olmalıdır. Suç ile ceza arasında adil bir oran bulunmalıdır. Bu düşünceyi reddeden Pozi-

tivistlere göre, suçlu hakkında uygulanacak yaptırım, (tedbir) olduğundan, yaptırımla toplumun korunması sağlanmalıdır. Yap-

tırım, suçlunun kişiliğine ve ait olduğu suçlu sınıfına, yani tehlikeliliğine göre değişecektir. Bu bakımdan Pozitivist okul, aynı 

suçu işleyen kimselere aynı yaptırımı uygulamaz. 

 

Çağdaş Toplumsal Savunma Kuramları 

Çağdaş toplumsal savunma öğretisi toplumsal savunmanın tamamen yeni bir tanımını vermektedir. Toplumsal savunma-

nın doğrudan amacı, bundan böyle toplumu suçlulara karşı korumak olmayıp, tersine suçluları, kendisini yanlış tanıyan veya 

onları anlamak istemeyen topluma karşı savunmaktır. Suçluları topluma kazandırmak için her şeye başvurmak gerekir. Bu ama-

cın elde edilmesi durumunda bundan yararlanacak olan da toplumdur. 

 

1- Filippo Gramatica 

Gramatica, kuramının ana çizgilerini şöyle açıklamaktadır: “Devlet toplumda bireyin huzursuzluğu nedenlerini ortadan 

kaldırma görevini üzerine almalıdır. Yasanın öngördüğü düzeni gerçekleştirmek için devletin cezalandırma hakkı değil, fakat 

bireyi sosyalleştirmek ödevi vardır. 

Bu sosyalleştirme ödevi cezalar aracılığıyla değil, fakat önleyici, eğitici ve tedavi edici toplumsal savunma önlemleri ara-

cılığıyla yerine getirilecektir. 

Gramatica’nın öğretisi, geleneksel (klasik) ceza hukuku yerine, toplumsal savunma denen ve suç, suçlu, sorumluluk ve 

ceza kavramlarım reddeden bir sistemi yerleştirmek ister. Eski kavramların yerlerini, toplum düzenine aykırılık, öznelcilik, 

iyileştirici ve önleyici tedbir kavramları alacaktır. Böylece, Gramatica ’mn öğretisi ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve 

infaz sistemi kurumlarının bir bütün olarak değişmesini öngörmektedir. Ceza hukukuna toplumsal savunmanın katılmasını de-
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ğil, tersine ceza hukuku yerine toplumsal savunmanın yerleştirilmesini savunan Gramatica'nın anlayışına göre, toplumsal sa-

vunma, kendine özgü hukuki kurumlarla ve suç hukukundan uygulama alanının daha geniş olması sebebiyle hukukun bağımsız 

bir dalını oluşturmaktadır. 

        Gramatica suç kavramını reddeder. Çünkü suç, zorunlu olarak maddi bir fiil sonucu topluma verilen tehlike veya zararın 

objektif takdirine dayanır. Örneğin, devlete karşı suçlar, kişi ve mal aleyhine suçlar vs. Hâlbuki bir toplumsal savunma siste-

minde önemli olan, objektif hareket değil, ferdin tüm kişiliğinin göz önüne alınmasıdır. Bir fiil olarak göz önüne alman suç 

kavramı yerine Gramatica, toplumsal olmama belirtileri ve derecelerini koymaktadır. Toplumsal olmama, kendisini çeşitli bi-

çimler alabilen davranışlarla gösterir. Örneğin adam öldürme, hakaret vs. Adam öldürme, toplumsal olmamanın en yüksek 

derecesini meydana getirdiği halde, hakaret toplumsal olmamanın en aşağı derecelerinden biridir. 

        Gramatica, suçlu kavramını da kabul etmemektedir. Ona göre, bu kavram, esas olarak göreli ve yapaydır. Çünkü suçlu, 

siyasal çoğunluğun koyduğu yasaları ihlal eden ve suç işleyen kişidir. Hâlbuki iki kategori insan, yani suçlu ve suçlu olmayan-

lar yoktur. Sadece toplumun ıslahla yükümlü olduğu, yasal olarak toplumsal sayılmayan insan vardı. 

        Gramatica,ya göre, suçla orantılı ceza; yerini her suç failinin gereksinimlerine uydurulan toplumsal savunma önlemlerine 

bırakacaktır . 

Yazara göre söz konusu önlemlerin özellikleri şunlardır: 

1. Cezanın tamamen yerini alacaklardır. 

2. Birleştirici bir karaktere sahip olacaklardır, yani cezalar ve emniyet tedbirleri birbirleriyle karıştırılmayacaktır. 

3. Önlemler, önleyici niteliğe de sahip olacaklardır. Bu bakımdan, süresiz olan önlemler, sadece fiilden sonra uygulan-

makla kalmayacak, kişinin toplumsal olmama özelliğinden dolayı suçtan önce de, uygulanma olanağı bulabilecektir. 

4. Önlemler, infaz sırasında, toplumsal sayılmayanın, kişiliği göz önünde tutulup değişebilmeleri veya ortadan kaldırılma-

ları için süresiz olarak belirlenecektir. 

5. Kişiliğin gerektirdiği gereksinimler dışında, kural olarak önlemler küçük veya büyüklere uygulanırken fark yaratmaya-

caklardır. 

6. Önlemler, objektif olarak ele alman fiille orantılı biçimde değil, kişiye uy durulmalıdır. 

 

2- Marc Ancel (Görüşleri) 

Yeni toplumsal savunma için ceza hukukunun temel amacı, toplumu suçluluğa, suçluları ise suç tehlikesi yahut mükerrer-

liğe karşı korumaktır. 

Yeni toplumsal savunma, Milletlerarası Ceza Hukuku Birliği gibi, suç siyasetinin, bilimsel temeller ve suç ile suçluluk 

hakkında yapılan sistematik ve ayrıntılı araştırmalar üzerine oturtulmasını zorunlu saymaktadır. Toplumsal savunma, bütün 

bilimlerden yararlanarak, suça karşı savaşın akılcı ve bilimsel bir biçimde yapılmasını kabul etmektedir. 

Toplumun, ilk önce suç nedenlerini, toplumsal koruma önlemleriyle (alkolizm ile mücadele, konut siyaseti, ateşli silahla-

rın düzenlenmesi vs.) azaltmak ödevi olduğu düşüncesini savunan Pozitivistlerin bu görüşüne katılan yeni toplumsal savunma, 

ayrıca onlar gibi, suçluyu suça yönelten fizyolojik veya toplumsal nedenleri göz önüne alarak, suçlular hakkında önlemler 

alınmasını öngörmektedir. Ancak yeni toplumsal savunmayla Pozitivist Okul arasındaki görüş birliği burada sona ermektedir. 

Gerçekten, Ancel'in düşündüğü toplumsal savunma önlemi, Ferri'nin görüşünden çok değişiktir. Pozitivizm, özellikle toplumun 

korunmasını göz önüne almakta ve koruma önleminin failin şahsı üzerindeki etkilerini ihmal etmekteydi. Diğer bir deyişle, 

Pozitivistler, önlemle, sadece toplumun korunmasının sağlanmasını öngörmüşler, onun faile etkisini ihmal etmişlerdir. Kişisel 

özgürlükleri korumak için suç ve cezaların kanuniliği ilkesine önem veren yeni toplumsal savunma ise, emniyet tedbirlerinin 

esas görevinin, suçluları toplum dışı bırakmak olduğu düşüncesini reddedip, söz konusu önlemlere ve ayrıca cezalara fakat 

özellikle özgürlüğü bağlayıcı cezalara suçluları ıslah etme amacını vermektedir. Bununla birlikte, Ancel, emniyet tedbirlerinin 

tamamen cezaların yerini almasını kabul etmemektedir. 

 

Ceza Hukukunun Doğrudan Kaynakları 

A- Anayasa 

Ceza Hukukunun doğrudan kaynaklarının başında Anayasa gelir. Anayasasının 38 inci maddesinde; suçta ve cezada ka-

nunilik, geçmişe yürüme yasağı, masumiyet karinesi, ceza sorumluluğunun şahsiliği, ölüm cezası ve genel müsadere cezası 

verilemeyeceği, uluslararası ceza divanına üye olmaktan kaynaklanan yükümlülükler hariç vatandaşın yabancı ülkeye iade edi-

lemeyeceği gibi temel ilkeler düzenlenmiştir. 

Anayasa’da ceza hukukunu ilgilendiren hükümler 38 inci maddeyle sınırlı değildir. Doğal hâkim ilkesinden (m.37), yasa-

ma dokunulmazlığına (m.83), hâkimlik ve savcılık teminatına (m. 139) kadar pek çok hüküm, ceza hukuku alanında etki doğu-

rur. 

B- Kanun 

1- Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi 

Yasada gösterilmeyen fiillerin suç oluşturmadığı (kanunsuz suç olmaz, suçların kanuniliği) ve yasanın suç saydığı bir fiil-

den dolayı ancak yasada karşılık olarak gösterilen cezanın veya güvenlik tedbirinin (kanunsuz ceza olmaz cezaların kanuniliği ) 

verilebileceği anayasalar ve ceza yasalarında bir kural olarak bildirilmiştir. Ancak, yasada gösterilen fiillerin suç sayılması ve 

bunlar hakkında yine yasada belirtilen ceza ve güvenlik tedbirlerinin verilebilmesi, suçu ve cezalan kapsayan yasanın, fiil iş-

lenmeden önce yürürlüğe girmiş olması şartına bağlıdır. 

Birey bakımından yasanın suç haline getirip cezalandırmadığı bir fiilin işlenmesinden dolayı, kamu davası açılması olana-

ğı ve yargıca failin beklemediği bir cezaya hükmedebilme yetkisi tanınırsa, ceza adaleti rastlantılara, keyfi ihtiraslara terk edil-

miş olur. Bu itibarla kanunilik prensibi, birey özgürlükleri açısından bir güvence fonksiyonu görmektedir. 
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Ceza yasaları suç ve cezayla ilgili bir hüküm ihtiva etmiyorlarsa, hususi hukuk sahasında olduğu gibi, hukukun genel 

prensiplerine, örf ve adet hukukuna ve kıyasa başvurulamaz. Bu suretle yasanın açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı kimseye 

ceza verilemeyeceği gibi, yasada yazılı olandan başka ve şiddetli bir ceza ile de kimse cezalandırılmaz. 

 

2- Türk Ceza Kanunu’nda Suçta ve Cezada Kanunilik Prensibi (**) 

TCK.’nın 2 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre; “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 hük-
molunamaz 

Toplumsal vicdanda yaşayan ve yazılı olmayan örf ve adet de, suç ve ceza bakımından göz önüne alınamaz. Böylece, suç 

ve cezalar, örf ve adet ile ortadan kaldırılamazlar. Örf ve âdete aykırı fiiller de, yasada yer almadıklarından, cezalandırılamaz. 

Aynı düşünceler ahlak için de geçerlidir. 

Maddedeki “açıkça” sözcüğü, belirlilik ilkesi ile kıyas yasağına işaret etmektedir. Belirlilik ilkesi uyarınca, suçta kanuni-

lik ilkesinin kabul edilmesi ceza hukukunun güvence fonksiyonunun icra edebilmesi için yeterli değildir. Aynı zamanda kanun-

da yer alan suç tanımlarının açık ve seçik olması gerekir. Ceza hukukunda kıyaslama da yasaktır. 

Kanunilik İlkesine Yapılan Eleştiriler 

 “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesine Pozitivistler, “hukuki” bir kaide olarak kabul etmemektedirler. Onlara göre, suçlu 

suç işlemeden önce neticelerini hesaplayan normal bir insan değildir. Bu yüzden bu ilke hukuki bir kaide değildir. 

 Yasa koyucu, yasayı yaparken ve ne gibi fiillerin cezalandırılması gerektiğini belirlerken kamu düzenini bozan fiillerin 

hepsini önceden tayin edemediğinden, yasa tarafından tanımlanmayan ahlaka aykırı ve tehlikeli bazı fiiller suç sayılmamakta-

dır. Yasada tanımlanmadığı için, bu gibi fiilleri işleyenleri cezasız bırakmak doğru değildir. Ayrıca, kötülük yapmak isteyen 

bazı kimseler, kanunilik ilkesinden yararlanma yolunu da bulmaktadır. Nitekim yasada tanımlanmış suçlara tıpatıp uymamala-

rına rağmen, nitelikleri, etkileri ve faillerindeki ahlaki kötülüğü belirtmeleri bakımından, onlardan farklı olmayan fiiller de bu-

lunmaktadır. Bu gibi yasanın suç olarak tanımlamadığı fiilleri işleyenler, yasanın boşluklarından yararlanarak topluma, herhan-

gi bir yaptırıma hedef olmadan zarar verebilmektedir. 

Bu eleştirilere cevap ilkenin kaldırılması veya yargıçların kıyas yoluyla hüküm vermelerinden doğacak sakıncalardan daha 

az tehlikelidir. Çünkü suçların ve cezaların kanuniliği ilkesini, ortadan kaldırmak veya önemini azaltmak, eski dönemlerin keyfi 

cezalar sistemine tekrar dönülmesi sonucunu doğurduğu gibi, kişi özgürlüğü ve dokunulmazlığı da tehlikeye düşmüş olur. Ay-

rıca yargıçlara, yasanın tanımladığının dışında kalan fiilleri suç olarak kabul etme yetkisinin verilmesi, onların olayları algılama 

biçimleri birbirinden farklı olabileceğinden, ceza adaletinin dağıtılmasında birliği de ortadan kaldırır. 

Ayrıca kanunda düzenlenmeyen fiiller sınırlıdır ve toplum düzenini sarsan oldular değildir. Bu düzeni bozan fiiller olsa da 

zaman zaman ceza yasalarına eklemeler yapılmaktadır. 

 

3-  Yürütmenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç İhdası Sorunu (**) 

Bir fiili suç haline getirip ceza yaptırımı altına almasına öğretide “tam ceza kanunu” denir. Bazen de yasa koyucu, idare-

nin yapacağı işlemle suçu belirlemesine, yani yasayı doldurmasına izin verdiği durumlarda, suçun yaptırım bölümünü kendisi 

belirtmekte, düzenlenecek konulan gösterip, yasak edilecek hareketlerin nelerden ibaret olduğu konusunun saptanmasını idare-

ye bırakmaktadır. Öğretide bu şekilde suç yaratılmasına olanak tanıyan yasalara “açık, beyaz veya kör ceza kanunları” denil-

mektedir. Bu tür düzenlemeler cezada kanunilik ilkesine bağlı kalınmakla, yasama organının kanunla sınırlarını çizdiği konu-

larda yürütmenin düzenleyici işlemlerle suç ihdas etmesine ikan sağlamaktadır. 

1982 Anayasası’nın hükümleri nazara alındığında yürütmenin düzenleyici tasarruflarıyla suç ihdas edemeyeceği düşüncesi 

benimsenmelidir. O halde, “suç ve ceza” ihtiva eden düzenlemelerin, temel hak ve özgürlüklerle irtibatları dolayısıyla kanunla 

yapılması anayasal bir kuraldır. Bu açıdan yürütmenin düzenleyici işlemleriyle suç ihdas etmesi, en başta AY.’nın 7 inci mad-

desinde “yasama yetkisinin devredilemeyeceği ilkesi”nin88 ihlalidir. 

 

4-   Kıyas Yasağı 

Ceza hukukunda kıyas, yasada açıkça suç olarak gösterilmemiş olan bir fiilin; yasadaki suçlardan birisine benzetilerek ce-

zalandırılmasıdır. Bu çeşit kıyasa; yasaya göre kıyas veya yasa içinde kıyas denir. 

Ceza Hukukunda genellikle kıyasın geçerli olmayacağı kuralı, kişi özgürlüğünün müdahaleden korunması sonucunu sağ-

lamaktadır. Nitekim ceza hukukunda kıyasın kabulü halinde, bireyler hareketlerinde kendilerini tamamen serbest sayamazlar; 

çünkü yasada açıkça suç olduğu belirtilmeyen herhangi bir hareketin ilerde kıyas yoluyla suç sayılarak cezalandırılması olasılı-

ğından endişe ederler. 

Türk Ceza Kanunu’nun 2 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasın-
da kıyas yapılamaz” denilerek kıyas yasağı açıkça düzenlenmiştir. 

 

5-   Kanunilik İlkesinin Sonuçlan 

aa- Kanun koyucu Bakımından Sonuçlan 

Bir fiili suç haline getirip karşılığında yaptırımı koymak kanun koyucuya aittir Yasa koyucu, toplum menfaatlerini dikkate 

alarak, bir fiilin işlenmesini veya işlenmemesini suç sayıp cezasını da düzenleyebilir. Bu çerçevede suç ve ceza hükmü ihdas 

etme hususunda yasa koyucu, tek kaynaktır. 

Kanun koyucu suç haline getirmek istediği fiili, yani suçun maddi unsurlarını ve bu fiil karşılığı hükmedilecek cezayı 

mümkün olduğu kadar açık ve net olarak göstermelidir. Ceza hukukunun güvence fonksiyonunu yerine getirebilmesi “belirlilik 

ilkesi” adını verdiğimiz, bu kaideye uyulması ile yakından irtibatlıdır. Suçun tanımının yasada açıkça gösterilmemesi, işleyece-

ği fiilin suç oluşturup oluşturmadığını bilemeyen ferdi kuşku içinde bırakacağından onun özgürlüğünü tehlikeye düşürecektir. 
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Ayrıca belirlilik prensibine uygun davranılmaması kıyas uygulamalarına sebebiyet vererek hâkimin keyfi davranmasına yol      

        Kanunilik ilkesi, yasa koyucunun işlendiği zaman suç sayılmayan fiilleri sonradan suç haline getirerek bireyleri cezalan-

dırmasını, yani yasaların geçmişe yürürlüğünü de yasaklamıştır.  

bb- Hakim Bakımından Sonuçlan 

Bu ilke ile hakim sadece yasada belirli olan suç tipine uyacak. Önüne gelen olay kanunda yer alan suç tipine uyuyorsa hü-

küm verebilecek. Hiçbir şekilde kıyas yapamayacaktır. Ayrıca yargıç yasa tarafından öngörülmeyen cezalara hükmedemeyece-

ği gibi, takdir hakkına göre yasanın kabul ettiği sınırlar arasında bir ceza tayin ederken (temel ceza) belirlenen ceza üzerinden 

ancak yasada açıkça yazılı hallerde arttırma, eksiltme ve değiştirme işlemlerini yapabilecektir. 

 

C- Uluslararası Antlaşmalar. 

1982 Anayasasının 90 inci maddesinin 5 inci fıkrasında; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar 
kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yü-
rürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içer-
mesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” denilmektedir. 

 

  

CEZA YASALARININ YAPILMASI, YÜRÜRLÜLÜK BAŞLANGICI, YAYINI VE İLANI 

Genellikle son maddelerinde yürürlük açısından belli bir tarih gösteren yasalar, resmi gazetede yayımlandıktan sonra be-

lirtilen tarihte yürürlüğe girer. Bazı yasalar Resmi Gazete ile yayınlan tarihinden itibaren on beş gün veya bir ay gibi bir süre 

sonra, birçoğunun da “yayınları tarihinden itibaren” yürürlüğe girecekleri bildirilir. Ancak bir zorunluluk olmadıkça ceza hü-

kümlerini kapsayan yasaların “yayınları tarihinden itibaren” yürürlüğe girmelerinin doğru olmadığı, çünkü bir yandan, bu gibi 

yasaların varlığından haberi olmayanların olabileceği, diğer yandan ise, mahkemelerin ve idari makamların yasaları uygulama 

için gerekli hazırlıkları yapma konusunda bir zamana ihtiyaçları olacağı ileri sürülmüştür. 

Eğer yasa kendi metninde hangi tarihte yürürlüğe gireceğini göstermemişse, resmi Gazetede yayımını takip eden günün 

başlangıcından hesap edilmek üzere 45 inci günün bitiminden itibaren Türkiye’nin her tarafında aynı zamanda yürürlüğe girer. 

 

CEZA YASALARININ YÜRÜRLÜK SÜRELERİ 

Ceza hükümlerini taşıyan yasalar yürürlük süreleri bakımından; sürekli (daimi), süreli ve geçici (istisnai) olmak üzere üçe 

ayrılır. 

1- Sürekli Yasalar  

Ceza kanunumuz gibi başka bir yasa tarafından ortadan kaldırılıncaya kadar yürürlükte kalan yasalardır. Bu gibi yasaların 

yürürlükten kaldırılması açık (sarih) veya dolaylı (zımnî) olarak iki şekilde cereyan edebilir. 

Açık olarak kaldırma; yürürlüğe giren yasadaki açık bir hükümle, önceki yasanın yürürlükten kaldırılması, yürürlükten 

açık olarak kaldırmadır. 

Dolaylı olarak kaldırma; bir yasanın yürürlükten dolaylı olarak kaldırılması eski ve yeni yasa hükümlerinin birbirleriyle 

bağdaşmaması halinde söz konusu olur. Dolaylı olarak kaldırmada; 

aa- Önceki ve sonraki yasaların her ikisi de genel yasa ise, sonrakinin öncekini ortadan kaldırdığı kabul edilir. 

bb- Önceki kanun genel sonraki kanun özel ise, özel kanun kendi konusuna giren hususlarda genel kanunu yürürlükten 

kaldırır. 

cc- Eğer önceki ve sonraki yasaların her ikisi de özel yasalar olup, sonrakinde öncekinin ortadan kalktığına ilişkin bir 

açıklık yoksa sonrakinin hükümleriyle bağdaşmayan önceki özel yasanın hükümlerinin ortadan kalktığı, bağdaşan hükümlerin 

ise, yürürlükte kaldığı kabul edilir. 

 

2- Süreli Yasalar (**) 

Yürürlük süreleri önceden belli edilen yasalara, süreli yasalar denir. Bu tür yasalar, uygulanmalarına kendileri bir son ve-

rir. Örneğin; 4 Mart 1935 tarihli ve 578 sayılı “Takriri Sükûn Kanunu”, iki yıl süreyle yürürlükte kalacağı bizzat kendi metnin-

de belirtildiğinden süreli bir yasaydı. 

 

3- Geçici (İstisnai ) Yasalar (********) 

Günün birinde sona erecek olan geçici bir durum veya olayı düzenleyen yasalara geçici veya istisnai yasalar denir. Yürür-

lük süreleri, ilgili oldukları durum veya olayın devam süresine bağlı olan bu gibi yasalar, temelde süreli yasalardır. Fakat süreli 

yasalardan, sürenin ne zaman sona ereceği önceden bilinmediğinden ayrılırlar. Örneğin; II. Dünya Savaşı ve olağanüstü durum-

lar dolayısıyla çıkarılan 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu da geçici nitelikte idi. 

 

 CEZA YASALARININ GEÇMİŞE YÜRÜRLÜ OLMAMALARI, LEHE YASANIN GEÇMİŞE YÜRÜRLÜ OLMASI 

       Türk Ceza Kanununun 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 inci cümlesi, bu kuralı şu şekilde ifade etmektedir: “İşlendiği 
zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulana-

maz”. Böylece Türk Ceza Kanunu, öğretide yerleşmiş bir kural olan suçun işlendiği zamanın yasasına tabi olacağı esasını kabul 

etmiştir. Buna “ceza kanunlarının geçmişe yürürlü olmaması kuralı” denir. 

       İşlendiği zamanın yasasına göre suç sayılan bir fiilin, sonradan yürürlüğe giren bir yasayla suç olmaktan çıkarılması veya 

cezasının azaltılması hallerinde yeni yasa geçmişe yürütülerek ya faile hiç ceza verilmeyecek (sonraki yasanın fiili suç olmak-

tan çıkarması olasılığında) veya failin lehine olan somaki yasa (yeni yasanın eski yasaya göre failin lehine hükümler getirmesi 

halinde) geçmişe yürütülerek uygulanacaktır. Bu suretle sonraki yasanın evvelce işlenmiş olan fiillere uygulanması, “suçun 
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işlendiği zamanın yasasına tabi oluşu olan ceza yasalarının geriye yürümemesi” kuralının istisnasını oluşturmakta ve buna “leh-

teki yasanın geçmişe yürürlü olması” denilmektedir. 

        Cezayı ağırlaştıran ceza yasalarının geçmişe yürürlü olmaması kuralı, aşağıdaki gerekçelerle açıklanmıştır: 
      1-  Suç yaratan veya mevcut suçun cezasını artıran failin aleyhine olan yasanın geriye yürütülmesi, söz konusu yasanın 

işlenen fiili suç haline getirmesi durumunda “kanunsuz suç olmaz” ve fiilin cezasını arttırması durumunda ise “kanunsuz ceza 

olmaz” kuralına aykırıdır. 

      2- Failin durumu geriye yürütülen aleyhe yasa veya yasalarla kötüleşmemelidir; çünkü onun Devletten kazanılmış 

haklarına saygı duyulmasını isteme hakkı vardır. 

      3- Ceza, itaatsizliğin yaptırımıdır. İtaatsizlik ise ancak mevcut bir buyruk varsa söz konusu olabilir. Sonuç nedenden 

önce gelemeyeceğinden, yeni yasa önceki fiile uygulanamaz. 

      4- Ceza yasasının rolü, suçların işlenmesini önlemektir. Eskiden işlenmiş suçlara karşı yeni ceza yasasının önleme et-

kisi imkânsızdır. Gerçekleşen, gerçekleşmemiş duruma getirilemez. 

Lehteki yasanın geçmişe yürürlü olması ise, şu gerekçelerle açıklanmıştır: 
       1-  Lehteki yasanın geçmişe yürürlü olması, failin çıkan için kabul edilen suçların ve cezaların kanuniliği ilkesinin sa-

iklerine aykırı değildir. Failin çıkan burada toplumsal çıkara da uygundur. 

       2-   Lehteki yasanın geçmişe yürütülmesi durumunda, geçmişe yürümeyi engelleyen bir kazanılmış haktan söz edile-

mez. Daha ağır cezayı uygulama konusunda toplumun kazanılmış bir hakkı vardı denilse bile, toplum bu hakkından vazgeçmiş-

tir. 

      3-  Klasik ceza hukukçularına göre cezada adalet ve insancıllık esaslan, lehteki yasanın geçmişe yürümesini gerektirir. 

  

LEHDE OLAN CEZA YASALARININ GEÇMİŞE YÜRÜMESİ VE BUNLARIN TESPİTİ 

İki yasa arasındaki tek farkın sadece cezanın türüne ve miktarına ilişkin olması, daha sonra da, yasalar arasında başka ba-

kımlardan da fark bulunması halini inceleyeceğiz. 

İki yasa arasındaki tek fark, sadece cezanın türü ve miktarına ilişkin ise, bu konuda çeşitli olasılıkları birbirinden ayırmak 

gerekmektedir. 

Her iki yasada cezaların türü ya aynıdır (her ikisinde de hapis cezası olması) ya da değişiktir (birinci yasada hapis cezası, 

İkincisinde ise para cezası öngörülmesi). 

1-   Suç karşılığı para cezası öngören yasa, hapis cezası öngören yasaya göre daha lehedir. Şayet bir yasada suç karşılığı 

sadece hapis cezası, diğer yasada ise hapis ile para cezası seçimlik ise, seçimlik cezayı öngören yasa daha lehedir. Buna karşılık 

suç karşılığı sadece para cezası öngören yasaya göre, para cezası ile hapis cezasını seçimlik olarak kabul eden yasa daha aley-

hedir. 

2-  Her iki yasada suç karşılığı verilen cezaların türü aynı ise, hapis cezasında sürelerin, para cezasında ise miktarın karşı-

laştırılması gerekir. 

aa) Türü aynı olan cezalar, sabit miktarda iseler, miktarı az olan cezayı taşıyan hüküm failin lehinedir. 

bb) Türü aynı olan cezaların aşağı ve yukarı sınırlan bulunmakta ise bu durumda lehe olan yasayı saptamak için çeşitli 

olasılıklar söz konusu olabilir: 

Her iki yasada yazılı cezaların aşağı sınırlan eşit yukarı sınırlan farklı ise, yukarı sınırı az olan yasa ötekine göre failin le-

hinde sayılır. 

Yukarı sınırları eşit aşağı sınırlan farklı ise, bu durumda, aşağı sının az olan cezayı kapsayan yasa ötekine göre lehte yasa 

sayılır. 

Türü aynı olan cezaların aşağı ve yukarı sınırlan birbirine geçmiş ise, örneğin birinci yasada suça ilişkin hapis cezasının 

aşağı sının üç, yukarı sının on beş yıl hapis, diğer yasada ise, aynı suç için aşağı sınırı beş, yukarı sınırı on yıl hapis belirlenmiş 

olsa, hangi yasanın lehte sayılması ve dolayısıyla uygulanmasının gerektiği sorunu tartışmalıdır. Bu konuda çeşitli görüşler ileri 

sürülmüştür. 

a- Bir görüşe göre sanığa, bu iki yasadan kendisine daha lehte görüneni bir bütün halinde seçme hakkı tanınmalıdır. Bu 

görüş, ceza yasalarının kamu düzeni yasaları olduklarının unutulması sonucuna götürür. 

b- Diğer bir görüşe göre yargıç iki yasayı bağdaştırmalıdır. Aşağı sının az olan yasayı uygulamalı ve diğer yasanın yukarı 

sınırını da aşmamalıdır. 

c- Baskın görüşe göre, her iki yasadan kapsadığı cezanın yukarı sının daha az olan yasa failin lehinde sayılır. 

 

Bu kıstaslarda sadece cezanın türü ve miktarına ilişkin inceleme yapılmıştır. Ama bazen iki yasa arasında olanak farkları 

bulunabilir. Bu zaman hangi yasanın lehte olduğu faile uygulanması mümkün hükümler karşılaştırılarak bulunmalıdır. Lehe 

kanun belirlenirken iki kanun karma şekilde uygulanması gibi bir duru söz konusu değildir. 

 Suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan yasa ile hüküm sırasında yürürlüğe girmiş bulunan yasa arasına giren yasaya 

“aradaki yasa ”, denir. Böylece, aynı suç hakkında uygulanması düşünülebilen üç yasa bulunmaktadır. Öğretide ve mahkeme 

içtihatlarında savunulan baskın görüş, aradaki yasanın en hafif cezayı kapsaması halinde uygulanması gerektiği yolundadır. 

Baskın görüş çeşitli gerekçeler öne sürmüştür; 

a- Fail, bir an için bile olsa lehteki yani aradaki yasaya bağlı olduğundan, bu yasa kendisi için kazanılmış bir hak oluştu-

rur. Hüküm zamanındaki yasa, bu kazanılmış hakkı ortadan kaldıramaz. 

b- Dava süratle görülseydi, fail aradaki lehte yasaya göre yargılanacaktı. Adli- yenin ağır işlemesinden dolayı failin zarar 

görmemesi gerekir. 

c- Lehte olan yasanın uygulanması merhamet ve insanlık esasına dayanır. 
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d- Suçun işlenmesinden sonra yayınlanan ikinci yasa, yani aradaki yasa birinci yasadan daha lehte hükümleri kapsadığın-

dan, 7 nci maddeye göre geçmişe yürüyerek birinci yasanın yerine geçer ve onu ortadan kaldırır. Daha sonra yayınlanan üçüncü 

yasa ise, aradaki yasaya oranla daha ağır hükümleri taşıdığından geçmişe yürürlü değildir. Buna göre, olayda, failin en lehine 

olan ara yasası uygulanacaktır. 

 

SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN 

İcrai veya ihmali hareketin neden olduğu sonucun devam etmeden hemen son bulması durumuna “ani suç” denir. Örne-

ğin, kasten öldürme. Kanuni tipte suçun tamamlanabilmesi için hareketten ayrı bir neticenin arandığı ani suçlarda, suçun işlen-

diği zamanın tespitinde; “hareketin icrasının mı” yoksa “neticenin gerçekleşmesinin mi” esas alınacağı noktasında tartışma 

bulunmaktadır. Bizim iştirak ettiğimiz üzere, fiilin işlendiği anda yürürlükte bulunan ceza yasasının uygulanması esasını kabul 

edenler de mevcuttur. Düşüncemize göre; öldürücü bir yarayla yaralanan kişinin bir ay sonra ölmesi halinde, suç yaralama günü 

işlendiğinden, faile ölüm tarihindeki yasa değil, yaralama günü yürürlükte olan yasa uygulanacaktır. 

Tipiklikteki hareketin yapılmasıyla tamamlanan ve icrası devam eden suçlara “mütemadi suç” denir. Devam eden suç 

olan mütemadi suçun, sürekliliğin sona erdiği anda işlendiği kabul edilir ve o anda yürürlükte bulunan yasa -failin lehinde veya 

aleyhinde olmasına bakılmadan- uygulanır. 

Zincirleme (müteselsil) suçlarda teselsülün sona erdiği anda yürürlükte olan yasa, failin aleyhine dahi olsa uygulanır. 

 İtiyadi suçun varlığından söz edebilmek için fiilin bir defa değil, birkaç defa işlenmesi gerekmektedir. İtiyadi suçlarda 

uygulanacak yasa, itiyadı meydana getiren son fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan yasadır. Bu yasa önceki fiillerin işlendiği 

sırada yürürlükte olan yasadan daha ağır olsa dahi uygulanacaktır. 

 

 

CEZALARIN İNFAZ REJİMİNE, GÜVENLİK TEDBİRLERİNE, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA VE                      

                               ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YASALARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 

 

1-  Cezaların İnfaz Rejimine İlişkin Yasalar 

Cezaların infaz rejimini değiştiren yasalar bunların niteliklerini değiştirmemek şartıyla ister suçlunun lehinde, ister aley-

hinde olsun, çekilmekte olan cezalar hakkında derhal uygulanır. 

 

2- Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Yasalar 

Güvenlik tedbirlerine ilişkin yasaların da derhal uygulanması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu görüş, aşağıdaki gerekçelere 

dayanmaktadır. Gerekçeleri ise; 

a- Azap ve ıstırap verici bir niteliğe sahip olmayan güvenlik tedbirleri, suçun ağırlığına göre değil, suçlunun topluma karşı 

gösterdiği “tehlike halinin” derecesine göre verilir. Bu hal, karar anındaki duruma göre hesaplanır. Yargıç, tehlike halini göz 

önüne alarak kararını vereceğinden, fail, fiili işlediği sırada daha hafif bir yaptırımın kendisine uygulanacağını beklediğini ileri 

süremez. 

b- Güvenlik tedbirleri arasında cezalar gibi derece farkı olmadığından, birisinin diğerinden daha hafif olduğu iddia edile-

mez. 

c- Güvenlik tedbirleri, suçluyu ıslah ve terbiye yoluyla topluma kazandırma ve yeniden suç işlemesine engel olmak sure-

tiyle de toplum düzenini koruma amaçlarını güttüğünden, bu amaçlara en uygun tedbirin son çıkan kanundaki tedbir olduğu 

varsayılmaktadır. 

  

3- Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Yasalar 

A- “Derhal Uygulama” Prensibi (**) 

Ceza muhakemesi hukukundaki yasa değişikliklerinde “derhal uygulama” (hemen uygulama) kuralı geçerlidir. Bu kuralla 

amaçlanan yeni yasanın açılmış veya kendisinin yürürlüğe girmesinden sonra açılacak olan ceza davalarıyla ilgili, henüz yapıl-

mamış işlemlere uygulanması ve eski yasanın yürürlükte olduğu sırada tamamlanmış işlemlerin de geçerli sayılmasıdır. “Derhal 

uygulama” ile her iki yasaya uygulama alanı tanınmaktadır. Şöyle ki, yapılmış işlemler eski yasaya, yapılacaklar ise yeni yasa-

ya tabi olacaklardır.  

B- “Derhal Uygulama” Kuralının Sonuçları 

a- İşlemlerin Yürürlükteki Yasaya Göre Yapılması 

        Suç işlendikten sonra yürürlüğe giren yeni yasa, muhakeme başlamış olsa dahi yapılacak muhakeme işlemlerine uy-

gulanacaktır. Bu bakımdan, örneğin bir dava Asliye Ceza Mahkemesinde görülürken, bu tür davaları Ağır Ceza Mahkemesine 

veren yeni bir muhakeme yasası yürürlüğe girse Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı ile davayı Ağır Ceza Mahkemesine 

göndermelidir. 

b- Eski Yasaya Göre Yapılmış İşlemlerin Yürürlükteki Yeni Yasanın Varlığına Rağmen Geçerliliğini Koruması 

“Derhal uygulanırlık” kuralına göre, yeni yasa, yürürlüğe girdikten sonra eski yasa zamanında yapılmış muhakeme işlem-

leri geçerliliklerini korur. 

c- Eski Yasaya Göre Henüz Yapılmamış İşlemlerin Bundan Böyle Artık Yeni Yasaya Göre Yapılması 

Muhakeme başladıktan sonra, yürürlüğe giren yeni yasa eski yasa zamanında yapılmamış muhakeme işlemlerine uygula-

nır. Örneğin, eski yasa tanığın yeminle dinleneceği hükmünü koymuş, yeni yasa ise, tanığın yeminle dinlenmesi hükmünü kal-

dırmışsa, yeminle daha henüz dinlenmemiş tanık, yeminsiz dinlenecektir. 

d- Yeni Yasanın Sanığın Lehinde veya Aleyhinde Olmasına Bakılmadan Uygulanması 
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Ceza muhakemesi hukuku alanında yürürlüğe giren yeni yasa, sanığın aleyhinde olsa dahi hüküm ifade edecek ve derhal 

uygulanacaktır. Bu bakımdan, ceza muhakemesi yasaları, ceza yasalarından farklıdır. 

 

C- Derhal Uygulama Kuralının İstisnası 

Derhal uygulama kuralının mutlak olarak uygulanması, bazen adaletsiz sonuçların meydana gelmesine yol açar. Nitekim 

kanun yoluna başvurmak için tanınan süreyi kısaltan yasayı, eski yasaya güvenerek daha henüz kanun yoluna başvurmamış 

olanlara derhal uygulamak, adaletsiz bir sonuca sebep olur. Böylece, sözgelimi eski yasaya göre temyiz yoluna başvurma için 

tanınan 30 günlük sürenin 8 inci gününde yürürlüğe giren yeni bir yasa, kanun yoluna başvurma süresini 7 güne indirse, yeni 

yasanın “derhal uygulanırlığı kuralı” gereğince bu süreyi geçirdiğinden, kişinin temyiz yoluna gidemeyeceği sonucuyla karşıla-

şılır. Oysaki kişiye bir işlem hakkında süre tanınsa, onun sürenin başında veya sonunda söz konusu işlemi yapma yetkisi vardır. 

“Derhal uygulama” kuralı mutlak olarak uygulanırsa, sürenin başında temyiz yoluna giden kişinin, hakkını kullanabilmesine 

karşılık, eski yasaya güvenerek bekleyen kişi hakkını yitirecek ve bu durum bireylerin yasalara karşı beslediği güveni sarsacak-

tır. 

4-    Zamanaşımına İlişkin Yasalar 

Yeni kanun yürürlüğe girdiği zaman eski kanuna göre dava veya ceza zamanaşımı dolmuş ise, her hangi bir sorunla karşı-

laşılmaz. Zira zamanaşımının dolmasıyla devletin dava açıp bitirme ya da cezalandırma hak ve görevi ortadan kalkmıştır. Dev-

let, bu süreyi geriye etkili olarak uzatamaz. 

Fail hakkındaki dava veya ceza zamanaşımı süresi eski kanuna göre henüz dolmadan yeni bir kanun çıkarsa, hangi kanun-

daki düzenlemenin esas alınması gerektiği hususunda doktrinde değişik fikirler ileri sürülmüştür. 

a- Bir fikre göre; fiili suç olmaktan çıkartmayan, fakat devletin ceza verme hakkına düşürücü bir etki yapması nedeniyle 

maddî ceza hukukuna ait bir müessese olarak görülen zamanaşımını sanık aleyhine değiştiren yeni yasa geriye yürümez. 

b- zamanaşımı muhakeme hukukuyla ilgili bir müessese sayılırsa, zamanaşımı sürelerine ilişkin değişiklikler lehte veya 

aleyhte olsun (sürenin uzatılması, kısaltılması, tamamen kaldırılması) geçmişe yürürlü olarak uygulanır. 

Kısacası;  zamanaşımına ilişkin yasa hükümlerinden hangisi sanığın lehine ise onun uygulanması gerekir. 

 

SÜRELİ, GEÇİCİ VEYA İSTİSNAİ YASALARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 

Birinci görüş, süreli veya geçici yasaların, yürürlüğü sırasında işlenmiş olan fiiller hakkında, yürürlükten kalkmasından 

sonra da uygulanması gerektiğini savunur. Leh de olan yasanın geriye yürümesi kuralı, bu çeşit yasalar hakkında uygulanmaz. 

Bu tür yasalar, yürürlükten kalktıktan sonra, yürürlükleri sırasında işlenen fiillere uygulandıklarından “ileriye yürüme ilkesine” 

tabidir. 

İkinci görüşe göre ise, leh de olan yasaların geriye yürüme ilkesi süreli ve geçici yasalara da uygulanmalıdır. Bu bakım-

dan, bu tür yasaların yürürlükte olduğu sürede işlenen eylemler, sözü geçen yasaların yürürlükten kalkmalarından sonra artık 

kovuşturulamaz ve cezalandırılamaz. Çünkü yasa yürürlükten kalktığından, artık o eylemleri cezalandırmakta sosyal yarar kal-

mamıştır. 
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            SUÇ VE UNSURLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

Suç, toplumsal düzenin devamı açısından korunması gereken hukuki değerlerin bilerek ve istenerek ihlalini (kast) veya bu 

değerleri korumaya yönelik kurallara karşı özensizliği (taksir) ifade eden insan davranışlarıdır 

Suç teorisi, bir fiilin suç sayılması için zorunlu şartlan yani unsurlar incelediği gibi suç olanı suç olmayandan ayırt etmeye 

yarayacak hususları, suçun nitelikli unsurlarının nelerden ibaret bulunduğunu, suçun ne zaman gerçekleştiğini, hangi hallerde 

ortadan kalktığını da araştırır. 

Aşağıda da belirtileceği üzere suçun unsurlarını tipiklik, maddi unsurlar (fiil, netice, nedensellik bağlantısı, fail, konu, 

mağdur, suçun nitelikli unsurları), manevi unsurlar (kast, taksir, saik ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar) ve hukuka aykırılık 

olarak dörde ayırmaktayız. Bu dört unsuru da içine alan bir tanım vermek gerekirse denebilir ki; suç, ceza normunun yasakladı-

ğı, tipe uygun, kasten veya taksirle gerçekleştirilen hukuka aykırı haksız bir fiildir. 

 

Haksızlık teşkil eden bir fiilin suç ya da kabahat olması uygulanacak hükümler bakımından farklılık doğurmaktadır. Nite-

kim örneğin; 

a) Suçlara teşebbüs cezalandırılır (m.35). Kabahatlere teşebbüs cezalandırılmaz. 

b) Kanunun suçlar ve kabahatler için kabul ettiği zamanaşımı süreleri birbirlerinden farklıdır. 

c) Suçlar kural olarak kasten işlenebilir (m.21). Kanunda açıkça belirtilmişse taksirle işlenen fiiller de suç oluşturabilir 

(m.22/1). Kabahatler ise, kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde hem kasten hem de taksirle işlenebilir (Kab. K. m.9). 

d) Yabancı ülkelerde işlenen suçlardan dolayı ülkemizde soruşturma ve kovuşturma yapılabilir. Kabahatler bakımından 

sadece ülkede işlenen fiiller cezalandırılır 

e) Suça iştirakte suç ortaklan arasında fail, azmettiren ve yardım eden ayrımı yapılmaktadır. Buna karşılık kabahat teşkil 

eden fiilin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde, bu kişilerin her biri fail olarak cezalandırılır. 

f) Suçlar hakkında uygulanacak yaptırımlar hapis ve adli para cezasıdır (m.45). Kabahatler karşılığında uygulanacak olan 

idari yaptırımlar ise, idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir. 

g) Bir suç dolayısıyla bir kimsenin cezalandırılabilmesi, mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşmesi ile mümkündür. 

Kabahatler dolayısıyla idari yaptırım uygulanması, kanunda gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlilerine aittir 

 

II- SUÇUN UNSURLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Kanaatimize göre 5237 sayılı Kanunun sistemi de dikkate alındığında suçun dört unsurunun bulunduğunu söylemek 

mümkündür. Bunlar; 

1. Tipiklik 

2. Maddi unsurlar (hareket, netice, hareketle netice arasında nedensellik bağlantısı, fail, mağdur, konu ve nitelikli unsrlr.) 

3. Manevi unsurlar (kast, taksir, saik ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç), 

4. Hukuka aykırılık unsuru” dur. 

 

Yukarıda bazı tasniflerde suçun unsurları arasında incelenen “kusurluluk” suçun unsurlarına dâhil değildir. Kusurluluk iş-

lediği fiil dolayısıyla kişinin kınanabilmesi, haksızlık teşkil eden eylemin ferde yüklenebilmesidir. Bu itibarla kusurluluk, tüm 

unsurlarıyla gerçekleşmiş bir fiilden ötürü kişinin kınanabilip kınanamayacağı hususundaki yargıyı ifade etmektedir. 

 

2. SUÇUN UNSURLARI 

 

I- TİPİKLİK 

1- Kavram 

Tipiklik (suç kalıbı) suç sayılan fiilin ceza normundaki soyut tasviridir. Bu unsur, işlenen fiilin, ceza kanununda yapılmış 

bulunan suç tanımına tıpatıp uygun bulunup bulunmadığının tespiti ile ilgilidir. 

 
2- Tipiklik ve Hukuka Aykırılık 

Bir fiil, suçun kanuni tanımında yer alan tarife uyuyorsa, yani tipikse, bu onun hukuka aykırılığının bir belirtisi, karinesi-

dir. Bununla birlikte, fiilin tipe uyması, mutlak olarak hukuka aykırı olduğunu göstermez. Kanun hükmünü icra (m.24/1), meşru 

savunma (m.25/1), ilgilinin rızası (m.26/2) gibi hukuka uygunluk sebepleri tipe uygun eylemin hukuka aykırılığını ortadan 

kaldırır. 

Bir fiil, hukuka aykırı olmasına rağmen, tipik olmayabilir. Bu takdirde fiil, ceza normunun yasakladığı tipe uygun olmadı-

ğından, ceza hukukunun alanı dışında kalır. Örneğin, evli bir kişinin zinası hukuka aykırı olmakla birlikte, TCK.’nın 102 ve 

devamı maddelerindeki unsurların taşımadığı sürece tipik değildir. Şu halde, suç teşkil eden bir haksızlıktan bahsedebilmek için 

fiilin hem tipik olması, hem de hukuka aykırı bulunması gerekir. 

 

3- Tipiklik ve Hukuki Hata (***) 

Hukuki hata, kanun hükmünün mevcudiyetinde veya yorumlanmasında düşülen hatadır. İki şekilde ortaya çıkabilir; 

Olumlu hukuki hata, kişinin yasada suç sayılmayan bir fiili, suç sayıldığı düşüncesiyle işlemesidir. . Doktrinde mefruz 

veya varsayılan suç, hayali suç, sözde suç, mahiyette hata, isimlendirilen bu ihtimalde, kanunda suç olarak düzenlenmeyen, 

tipik olmayan bir fiilden kimse cezalandırılamayacağından, failin zihninde suç saydığı eyleminden sorumluluğu yoluna gidile-

mez. Örneğin, evli kadınla cinsel ilişkiye giren ve zina suçunu işlediğini zanneden bir kimsenin, TCK.nda zina suç sayılmadı-
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ğından, cezai mesuliyeti bulunmamaktadır. 

Olumsuz hukuki hata ise, yasada suç teşkil eden bir fiilin, suç teşkil etmediği inancıyla işlenmesidir.. Örneğin, ruhsatsız 

ve imara aykırı surette kendisine ait arsa üzerine inşaat yapan ve fiilinin suç teşkil etmeyip, sadece idari mahiyette bir yaptırımı 

bulunduğunu düşünen kişinin yanılgısı olumsuz hukuki hatadır. “Ceza Kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz” kuralı gere-

ğince, böyle bir yanılgının ceza sorumluluğuna etkisi yoktur. 

İfade edelim ki, TCK.’nun 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında kusurluluğu etkileyen bir hata çeşidi olarak haksızlık 

yanılgısı düzenlenmiştir. Buna göre kişi, işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu konusunda kaçınılmaz bir hataya düşmüşse, yani 

fiilinin hukuka aykırı olmadığı, haksızlık teşkil etmediği, meşru olduğu, yasaklanmadığı inancıyla hareket etmişse ve bu yanıl-

gısı da kaçınılamaz nitelikte ise, artık cezalandırılmaz. Esasen bu düzenleme yapıldıktan sonra, yukarıda bahsettiğimiz 4 üncü 

maddenin TCK. Sistemin de bir öneminin kalmadığını belirtmeliyiz. 

 

4- Tipiklik ve İşlenemez Suç(*) 

İşlenemez suçta, failin işlemeyi düşündüğü suç, kanunda düzenlenmektedir. Ancak bazı nedenlerle failin kanuni tarife uy-

gun bu fiili işlemesi imkânsızdır. Bu imkânsızlık suçun konusunun bulunmaması ya da araçların elverişsizliğinden kaynaklanır. 

Örneğin, ölmüş bir kimseye öldürmek. İşlenemez suçun söz konusu olduğu hallerde, ya eylemin elverişsizliği ya da konunun 

yokluğu sebebiyle tipikliğin gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Elverişsiz teşebbüs ile sözde suçu da ayırt etmek gerekir. Elverişsiz teşebbüste fail, aslen var olmayan bir unsurun varlı-

ğından yola çıkmaktadır ve bu unsur tipikliğe aittir; fail kendince öyle bir durum hayal eder ki, aslen var olsa, gerçekten tipiklik 

karşılanacaktır. Sözde suçta durum farklıdır. Fail burada aslında bilinçli olarak doğru bir eylem içerisindedir, ancak bu eylemin 

bir ceza hukuku normunu karşıladığını düşünmektedir, oysa bu norm sadece onun hayalinde vardır veya fail yanlış bir yorum-

lama sonucu öyle bir normun varlığından yola çıkmaktadır. 

Burada değişik ihtimaller ortaya çıkabilir: 

İlk olarak, kişi, davranışının suç teşkil ettiğini düşünür, ancak yasada bu fiil suç olarak düzenlenmemiştir. Örneğin, evli 

bir kimsenin eşinden başka bir kimse ile cinsel ilişkiye girmesi ve bu davranışının zina suçunu oluşturduğunu düşünmesi. 

İkinci olarak; kişi, duruma ilişkin her detayı doğru anlamıştır, ama bir normu yanlış yorumladığı veya anladığı için, kendi 

aleyhine bir hükmün varlığını kabul eder. Örneğin, sahilde yürüyüşe çıkan ve yüzme dahi bilmeyen (B) boğulmakta olan birisi-

ni görür ve denize atlayıp kurtarmaya çalışmadığı için kendisini TCK.m.83 kapsamında suçlu zanneder. 

Diğer bir ihtimalde ise, şahsına ilişkin suçu bertaraf eden suç politikası kaidelerinin varlığını bilmeyen kişi, eyleminin 

suç olduğunu düşünür. Örneğin, göçmen kaçakçılığı suçunda (m.79), kaçakçıya maddi menfaat sağlayarak, bir ülkeye yasadışı 

giriş yapan göçmenin kendisinin göçmen kaçakçılığından cezalandırılacağını düşünmesi yahut tefeciden faizle para alan kişinin 

(m.241), bu eylemden cezalandırılacağını düşünmesi gibi. 

 

5- Dar ve Geniş Anlamda Tipiklik 

Suçun unsuru olarak kabul edilen tipiklik, dar anlamda tipikliktir. Geniş anlamda tipiklik sadece bir fiilin suç teşkil etmesi 

bakımından aranan unsurları değil, cezalandırılabilirliğin kanuni olarak belirlenmiş tüm koşullarını kapsamaktadır. 

 

6- Tipikliğin Objektif-Sübjektif Unsurları Ayırımı 

Maddi unsurlar başlığı altında incelediğimiz hususları tipikliğin objektif unsurları, manevi unsurlar başlığı altında incele-

diğimiz konulan ise, tipikliğin sübjektif unsurları olarak ifade eder. 

 

7- Tipiklikte Deskriptif ve Normatif İfadeler 

Deskriptif ifadeler, suçun kanuni tanımında yer alan, hem günlük hem de hukuk dilinde aynı anlama gelen, özel bir hukuki 

değerlendirmeyi gerektirmeyen kavramlardır. Örneğin, kasten öldürme suçunda “insan” (m.81). 

 Normatif tipiklik unsurları, ancak bir normun varlığıyla tasavvur edilebilen, hukuken bir yoruma ve değerlendirmeye bağ-

lı bulunan kavramlardır. Örneğin, “resmi belge” (m.204). 

 

II- MADDİ UNSURLAR 

1- Fiil 

A- Kavram 

Bir suçun mevcudiyetinin en önemli şartı fiilin varlığıdır. Hayvan hareketleri, tabiat olayları fiil kavramına dâhil değildir. 

Keza bir insan hareketi ile dış dünyada hiçbir şey değişmiyor, etkilenmiyor ve eskisi gibi kalıyorsa suçun varlığından söz edi-

lemez. 

Günümüz ceza hukuku fiil ceza hukukudur. Bu sebeple salt düşünce yahut kişinin anti-sosyal kişiliği “fiil” sayılamayaca-

ğından, ceza hukukunun konusu olamaz. 

İnsanın dış dünyada beliren iradi davranışı olarak tanımlanan fiil; iki şekilde ortaya çıkabilir: Bir şeyi yapmak (örneğin, 

birisini dövmek) veya yapmamak (örneğin, itfaiye erinin yangına müdahale etmemesi). Birinci halde icrai, diğerinde ise ihmali 

bir fiilden bahsedilir. 

Şu halde fiil, belirli bir amaca yönelen, kişinin isteğine ve iradesine bağlı, dış dünyada etki doğuran icrai yahut ihmali bir 

insan davranışıdır. 

B- Fiilin Ceza Hukukundaki Fonksiyonu 

Fiil, ceza hukuku bakımından önem taşıyan her davranış şeklini kapsamalı ve aynı zamanda suçun diğer unsurlarına temel 

teşkil etmelidir. Ancak bu unsurların kendi spesifik işlevlerini ve karakterlerini ortadan kaldırmamalıdır. Fiil terimine verilen bu 

görev, onun ceza hukukundaki temel fonksiyonudur. 
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C- Fiilin Sınırlayıcı Fonksiyonu 

a- Fiil Yeteneği-Kusur Yeteneği Ayırımı 

İster icra, ister ihmal şeklinde olsun, sadece irade tarafından yönlendirilen davranışlar fiildir. Burada aranan irade, fiille il-

gili olup, saf bir psikolojik olaydır. Dolayısıyla bu iradenin, kusur yeteneğinin unsuru olan irade yeteneği ile bir ilgisi bulun-

mamaktadır. Bu açıdan kusur yeteneğine sahip olup olmadığına bakılmaksızın, bütün gerçek kişiler ceza hukuku anlamında fiil 

yeteneğine sahiptir. 

b- Tüzel Kişilerin Durumu(*) 

Tüzel kişilerin, fiil yeteneği mevcut değildir. Tüzel kişilerin organları ve şahıs topluluklarının temsilcileri, gerçek kişiler 

olarak hareket ve kusur ehliyetine sahiptirler. Onların cezai sorumluluğu tüzel kişiler ve şahıs toplulukları lehine hareketlerinde 

problem çıkarmaz. Bu itibarla örneğin, (X) şirketi lehine dolandırıcılık yapan, yönetim kurulu üyesi (Y)’nin TCK.m. 157,158’e 

göre cezai sorumluluğuna gidilir. 

c- Özgü Suçlar ve Tek Başına İşlenebilen Suçlar(***) 

 Özgü suç tiplerinde yer alan fiiller ancak normda gösterilen belli kimselerce işlenebilir. En önemli grup kamu görevlileri 

tarafından işlenebilen suçlardır. Örneğin, 247 nci maddede düzenlenen zimmet suçunun failinin kamu görevlisi olması gerekir. 

Bir de doğrudan tek başına işlenebilen suçlar vardır ve bu suçlara da müşterek faillik mümkün değildir. Bunlar harekete geçen 

tarafından tek başına doğrudan doğruya işlenmesi gereken suçlardır. Bu durum sadece belirli suç tiplerinde olabilir. Örneğin, 

yalan yere yemin suçu (m.275). 

         d- Mutlak Kuvvetin Etkisi Altındaki Davranışlar(*) 

Mutlak bir kuvvete maruz kalan kimsenin iradesi tamamen devre dışı kaldığından, yapılan davranış fiil kalitesini taşımaz. 

Örneğin, (A), (B), (C), (D) bir uçurumun kenarında durmakta iken, (A) ansızın (B)’yi iter ve (B) bu itmenin etkisiyle (C)’nin 

üzerine, (C) de (D)’nin üzerine gider ve nihayetinde uçurumun kenarındaki (D) aşağıya düşerek ölür. Yine bir vitrinin önünde 

duran (B), arkasından gelen (A)’nın darbesiyle vitrin camına çarpar ve cam kırılır. Bu örneklerde sadece (A) hareket etmekte-

dir. (B)’nin yahut (C)’nin davranışları iradi olmadığından, kasten öldürme yahut mala zarar verme suçlan açısından fiil niteliği 

taşımazlar. Bu davranışlar karşı konulamayan mekanik bir gücün, cebrin etkisi altında gerçekleşmiştir. Bu gücün kaynağının 

insan, hayvan yahut tabiî bir kuvvet yahut olay olması arasında da fark yoktur. 

e- Mücbir Sebep 

Mücbir sebep, bir kimsenin iradesine aykırı bir hareketi yapması veya yapmamasının tabiat olayından ileri gelmesidir. Ör-

neğin, fırtına neticesi dümeni kınlan geminin, kaptanın idaresinden çıkıp, rıhtıma çarparak bazı yolcuların ölümüne neden ol-

ması. Mutlak bir güç niteliğinde bulunan mücbir sebepten kaynaklanan davranışlar ceza hukuku anlamında “fiil” kalitesi taşı-

mazlar. Bu itibarla ceza hukukunun alanı dışında değerlendirilmeleri gerekir 

f- Zorlayıcı Kuvvetin Etkisi Altındaki Davranışlar 

Kişinin karar verme yahut kontrol mekanizmasına yönelik bir cebir veya tehdit söz konusuysa, zorlanmış da olsa bir irade 

vardır ve davranış fiil vasfını haizdir. Örneğin, (A)’nın tehdit ettiği (B), sahte bir senet düzenlediğinde, suçun unsurlarının de-

ğerlendirilebileceği bir fiil vardır. Ancak (B), bu davranışa iradi olarak karar verirken, özgür olmadığından, zorlanmış olduğun-

dan, kusurluluğunun yokluğu sebebiyle (m.28) cezalandırılmaması mümkündür. 

g- Refleks Hareketler (*) 

Refleks hareketler, fiil niteliği taşımaz. Burada henüz bu etki beyne iletilmeksizin, vücut ona karşı bir reaksiyon vermek-

tedir. Bu ihtimalde irade tamamen devre dışıdır. Vücudun bir yerine kramp girmesi, kusma bu kapsamdadır. Doktorun refleks 

çekici ile hastaya vurması sonucu hastanın hareketiyle yaralanmasında fiil unsuru eksik kaldığından, bu suç tipi gerçekleşme-

miş olur. 

h- Affekt Hareketler ile Yan Otomatik Davranışlar(**) 

Kişilerin planlamadan, şiddetli ani bir heyecanla veya anlık tepkilerle yaptıkları davranışlar olan “affekt hareketler", fiil 
vasfını haizdir. Çünkü bunlar, refleks değildir. Bu gibi hallerde irade unsuru çok büyük bir hızla oluşmakta ve davranışı yön-

lendirmektedir. Bu anlık hareketler bakımından da kural olarak fiilin varlığını kabul etmek gerekir, ancak bunların irade kabili-

yeti üzerindeki etkisi dolayısıyla, failin kusurluluğu ve cezai sorumluluğu bulunmayabilir. 

Refleks hareketlerden yan otomatik hareketler de ayırt edilmelidir. Bunlar özellikle trafikte önem kazanır. Reflekste irade 

yoktur, ama yan otomatik davranışlar iradidir ve ceza hukuku bakımından fiil olarak değerlendirilir. Burada aslen var olan irade 

çok uzun zamanki bir tecrübeden dolayı alt bilince inmiştir. Yan otomatik davranışlar kemikleşmiş bir reaksiyon olarak değer-

lendirilir. Araç sürerken arı örneği… 

ı- Şuurun Tamamen Kaybolduğu Sırada Gerçekleştirilen Davranışlar 

Kişinin şuurunun tamamen kaybolduğu bir sırada gerçekleştirilen davranışlar fiil kalitesini taşımaz. Örneğin, çocuğunu 

yanma alarak uyuyan bir annenin, uyku sırasında üzerine döndüğü çocuğunun boğularak ölmesine sebebiyet vermesinde, uyku 

sırasındaki davranış iradenin hâkimiyetinde olmadığı için fiil sayılamaz. Ayrıca iradi olarak alınan alkol vb. Maddelerde ceza 

hükümlülüğü vardır. 

i- Hayvanlardan Kaynaklanan Davranışlar 

Fiil, insandan sadır iradi bir davranış olduğundan, hayvanlardan kaynaklanan davranışlar, fiil olarak nitelendirilemez. Ki-

şinin sorumluluğu için; o kişinin hayvana nezaret etme yükümlülüğünün mevcudiyeti aranır. Kişi nezaret etme yükümlülüğü-

nün gereklerine uygun hareket etmediği için (ihmali davranış) sorumlu tutulur. 

D- Fiil Teorileri 

a- Ontolojik Teoriler 

Ontolojik teoriler, fiil kavramını, dış dünyaya yansıyan bir insan davranışı olarak doğal ve toplumsal sonuçlan, etkileri 

açısından ele alıp incelemektedir. Bu teoriler, insanın ve eşyanın tabiatına bağlı, bizzat hayatın içinden çıkan bir hareket kavra-
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mının varlığına işaret ederler. Burada amaç, ceza hukuku bakımından geçerli ve ceza hukukunun kendisine yüklediği fonksi-

yonları ifa edecek bir fiil kavramını, ceza normlarına başvurmadan, peşinen ve önceden elde etmektir. 

Ontolojik teoriler üç başlık altında toplanmaktadır: aa- Doğal (nedensel) hareket teorisi, bb- Amaçcı (gâi-fınal) hareket 

teorisi ve cc- Sosyal hareket teorisi. Aşağıda bu üç teoriyi ayrı ayrı inceleyeceğiz. 

aa- Doğal (Nedensel) Hareket Teorisi 

Doğal (nedensel) hareket teorisi, klasik okulun öğretisinden etkilenmiştir. Ceza hukuku alanında önem taşıyan hareket in-

sanın; dış dünyada bir değişikliğe sebep olan veya bir değişikliği önlemeyen iradi davranışıdır. Doğal hareket teorisinde, fiil iki 

ontolojik kategoriye dayanmaktadır. Bunlar; iradilik ve illiyettir. 

Bu teorinin temel özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

a) Hareket yalnız insan davranışıdır. Bu bakımdan doğa olayları ile hayvanların davranışları hareket kavramının dışında 

tutulmaktadır. 

b) Hareket insanın iradi davranışıdır 

c) Hareket insanın bir vücut davranışıdır. 

d) Hareket insanın “dış dünyaya yansıyan” iradi vücut davranışıdır. 

e) İrade ile bunun devamı olan bedeni davranış ve dış dünyadaki sonucunun neden olduğu her şey doğal hareket teorisine 

dâhildir. 

  Teori pek çok yönden eleştirilmiştir; 

1- Ceza hukukundaki hareket kavramını, tabii bilimlerdeki sebep - sonuç ilişkisi ile açıklamaya çalışmakta ve ihmali hare-

ketin esasını tam olarak izah edememektedir.  

2- Teorinin, tek başına iradi hareketi esas alarak, bunun suç kalıbındaki sonuca yönelmiş olup olmadığını araştırmaması 

da yerinde değildir.  

3- Son olarak doğal hareket teorisi, tipin neticesini fiilin kendi içine almaktadır. 

bb- Amaççı Hareket Teorisi 

Hareketi tabii nedensellikle açıklamak mümkün değildir. İnsan hareketleri, bir gayeye yönelik olduklarından tabiat kuv-

vetlerinden farklıdır. 

Amaççı hareket teorisinde, insan “kör illi” (blind kausal) hareket etmeyip davranışlarını belirli bir maksada yöneltmekte-

dir. Diğer bir anlatımla, amaççı hareket “gören” (sehend)dir. İlli hareket ise, kör (blind)dir. 

Amaççı hareket teorisi çeşitli açılardan eleştiriye uğramıştır:  
1- Heyecan içinde veya tahrik karşısında kalmış bulunan kimselerin davranışlarının belirli bir amaca yönelik olmadığı, 

keza tekrarlanan bazı insan hareketlerinin bulunduğu ve bunların bir amaca yönelmekten ziyade, alışkanlık haline geldiklerin-

den icra edildikleri (örneğin, yemek yeme, yürüme gibi) belirtilmiştir. 

2- Teorinin ihmali suçlan ve taksirli suçları yeterli bir şekilde açıklayamadığı ifade edilmiştir. 

cc- Sosyal Hareket Teorisi 

Sosyal hareket teorisi, ihmali ve icrai suçlan tek bir hareket üst başlığı altında toplayabilmek düşüncesiyle ortaya atılmış-

tır. Sosyal hareket teorisinde, hareket aynı zamanda, insan iradesinin hâkim ola- bildiği veya objektif olarak önceden görebile-

ceği sosyal bir sonuçtur. Böylece insan iradesinin eseri olmayan, onun egemenliği dışında kalan, önceden öngörüle- bilme 

imkânı bulunmayan neticelere yönelik davranışlar, ceza hukuku bakımından hareket sayılmaz. 

b- Normativist Teori 

Ontolojik teorilere tepki olarak ortaya çıkan bu anlayış, fiilin hukuk öncesi ve hukuk dışı bir olgu olmayıp, normlar dün-

yasından kaynaklandığını belirtir. 

   Normativist anlamda fiil üç unsurun varlığını gerektirir; a) öncelikle hukuk alanında ve hukuken önemli bir değişiklik 

yani ihlal bulunmalıdır, b) Hukuk alanında meydana gelen bu değişikliğe paralel olarak süjenin iradesi arasında bir uygunluk 

bulunmalıdır, c) Süjenin iradesinin hukuk alanındaki değişikliğe (ihlal) neden olduğu konusunda bir yargı bulunmalıdır. Bu 

itibarla normativist teori, hareketin gerçekliğinden ve ontolojik temelinden tamamen vazgeçmiş, bunun araştırılmasını önemsiz 

saymıştır. 

Normativist teori de eleştirilmiştir; 

1- Öncelikle fiil kavramının ontolojik yapısı inkâr edilemez. 

2-Yaradılışı itibariyle fiil, normdan önce gelen bir olgudur. Dolayısıyla normatif inceleme daha sonraki bir aşamadır. 

3- Ayrıca teori, hareketi her türlü maddi içerikten yoksun, tamamen biçimsel bir şekle sokmaktadır. 

c- Fiil Teorileri İle İlgili Kanaatimiz 

* Hareketin ontolojik bir yapısının olduğu inkâr edilemez, ancak ceza hukukunun bütün problemlerine bizatihi ontolojik 

bir yaklaşımla cevap verebilmek de mümkün değildir. Zira başlı başına “hukuk” ontolojik değil, normatif bir kavramdır. Dola-

yısıyla ceza hukukunun fiil kavramı, tamamen hukuk dışı, hukuk öncesi bir kavram olamaz. 

* Doğal hareket teorisinde insan davranışı iradi olmalıdır, ancak bu davranıştan neyin istendiği yahut beklendiği önemli 

değildir. İradi davranışın sebebiyet verdiği sonuçlar fiile dâhildir. Buna karşılık amaççı hareket teorisi, insanın belirli bir amaca 

yönelmiş iradi davranışını esas alır. Sosyal hareket teorisi ise, iradi insan davranışının sosyal bakımdan önem taşımasını arar. 

* Biz fiilin anlamı konusunda yukarıda yer alan teorilerden ontolojik bir bakış açısını içeren amaççı (gai-final) hareket te-

orisine taraftarız. Bu anlamda fiil; “kişinin iradesi tarafından hükmedilen veya hükmedilebilecek, belirli bir amaca yönelen, dış 
dünyada cereyan eden icrai yahut ihmali bir insan davranışıdır 

 

E- Fiilin Niteliğine Göre Suçların Tasnifi 

Suçlar, hareketin sayısına (tek hareketli, birden fazla hareketli, seçimlik hareketli ve itiyadi suçlar), şekline (icrai veya 
ihmali suçlar, ihmal suretiyle icra suçları), önemine göre (serbest, bağlı hareketli suçlar) ve icrasının süreklilik arz edip etme-
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mesine göre (ani suç-mütemadi suç) bir tasnife tabi tutulabilir. 

 

a- Hareketin Sayısına Göre Tasnif 

aa- Tek Hareketli Suçlar (*) 

Kanunun tek bir hareketin yapılmasını suçun meydana gelmesi için yeterli görmesi halinde, tek hareketli suçlardan bahse-

dilir. Önemli olan hukuki anlamda tek bir fiilin olmasıdır. Örneğin, kasten öldürme (m.81). 

bb- Birden Fazla Hareketli Suçlar 

aaa- Birleşmiş Hareketli Suçlar(******) 

Bazen kanun koyucu ceza normunda birden fazla hareket gösterir ve suçun oluşması için bu hareketlerin hepsinin yapıl-

masını ister. Hareketlerden yalnız birinin yapılması halinde faile ceza verilemez. Bu bakımdan birleşmiş hareketli suçlar, se-

çimlik hareketli suçlardan ayrılır. İkinci hareketin icrasına yönelik bir davranışın bulunmaması, ilk hareketi gerçekleştiren failin 

teşebbüsten sorumlu olmasını engeller.  Örnek olarak TCK.m.207’de yer alan özel belgede sahtecilik suçu gösterilebilir. 

bbb- Bölünebilen veya Kesintili Suçlar (*) 

Amaç elde edilmese dahi ilk hareketin yapılmasıyla tamamlanan suçlara, bölünebilen veya kesintili suçlar denir. 

Kanunumuzda bu suç tipine, iftira (m.267) örnek olarak gösterilebilir. Diğer bir anlatımla, yapılan ilk hareketten sonra 

gerçekleşmesi istenen husus, meydana gelmese dahi suç tamamlanmıştır. Failin amaçladığı sonuç gerçekleşirse bu, suçun daha 

ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurunu teşkil eder. 

Bu suç tipi birleşmiş hareketli suçlardan iki noktada ayrılır; 
1- Birleşmiş hareketli suçlarda ikinci hareketin yapılmaması suç tipinin gerçekleşmemesi sonucunu doğurur ve fail teşeb-

büsten de cezalandırılamaz. Buna karşılık bölünebilen veya kesintili suçların basit şeklinde yapılan ilk hareketten sonra gerçek-

leşmesi istenen sonuç gerçekleşmese dahi suç tamamlanmıştır. 

2- Birleşmiş hareketli suçlarda ikinci hareketin bizzat fail tarafından yapılması gerektiği halde, bölünebilen veya kesintili 

suçlarda amaçlanan hareketin bizzat fail veya mağdur veya 3. kişi tarafından gerçekleştirilmesi mümkündür. 

ccc- Seçimlik Hareketli Suçlar (***) 

Ceza normunda bazen birden fazla hareket, birbirinden bağımsız olarak gösterilir. Bunlardan herhangi birinin gerçekleş-

mesiyle suç oluşur.  Örneğin, hakaret (m. 125), sahtecilik (m.204). Seçimlik hareketlerden hepsinin birden yapılması suçun 

birden fazla olduğuna işaret etmez. Ortada yine de tek bir suç vardır. 

ddd- İtiyadi Suçlar(*) 

Fiilin bir defa değil, birkaç defa işlenmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, fiilin bir defa işlenmesi suçun meydana gel-

mesine yetmemektedir. Eylem, failde itiyadın varlığını gösterecek şekilde belirli bir sayıda tekrarlanmalıdır. Suç, itiyadın varlı-

ğını gösteren son hareketin yapıldığı anda tamamlanmış olur. İki kısma ayrılır. Basit itiyadi suçta, suçun gerçekleşmesi belirli 

bir fiilin çeşitli defalar tekrarlanmasına bağlıdır. Buna karşılık nitelikli itiyadi suçta, suçun temel şekli bakımından itiyat aran-

maz. Ancak itiyadın varlığı, cezanın artırılmasını gerektirir. Ceza kanunumuzda itiyadi suçlara yer verilmemiştir 

İtiyadın varlığı için ceza hukukçuları fiilin en az üç defa işlenmiş olmasını aramaktadır. TCK., 6 ncı maddesinin (h) ben-

dinde; itiyadi suçlunun tanımını yapmıştır. Buna göre; “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 kişi itiyadi suçludur. 

 

b- Hareketin Şekline Göre Tasnif 

aa- İcrai ve ihmali suçlar 

İcrai hareket, yasak şeklinde ortaya çıkan ve toplum düzenini bozucu davranışların yapılmamasını emreden normlara aykı-

rılıktır. Diğer bir anlatımla, “yapma”, “işleme” diyen, yasaklama kuralını bozan olumlu davranışlar icrai suçlara vücut verir. 

Örneğin, “başkasını öldürmeyeceksin” (m.81, kasten öldürme suçu). 

Emir kuralları belli bir hareketin yapılmasını, olumlu bir davranışta bulunmayı öngörür. Emredici hukuk kuralına aykırılık 

teşkil eden olumsuz davranış ihmali suçu oluşturur. İhmali suçlara örnek olarak; aşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya 

da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye yardım etmeme ya da durumu derhâl ilgili 

makamlara bildirmeme (m. 98/1) , kaçak olan tutuklu veya hükümlüyü bildirmeme (m.284/1). 

İhmal halinin cezalandırılabilmesi için bir zarar neticesinin ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmaz, salt ihmalin yapılmasıyla 

suç tamamlanır. İcrai suçlar (sırf hareket suçları) teşebbüse elverişliyken, saf (gerçek) ihmali suçlarda teşebbüs hali gerçekleş-

mez. 

bb- İhmal Suretiyle İcra Suçları yahut Garantörsel İhmali Suçlar(****) 

Özellikle sırf hareket suçlarının aksine, hareketle neticenin birbirinden ayrılabildiği neticeli suçlarda netice, icrai bir dav-

ranışla değil, ihmali bir hareketle de meydana getirilebilir. Bu takdirde, esasen icrai bir davranışla işlenebilen suç, ihmali bir 

hareketle gerçekleştirildiğinden “ihmal suretiyle icra suçu” karşımıza çıkar. Doktrinde ihmal suretiyle icra suçlarına, görünüşte 

ihmali suçlar, gerçek olmayan ihmali suçlar, olumsuz hareketli icabı suçlar, garantörsel ihmali suçlar da denir. İhmal suretiyle 

icra suçlarında, belli bir neticenin gerçekleşmesini önlemek hususunda özel bir yükümlülük altında bulunan fail, bu neticenin 

gerçekleşmesine kendisi neden olmasa bile, oluşumunu engellemediği için ihmali davranışla suç işlemiş kabul edilir. Örneği; 

boğulmakta olan bir kimseyi kurtarmayan cankurtaran. 

Bu tip suçlarda, kişinin neticeye sebebiyet veren pozitif bir davranışı bulunmamaktadır. Ancak neticenin meydana gelme-

sini istediğinden yahut kayıtsız kaldığından, hareketsiz kalmakta ve yasada icrai bir davranışla gerçekleştirilmesi düşünülen 

zararlı sonuç, onun hareketsizliği sayesinde meydana gelmektedir. Failin sorumluluğunun nedeni, müdahale eksikliğidir. 

İhmal suretiyle icra suçunda, ihmali davranışın cezalandırılabilmesi neticeyi önleme yükümlülüğünün varlığına bağlıdır. 

Bu yükümlülük soyut ahlaki bir vazife değildir. Hukuksal bir niteliği bulunmaktadır. Kanunumuz 83 üncü maddede kasten 

öldürmenin ihmali davranışla işlenebilmesi yönünden üç tür yükümlülük kaynağı öngörmüştür; (a) kanun; örnek olarak mede-
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ni kanundan kaynaklanan yükümlülükler gösterilebilir. Nitekim velayet ilişkisinin bir gereği olarak anne ve babanın çocukları 

üzerinde koruma ve gözetim yükümlülüğü (m.335 vd.) bulunmaktadır.  (b) sözleşme; örnek olarak hekimlerin bir hastanın 

bakımını üstlenmesi (hekim bakımından bu husus, kimi hallerde kanuni bir yükümlülük de olabilir), çocuk bakıcısının çocuğa 

bakıp gözetmeyi taahhüt etmesi verilebilir. (c) öngelen tehlikeli eylem; örnek olarak taksirle bir trafik kazasına sebebiyet veren 

kişi, kaza sonucunda yaralanan kimselerin bir an önce tedavi edilmelerini sağlama konusunda bir yükümlülük altına girmekte-

dir. 

İhmal suretiyle icra suçlarında, ihmali suçların aksine sadece menfi hareketin yapılması suçun oluşması için yeterli değil-

dir. Hareketin sonucunda neticenin de gerçekleşmesi aranır. Neticenin gerçekleşmemesi durumunda ise, şartları mevcutsa te-

şebbüsten bahsedilebilir. Teşebbüsün başlangıç anı olarak ise kabul edilen baskın görüş; teşebbüsün başlangıcı olarak korunan 

yarar bakımından doğrudan bir tehlikenin doğduğu anı kabul eder. Hemen müdahale edilmediğinde hukuki yarar somut bir 

tehlikeyle karşı karşıya kalacaksa bu takdirde teşebbüs başlamıştır. Örneğin, çocuğunu emzirmeyen anne bakımından, teşebbüs 

anı, emzirmemeye başladığı ilk an değil, bu durumun çocuğun hayatını tehlike altına soktuğu andır. 

c- Hareketin Önemine Göre Tasnif: Serbest Hareketli- Bağlı Hareketli Suçlar 

Suçun hareket şeklinin tipte belirtilmiş olması halinde bağlı hareketli suçtan, neticenin herhangi bir şekilde gerçekleştiri-

lebildiği durumlarda ise serbest hareketli suçtan bahsedilir. Örneğin irtikâp suçu tipte anlatıldığı için bağlı hareketli suç kabul 

edilir. Buna karşılık örneğin görevi kötüye kullanma suçunda, suç tipini oluşturan eylemin somutlaştırılmasından söz edilemez. 

Bu suçun oluşabilmesi için kasten görevin gereklerine aykırı hareket etmek yeterlidir (m.257/1). Bu durumda ise serbest hare-

ketli suçtan bahsedilir. 

d- Fiilin İcrasının Devam Edip Etmemesine Göre Tasnif: Ani Suç - Mütemadi Suç  (***************) 

Hareketin yapılmasıyla tamamlanan ve icrası devam etmeyen suçlara “ani suçlar” denir. Neticeli suçlarda, neticenin icra 

hareketleri tamamlanır tamamlanmaz meydana gelmesi şart değildir. Netice, icra hareketleri tamamlandıktan bir süre sonra da 

meydana gelebilir. Önemli olan yukarıda da belirtildiği gibi neticenin bir müddet daha devam etmemesidir. Ani suçlara örnek 

olarak kasten öldürme. 

Bununla beraber tipiklikteki hareketin yapılmasıyla tamamlanan ve icrası devam eden suçlara “mütemadi suçlar” denir. 

Mütemadi suçlara örnek olarak, TCK.m.109 (kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu). 

Kanımızca mütemadi suçlarda, kanuni tipte yer alan hareketin yapılmasıyla suç tamamlanmakta, ancak bitmemektedir. 

Ayrıca suçun mütemadi nitelik göstermesi için fiilin icrasının devam etmesi yetmemekte ayrıca failin iradi olarak devam ettir-

mekte olduğu eyleme son vermek hususunda iktidarının bulunması gerekmektedir. 

Mütemadi suçlar, doktrinde “durum suçlan” da denen iz bırakan suçlardan farklıdır. Durum suçlarında; suç ilk neticenin 

gerçekleşmesi ile tamamlanmış ve bitmiştir. Hâlbuki mütemadi suçta, hukuka aykırı durum devam ettiği sürece suç tamamlan-

mıştır ama bitmemiştir. Yine mütemadi suçlarda fail, hukuka aykırı durum devam ettiği esnada eylemi fiilen ortadan kaldırma, 

sona erdirme imkân ve iktidarına sahipken, durum suçlarında, suç tipinin tamamlanmasıyla eylem artık failin elinden çıkmış, 

onun suçla olan ilişkisi kesilmiştir. Durum suçlarında suçun tamamlanması ve bitmesi aynı anda gerçekleştiğinden, bu andan 

itibaren zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Mütemadi suçlarda ise, zamanaşımı süresi temadinin bitiminden itibaren başlaya-

caktır. 

Suçun kanuni tarifinde yer alan hareketin gerçekleşmesiyle doğal olarak belirli bir süre devamlılık arz eden, bitmeyen suç-

lara zorunlu mütemadi suçlar denilir. Bu tip suçların ani olarak işlenmesi mümkün değildir. Örneğin, kişiyi hürriyetinden 

yoksun kılma (m. 109). Buna mukabil aslında ani olarak işlenebilen bir suçun, bazı hallerde mütemadi olarak gerçekleştirilmesi 

durumunda muhtemel mütemadi suçtan bahsedilir. Örneğin, hırsızlık ani bir suçtur. Ancak hırsızlık, sıvı veya gaz halindeki 

enerji hakkında gerçekleştirilirse, sıvı yahut gazın nakline yarayan hattan enerji geçtikçe suç devam ettiğinden, ani suç olan 

hırsızlık bu özel halde mütemadi suç şeklinde işlenmektedir. 

Ani suç-mütemadi suç ayırımının önemi kendini maddi ve şekli ceza hukuku bakımından gösterir. Bu ayırımın tespitinin 

en önemli faydalan şunlardır: 

a) Ani suçlarda, fiilin işlendiği anda yürürlükte bulunan ceza kanunu, mütemadi suçlarda temadinin sona erdiği anda yü-

rürlükte bulunan ceza kanunu uygulanır. 

b) Mütemadi suçlarda zamanaşımı, temadinin bitmesinden itibaren başladığı halde (m. 66/6), ani suçlarda başlangıç za-

manı hareketin yapıldığı veya neticenin gerçekleştiği andır. 

c) Ani suçlarda icra hareketlerinin tamamlanmasından sonra iştirakin mümkün olmamasına karşılık, mütemadi suçlarda, 

temadi devam ettiği sürece azmettirme dışında iştirakin bütün şekilleri mümkündür. 

d) İcra hareketleri devam ettiği sürece ani suçun failine karşı meşru müdafaada bulunmak mümkünken, mütemadi suçlar-

da, temadinin devamı boyunca meşru müdafaa gerçekleştirilebilir. 

e) Ayırımın ceza muhakemesi hukuku bakımından önemi, yer itibariyle yetkili mahkemenin tespiti konusuna ilişkindir. 

Gerçekten CMK.m.l2/l’e göre davaya bakmak yetkisi suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. Mütemadi suçlarda temadinin 

bittiği yer mahkemesi yetkilidir (CMK.m. 12/2). 

 

2- Netice 

A- Genel Bilgiler 

Hareketin dış dünyada meydana getirdiği değişikliğe netice denir. Ancak bu değişiklik ceza normunda gösterildiği takdir-

de önem arz eder ve bu halde neticeli suçtan bahsedilir. İradi insan davranışının dış dünyada meydana getirdiği değişiklik kanu-

ni tipte yer almıyorsa önem arz etmez. 

B- Neticeye Göre Suçların Tasnifi 

a-Sırf Hareket Suçları-Neticeli Suçlar (*) 

Bir kısım suçlar sadece icrai veya ihmali hareketin gerçekleştirilmesiyle tamamlanırlar. Diğer bir deyişle hareketin yapıl-
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masıyla suç tipi ihlal edilir, tipin ihlali tamamlanır. Tamamlanmaları bakımından neticenin gerçekleşmesi gerekli olmayan bu 

nevi suçlara sırf hareket suçlan (neticesiz suç) denir. Doktrinde bu suç tiplerine neticesi harekete bitişik suç veya şekli suç da 

denir. Sırf hareket suçlarına örnek olarak askeri yasak bölgelere girme (m.332). 

Buna karşılık hareket ile neticenin, yer ve zaman veya zaman ve nedensellik bağı bakımından birbirlerinden ayrılabildiği 

suçlara maddi ya da neticeli suçlar denir. Örneğin adam öldürme suçunda kanuni tipte hareketten ayrı bir neticenin (ölüm) ger-

çekleşmesi aranmıştır (m.81) ve bu suçta hareket bir yerde netice başka bir yerde veya netice muayyen bir zaman sonra gerçek-

leşebilir 

  b- Kalkışma Suçlan (******) 

Genelde ceza kanunları suçun tamamlanmış halini göz önünde tutarak faili cezalandırırlar. Diğer bir anlatımla, suçun te-

şebbüs veya tamamlanmış şekli arasında yaptırım bakımından fark bulunmamaktadır. Örneğin, Cumhurbaşkanına suikast suçu-

nu düzenleyen TCK.’nun 310 uncu maddesi, söz konusu suça teşebbüsü tamamlanmış suçun cezasıyla cezalandırmaktadır. 

Bazen de korunmak istenen hukuki yararın önemi dikkate alınarak hazırlık hareketleri de tamamlanmış suçun cezasının 

belirli bir derecede azaltılmasıyla yaptırım altına alınmıştır. Örneğin; fuhşa teşvik suçunun hazırlık hareketlerini işleyenler hak-

kında tamamlanmış suçun cezası uygulanır. 

 

3- Nedensellik Bağlantısı 

A- Genel Bilgiler 

Hareket ile netice arasında bir nedensellik bağı, bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmalıdır. Şayet hareket ile netice arasında 

böyle bir ilişki yoksa, netice hareketten meydana gelmemişse, kısaca nedensellik bağlantısı bulunmuyorsa neticenin faile yük-

lenebilmesi mümkün değildir. Tipe uygun hukuka aykırı fiilin icrasının, failin cezalandırılması için yeterli olduğu sırf hareket 

suçlarında nedensellik bağının araştırılması gerekmez. 

B- Nedensellik Bağlantısı Hakkındaki Teoriler 

a- Şart Teorisi 

Teoriye göre sebep, belirli bir olayın gerçekleşmesi için zaruri bulunan şartların bütünüdür. Şart böylece sebebin parçala-

rından biridir ve her şart neticenin meydana gelmesi için zorunludur. 

Bağımsız bir illi serinin ortaya çıkıp çıkmadığını tespit etmek için şöyle düşünmek gerekir: “Hareket hiç yapılmasaydı or-
taya çıkmış olan netice hiç gerçekleşmeyecek idiyse, hareketin netice bakımından nedensel değeri vardır. Buna karşılık hareket 
yapılmamış olsaydı, yine de netice meydana gelecek idiyse, hareket nedensel bir değer taşımamaktadır’’ 

 Konuyu von Liszt’in meşhur kayıkçı örneği ile açıklayalım; Bir kimse tarafından öldürme kastıyla ağır biçimde yaralanan 

sandalcı sandalıyla bir kıyıdan diğer bir kıyıya geçmek ister. Ancak çıkan kuvvetli bir fırtına sandalın devrilmesine neden olur. 

Sandalcı boğularak ölür. Şart teorisi taraftarlarına göre, bu misalde bağımsız bir nedensellik serisinin olup olmadığını tespit 

edebilmek için ikili bir ayırım yapmak gerekir. Şayet sandalın batması sandalcının ağır yaralı olmasından dolayı gerekli manev-

raları yapamamasından kaynaklanmışsa, yaralama ile ölüm neticesi arasında nedensellik bağı vardır. Yaralama fiilinin faili, 

sandalcının ölümünden sorumludur. Buna karşılık, fırtına sandalcı yaralanmamış olsa bile, sandalı devirip, batıracak ve ölüme 

neden olabilecek bir güçte ise artık bağımsız bir illi seri yaralama ile ölüm neticesi arasına girmiştir. Yaralama fiilinin faili, 

ölüm sonucundan mesul tutulamaz (kasten adam öldürmeye teşebbüsten sorumlu tutulur). 

Şart teorisi çeşitli yönlerden eleştirilere uğramıştır. Cezai sorumluluğun sınırını hukuk ve adalet ilkeleriyle bağdaşamaya-

cak bir biçimde genişlettiği yolundadır. Bu sınırın genişlemesine en iyi örnek olarak; iyileşme devresindeki bir şahıs doktoru-

nun izin vermesi üzerine sokağa ilk çıkışında arkadaşına rastlaşa ve arkadaşı ona belli bir yolda yürümesini tavsiye etse ve bu 

tavsiyeye uyan şahıs söz konusu yolda yürürken bir otomobilin altında kalarak ölse, bu teoriye göre şoförle beraber, mağdura 

belli bir yolda yürüyüş yapmayı tavsiye eden arkadaşı ve sokağa çıkma iznini veren doktor da sorumlu olacaktır. Zira bu şahıs-

ların hareketlerinden biri eksik olsaydı (şart) örneğin doktor izin vermeseydi mağdur dışarı çıkamayacak, arkadaşına rastlama-

yacak ve kendisine belli bir yolda yürümesi tavsiye edilmeyecek, ölüm neticesi de meydana gelmeyecekti. Şart teorisi ayrıca 

‘’netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar’’ ve batıl inançlı eylemlerde eleştiriye uğramıştır. 

b- Etkin Sebep Teorileri 

aa- Etkin Sebep Teorisi 

“Sebep”  ile “vesile”  ayırımına dayanan bu teoriye göre diğerinin oluşmasına imkân veren olaya “vesile”, diğerini doğu-

ran olaya “sebep” denir. Vesile ile meydana gelen olay arasında bir imkân, buna karşılık sebep ile oluşan olay arasında zaruret 

bağı vardır. Sorumluluğa esas olan sebeptir vesile ise cezai sorumluluğa yabancıdır. Bir olayı meydana getiren unsurların (şart-

ların) sadece biri etkin sebep, diğerleri ise vesile sayılır. 

Şu halde, unsurlar arasında neticeyi meydana getirici kuvvet ve nitelikte olanı neticenin etkin sebebi olup, ancak bu nite-

likteki bir sebeple netice arasında nedensellik bağı kurulabilir. İşte suçta da bu etkin sebep aranmalı ve sorumluluk buna göre 

tayin edilmelidir. Bu teoriyle ilgili başka bir örnek verelim: Ehliyetsiz şoför dikkatsizlikle yayaya çarpıp onun yaralanmasına 

yol açar. Şoförün ehliyetinin bulunmaması meydana gelen netice (yayanın yaralanması) için bir sebep değil, sadece bir vesile 

teşkil eder. Şoförün ehliyetsiz olmasına rağmen kaza vuku bulmayabilir veya sırf mağdurun kusur ve dikkatsizliği neticeyi 

meydana getirebilir. Buna karşılık neticeye (kazaya) etkin olan sebep dikkatsizlikle çarpmadır. Zira eğer çarpma olmasa idi, 

sadece şoförün ehliyetsizliği neticeyi meydana getiremeyecekti. 

Etkin sebep teorisi doktrinde eleştirilere uğramıştır. Denmiştir ki: 
a) Neticenin meydana gelmesinde şart veya vesilenin de rolü vardır. Gerçekten tohumun bitki vermesinde toprak, hararet 

vs’nin etkili olmadığı söylenebilir mi? 

b) Müessir sebebi, şartı ve vesileyi ayırt eden kıstaslar kesin değildir. 

c) Teori çok dar olup birçok hallerin cezasız kalmasına sebep olur. Örneğin B’yi öldürmek isteyen A, onu aslanların ka-

fesine soksa, bu teoriye göre A’yı cezalandırmamak gerekir. Zira neticeyi doğuran kuvvet aslanın B’yi parçalaması olup, kafese 
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sokma hareketi vesileyi teşkil eder. 

Etkin sebep teorisinin kabulü, neticeye en yakın hareketin, sebep sayılması sonucunu doğurur. 

bb- En Etkin Sebep Teorisi 

Bu teori neticeyi etkileyen sebepler arasında en çok etkin olanı arayıp bulmaya çalışır ve sadece bununla netice arasında 

nedensellik bağının bulunduğunu kabul eder. Neticeyi en çok etkileyen şart sebeptir, diğerleri vesiledir. 

cc- Son Şart Teorisi 

Teori “hukukta uzak değil, yakın sebebe itibar edilir” kuralından hareket ederek, sebebiyet zincirini tamamlayan ve son 

halkayı teşkil eden şartı sebep saymakta ve neticeyi onun gerçekleştirdiğini iddia etmektedir. Son şart teorisi, son şartı gerçek-

leştirenin kusur yeteneğine sahip olmaması ya da zararlı sonucun asıl sebebini son şartın teşkil etmemesi durumunda, neticeden 

kimsenin sorumlu tutulamaması gibi tutarsız bir sonuca ulaşmaktadır. 

 c- Uygun Sebep Teorisi 

Bu teoriye göre bir hareketin sebep olarak kabul edilebilmesi için sadece neticeyi meydana getirmiş olması yetmemekte-

dir. Bundan başka hareketin genel olarak neticeyi meydana getirmeye uygun (elverişli) olması da gerekir. Hayat tecrübelerine, 

olayların çoğunluğunun oluş tarzına, büyük sayılar kanununa göre neticeyi meydana getirmeye elverişli olan hareket, neticenin 

uygun sebebi olup, söz konusu hareket ile meydana gelen netice arasında nedensellik bağı kurulur. Günlük objektif hayat tecrü-

belerine dayanarak, belli bir hareketin belli bir neticeyi meydana getireceği kabul ediliyor, buna ihtimal veriliyorsa, o hareketle 

netice arasında nedensellik bağının varlığı dolayısıyla hareketin faili cezalandırılır. 

Örneğin; A, B’yi yaralar. Hastaneye kaldırılan B, hastanede çıkan yangın sonucu ölür. A’nın hareketiyle B’nin ölümü ara-

sında nedensellik bağı var mıdır? A ölüm neticesinden sorumlu tutulabilir mi? Günlük hayat tecrübeleri bize hastanelerin pek 

ender yandıklarını gösterir. Her gece bir hastanede yangın çıktığı söylenemez. Bu bakımdan hastaneye getirilen yaralı, çıkan 

yangın sonucu ölse, yaralama hareketinin yangın sonucu ölüm neticesini meydana getireceği düşünülemeyeceğinden, tahmin 

edilemeyeceğinden yaralama hareketiyle ölüm neticesi arasında nedensellik bağının varlığından bahsedilemeyeceği gibi, hare-

ketin failini de ölüm neticesinden sorumlu tutmak mümkün değildir. Gerçekten bir kimseye günlük objektif hayat tecrübeleri 

dışında kalan olağanüstü istisnai bir netice yükletilemez. A sadece yaralama fiilinden sorumludur. 

Uygun sebep teorisine yapılan en önemli eleştiri, katiyet arz etmemesi ve keyfiliğe kaçılarak nedensellik bağlantısını kur-

maya teşebbüs etmesidir. 

C- Nedensellik Bağlantısına İlişkin Özel Durumlar 

a- Alternatif (İkili-Seçimlik) Nedensellik (**) 

Alternatif nedensellikte birbirinden bağımsız olarak gerçekleşen şartlar vardır ve bunların her biri tek başına neticeyi ger-

çekleştirebilecek niteliktedir. Alternatif nedensellikte şart teorisi değiştirilerek; “aynı anda etki doğuran ve tek başına neticeyi 

gerçekleştirebilecek alternatif şartların varlığı halinde bunların hepsinin netice bakımından nedensel olduğu ” kabul edilmiştir.  
       Alternatif şartlardan hangisinin daha önce tesir ettiği ve neticeyi meydana getirdiği tespit edilemiyorsa, sorumluluğun sınır-

landırılması gerekir. Örneğin, birbirinden habersiz (A) ve (B), aynı anda öldürücü nitelikte (C)’ye ateş ederler. (C), başından ve 

kalbinden vurularak ölür. İki atış vardır ve her ikisi de öldürücü niteliktedir. Ancak hangisinin ölüm neticesini önce doğurduğu 

tespit edilememektedir. Burada müşterek faillik de olmadığından Müstakil failler mevcut olduğundan, hangi failin hareketinin 

önce yapıldığı belirlenemiyorsa, ikisi yönünden de “şüpheden sanık yararlanır ilkesi ” uyarınca kasten öldürmeye teşebbüsten 

hüküm kurmak yerinde olur. 

Buna karşılık, somut olayda hangi failin eyleminin öncelikle etki ettiği saptanabiliyorsa, neticeden yalnızca o failin sorum-

lu tutulması gerekir. 

b- Kümülatif Nedensellik (*) 

Kümülatif nedensellik halinde, birbirinden bağımsız olarak gerçekleşen birden fazla şartın birleşmesi, neticeyi meydana 

getirmektedir. Burada esasen şartlardan hiçbirisi tek başına yeterli değildir, ancak bu şartlar bir araya geldiklerinde neticenin 

sebebini oluşturmaktadır. Örneğin ; öldürücülük özelliği 50 gr olan bir zehrin birbirinden habersiz 2 kişi tarafından 20 gr ve 35 

gr verilmesi sonucu mağdurun ölmesi. Şart teorisine göre burada bir nedenselik problemi yoktur. Buda faillerin sorumluluk 

alanını genişletir. Bu itibarla, kümülatif nedenselliğin bulunduğu hallerde “şüpheden sanık yararlanır kuralı ” gereğince, her 

iki faili gerçekleştirdikleri eylemden ötürü kasten öldürmeye teşebbüsten sorumlu tutmak yerinde olur. 

c- Nedenselliğin Atipik Gelişimi (*) 

Burada, meydana gelen netice, failin hareketi ile bağlantılıdır, ancak failce düşünülmeyen başka bir sebepten meydana 

gelmektedir. Neticeyi doğuran bu sebep, mağdurun yahut üçüncü bir kişinin taksirli veya kasıtlı hareketlerinin nedensellik süre-

cine katılmasından kaynaklanabilir.  Örneğin (A), (B)’ye öldürmek için ateş etmiştir. Yaralanan (B), hastaneye kaldırılırken 

alkollü araç kullanan (C)’nin ambulansa arkadan çarpması neticesinde ölmüştür. Şart teorisi esas alındığında (A), kasten öldür-

me suçundan sorumlu tutulmalıdır. Hâlbuki meydana gelen ölüm neticesi (A)’ya objektif olarak isnat edilemeyeceğinden, (A), 

kasten öldürmeye teşebbüsten, (C) ise taksirle ölüme sebebiyetten sorumludur. Bunun sebebi, (A)’nın hareketi (silahla ateş 

etme) ile müşahhas netice (trafik kazasında ölme) arasında nedensellik ilişkisinin yokluğudur. 

d- Varsayılan Nedensellik (**) 

Varsayılan nedensellik, nedenselliğin tespitinde yedek şartların göz önüne alınıp alınmayacağına ilişkindir. Örneğin, (A) 

yurtdışına gitmek için uçak bileti alır. Tam uçağa binmek üzereyken (B) tarafından öldürülür. (A)’nın bineceği uçak ise, kalkı-

şının hemen ardından infilak ederek düşer ve yolculardan kurtulan olmaz. Burada nedensellik bağlantısı, müşahhas netice ile 

onun sebebi arasında kurulur. Bu itibarla (B), kasten öldürme suçundan cezalandırılır. Neticenin hızlandırılması da, nedensellik 

bağının kurulmasında “öyle veya böyle bu netice gerçekleşecekti ” düşüncesiyle etkisizleştirilemez. 

e- Öne Geçen Nedensellik(*) 

Neticeye yönelik bir şart, henüz etkisini doğurmadan, başka bir şart öne geçerek bağımsız bir illi seriyle bu neticeye sebe-

biyet veriyorsa, öne geçen nedensellikten bahsedilir. Örneğin, (A), (B)’nin içeceğine öldürücü bir zehir katar. (A), içkisini yu-
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dumlamaktayken ve henüz zehir tam anlamıyla etki etmeden evvel, ( C ) silahla ateş ederek (B)’yi öldürür. Burada müşahhas 

netice, ateşli silah yaralanması ile ölüm olduğundan, (C) kasten öldürmeden, (A) ise, öldürmeye yönelik zehirleme hareketi 

dolayısıyla kasten öldürmeye teşebbüsten sorumlu tutulur. 

Basamaklı nedensellik olarak isimlendirilen bu duruma şu örnek verilebilir: (A), (B)’nin içeceğine öldürücü bir zehir ka-

tar. (B), zehri içer ve yere yığılır. Acılar içerisinde can çekişmektedir. Bu esnada (C) gelir. (B)’nin acılar içerisinde ölmek üzere 

olduğunu görerek, acılarından arınması için silahla ateş eder ve onu öldürür. Burada, her ne kadar (C)’nin davranışı müşahhas 

netice bakımından sebep ise de, (A)’nm başlattığı illi serinin bir devamı niteliğindedir. Şart teorisi katı bir şekilde uygulandı-

ğında, hem (A), hem de (C) kasten öldürme suçundan sorumlu tutulacaktır. Kanımızca (A), her ne kadar öldürücü bir zehir 

vermişse de kasten öldürmeye teşebbüsten, (C) ise, kasten öldürmeden cezalandırılmalıdır. 

f- Toplu Kararlarda Nedensellik 

Örneğin, bir anonim şirketin yönetim kurulu piyasaya bir ürünün sunulup sunul- maması konusunda oylama yapar ve ka-

rar beşe karşı iki oyla kabul edilir. Sonraki süreçte bu ürünün halk sağlığını tehlikeye attığından bahisle ceza davası açılır. Bu-

rada, haklarında dava açılan yönetim kurulu üyelerinden her biri, kendi oyu olumsuz olsaydı bile dörde üç oyla, yine de bu 

kararın alınacağı, bu itibarla oylarının etkisinin olmadığı savunmasını yapamazlar. 

 

D- Objektif İsnadiyet Teorisi 

      Objektif isnadiyet teorisi açısından nedensellik bağlantısının tespitinde şart teorisinin esas alınması gerekmektedir. 

Objektif isnadiyet teorisi uyarınca, bir davranışın sebebiyet verdiği netice, kişiye ancak hareketinin suçun konusu üzerinde 

hukuken tasvip edilmeyen önemli bir tehlike veya riziko yaratması ve kendini tipik olan neticeye yansıtması halinde objektif 

olarak yüklenebilir. Netice, kişinin hâkimiyeti altında olmalı ve onun bir eseri olarak ortaya çıkmalıdır. 

      Kişinin nedensellik bağının üzerinde hâkimiyetinin bulunmaması objektif isnadiyettin yokluğu anlamına gelir. Örne-

ğin, (A) kış sporlarının bazı rizikolara sahip olduğunu duyar ve özellikle sık sık çığ düşme olaylarının yaşandığı bir kayak mer-

kezine gitmeye, tek mirasçısı olduğu amcası (B)’yi ikna eder. (B), çığ altında kalarak yaşamını yitirir. Burada)’nin ölümü ile 

(A)’nın davranışı arasında sebep-sonuç ilişkisi mevcuttur. Ancak, burada fail, nedensellik bağının akışı üzerinde hâkimiyete 

sahip olmadığından, objektif isnadiyet yoktur. Bu neticeler, faile onun eseri olarak yüklenemez. Gerçekten burada, ceza kanun-

larının kasten öldürme suçunda koruduğu hukuki değerlere karşı bir risk meydana getirilmemiştir. Bu neticeler, (A)’nın hâki-

miyeti altındaki bir riskin değil, hayatın olağan akışı içerisindeki risklerin, tesadüflerin sonucudur. 

 İnsan, bir başkasının davranışından değil, yalnızca kendi hareketlerinden sorumludur. Örneğin, (A), (B)’yi kesici bir alet-

le hafifçe yaralar. (B) hastanede, doktorun ısrarlı tavsiyelerine rağmen, tetanos iğnesi vurulmasını kabul etmez. Yara mikrop 

kapar ve ölür. Burada (B)’nin mantıksızlığının, hayat tecrübelerine aykırı hareketinin ortaya çıkardığı riziko ölüme sebebiyet 

vermiştir. (B)’nin ölümü (A)’ya objektif olarak isnat edilemez. (A), kasten yaralamadan sorumludur. 

Nedenselliğin akışına, üçüncü bir şahsın riziko doğuran müdahalesi de, neticenin faile objektif olarak isnadiyetini engel-

ler. Örneğin; Polis memuru (A), silahını masanın üzerinde bırakır, kavga ettiği kız arkadaşı (B), bu silahı kullanarak intihar 

eder. (A) bir cadde üzerinde inşaat yapmaktadır. Burada işçilerin kullanmaları için yüksek bir merdiven mevcuttur. Geceleyin 

şantiyenin kapısı açık unutulduğundan, (B), bu merdiveni kullanarak, aynı sokakta bulunan dört katlı bir binanın üçüncü katma 

camdan girer, (C)’ye karşı hırsızlık suçunu işler. Bu gibi hallerde taksirli bir davranışın üçüncü bir kişinin gerçekleştirdiği tak-

sirli yahut kastlı suçun ön safhasını veya şartını oluşturması halinde, ilk taksirli davranış ile netice arasındaki isnadiyet bağlantı-

sının kesintiye uğradığı kabul edilmekte ve buna rücu yasağı adı verilmektedir. . İştirak ilişkisinin mevcut olmadığı bu ve ben-

zeri olaylarda, sorumluluk ikinci hareketi yapan ve suç tipindeki neticeyi gerçekleştiren kişiye aittir. 

 

4- Fail 

A- Genel Bilgiler 

Ceza hukukunda, hareket yeteneği insana özgü bir özellik olduğundan, hayvan ya da eşyaların ya da ölü kişilerin hareket 

yeteneği bulunmamaktadır. Bu nedenle ancak bir insan suç faili olabilir. TCK tüzel kişilerin bir suçun faili olarak cezalandırı-

lamayacakları kuralını benimsemiştir (m.20). 

Buna karşılık bazı suçlar özel bir yükümlülük altında bulunan veya belli niteliklere haiz kişiler tarafından işlenebilir. Böy-

le suçlara ‘’belirli kişiler tarafından işlenebilen suçlar/mahsus suçlar/özgü suçlar’’denilir. Örneğin zimmet (m.247). 

Bazı hallerde de suçun temel şekli, herkes tarafından işlenebilir ancak herkes tarafından işlenebilen bu suçun, belirli özel-

liklere sahip olan kimseler tarafından işlenmesi, o suçta, cezanın artırılması veya hafifletilmesini gerektiren nitelikli hali oluş-

turmaktadır. Bu tarz özgü suçlara ‘’görünüşte özgü suçlar’’ denir. 

 

B- Tüzel Kişilerin Suç Faili Olup Olamayacakları Sorunu (**) 

  a- Genel Bilgiler 

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere ancak insanlar suç faili olabilir. Bu bakımdan, hayvan veya eşyanın suç faili olarak takip 

edilebilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde tüzel kişilerde suç faili olamazlar. 

  b- Tüzel Kişinin Esasını Açıklayan Teoriler 

aa- Farazilik (Fiksiyon) Teorisi 

Farazilik teorisine dayananlara göre, ceza hukuku alanında süje sadece insan olabilir, tüzel kişiler gerçekte mevcut değil-

dir. Maddi mevcudiyetlerinin bulunmaması nedeniyle cezayı hissetmeyen tüzel kişilerin hareketi temsilcileri vasıtasıyla gerçek-

leştirilir. Temsilcileri aracılığıyla faaliyette bulunan ve böylece bağımsız bir iradeleri olmayan tüzel kişilerin, kusurları da ol-

mayacağından cezai sorumluluklarından bahsedilemez. 
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bb- Hakikilik (Gerçeklik) Teorisi 

Tüzel kişilerin hukukun bir icadı olmadığını, gerçek olarak mevcut bulunduklarım savunan bu teoriye göre, hükmi şahısla-

rın kendilerini oluşturan hakiki şahısların iradelerinin üstünde ve dışında kendilerine özgü, bağımsız ve kolektif bir iradeleri 

vardır. 

Kanunda yazılı bazı cezaların hükmi şahıslara uygulanmayacağı hususunda da hakikat payı vardır. Fakat cezalan tüzel ki-

şilerin bünyelerine uyarlamak da mümkündür. Nitekim örneğin, para cezalarının infazı bakımından tüzel kişilerle gerçek kişiler 

arasında bir fark bulunmamaktadır. Yine gerçek kişilerin yaşamlarına son veren ölüm cezası hükmi şahısların feshedilmesi 

şeklinde uygulanır. Hapis cezası hükmi şahsın belli bir müddet kapanması, sürgün cezası ise, hükmi şahsın bazı yerlerde şube 

açamaması şeklini alabilir. 

cc- Karma Teori 

Karma teoriye göre, tüzel kişiler farazi olmasalar da, yine de soyut varlıklardır. Bu nedenle, tabii anlamda suçlu olamayan 

tüzel kişiler, kanunun öngördüğü hallerde suç faili sayılabilirler. Eğer fiil tabii (doğal) bir suç ise, yani bir cürüm ise tüzel kişi-

nin cezai sorumluluğu söz konusu olamaz. Buna karşılık idari ceza hukukuna giren bir suç ya da özellikle kabahat cinsinden bir 

eylem söz konusu olduğunda, tüzel kişinin kendine has tehlikelilik hali ortaya çıktığından, bu nevi fiillerden dolayı tüzel kişinin 

suç faili sayılması ve cezalandırılması mümkündür. 

 c- Mukayeseli Hukuk 

Çoğu ülke kanunlarında tüzel kişilerin cezai sorumluluğu ve dolayısıyla suç faili sayılabilmeleri kabul edilmemiştir. Bu-

nunla beraber günümüzde, tüzel kişilerin toplumsal ilişkilerde kazandığı önem ve güç karşısında birçok ülke; özel yasalarla ve 

hatta istisnai olarak ceza kanunlarıyla, hükmi şahısların cezai mesuliyetine yer vermiştir. 

d- Türk Hukuku 

Tüzel kişiler, maddi bir bünyeleri ve hareket kabiliyetleri bulunmadığından gerçek kişiler gibi suç işleyemezler. Suç işle-

yenler tüzel kişilerin yönetici veya temsilcileridir. Tüzel kişilerin suç faili olabilecekleri düşüncesinin kabulü, cezaların şahsiliği 

ilkesine aykırılığa ve dolayısıyla üçüncü şahsın fiilinden sorumluluğa yol açar. Tüzel kişilerin ceza hukuku anlamında suç işle-

mesine hükmi şahsiyeti oluşturan hukuki metin (tüzük) engeldir. Zira tüzel kişi, ancak faaliyet alanlarını gösteren tüzük kapsa-

mında eylem ve işlemlerde bulunabilir. Hiçbir tüzük de kanun, genel ahlak ve adaba aykırı olamayacağından, bu nitelikteki bir 

irade “yok” hükmündedir. Durum bu olunca tüzel kişi esas mukavelesinin faaliyetine dâhil etmediği bir şeyin faili ya da sorum-

lusu olamaz. Suç ancak tüzel kişinin organlarını oluşturan gerçek kişiler tarafından işlenebilir. 

Ceza yaptırımları tüzel kişilerin yapısına uygun değildir. Nitekim ölüm, özgürlüğü bağlayıcı cezalar gibi müeyyideler tü-

zel kişilere uygulanamaz. Kanaatimizce; tüzel kişilerin suç faili sayılmaları mümkün değildir. Faaliyetlerini temsilcileri aracı-

lığıyla yürüten hükmi şahısların, maddi bir bünyeleri ya da hareket yetenekleri bulunmamaktadır. Bu bakımdan cezai sorumlu-

luk, suç teşkil eden eylemi icra eden gerçek kişiye aittir. Gerçek kişilerin hareketleri sonucu tüzel kişilerin cezalandırılması, 

cezaların şahsiliği prensibine de aykırıdır. Tüzel kişiye uygulanan yaptırım, işlenen suçla hiçbir ilgisi olmayan üye ya da ortağın 

cezalandırılması anlamına da gelecektir. Ayrıca sorumluluğun esası kusurdur. Bilinç ve iradeden oluşan kusur ise, insana özgü-

dür. Bu manada tüzel kişilerin üye ya da ortaklarından bağımsız bir iradesinin bulunması mümkün değildir. Gerçek kişilerden 

ayrı ve bağımsız bir kusur izafe edilemeyen tüzel kişilerin, kusurla orantılı olan cezanın anlamını kavrayabilmeleri de olanak-

sızdır. Bunun dışında tüzel kişilere ceza kanununda yer alan birçok yaptırımın uygulanması mümkün olmadığı gibi (örneğin, 

hapis cezası, para cezası), uygulanacak yaptırımın genel önleme dışında bir tesiri de bulunmayacaktır. Günümüz toplumunda ve 

özellikle iktisadi hayatta oynadıkları rol dikkate alındığında cezai sorumlulukları bulunmadığını düşündüğümüz tüzel kişilere 

karşı, cezai nitelikte olmasa da, idari, inzibati ve mali nitelikte bir takım müeyyidelerin tatbiki mümkün olduğu gibi, güvenlik 

tedbiri niteliğindeki yaptırımlar da uygulanabilir. 

 

5- Suçun Konusu (**) 

Hareketin yöneldiği kişi ya da şey suçun konusunu oluşturmaktadır. Konusuz bir suç düşünülemez. Bu anlamda fail tara-

fından gerçekleştirilen hareket, ya bir eşyaya ya da bir şahsın fiziki, maddi yapısına veya bünyesine yönelir. Örneğin; suçunda 

“taşınır bir mal” (m. 141/1), zimmet suçunda, zimmete geçirilen “mal” (m.247/1). 

Suçun işlenmesi, konuya ya bir zarar verir ya da onu tehlikeye uğratır. Bu itibarla suç tipinde belirtilen hareketin yönelik 

olduğu konunun, hareketten etkileniş derecesine ve şekline göre suçlar; tehlike suçlan ve zarar suçlan olarak ikiye ayrılır. Teh-

like suçlarında; hareket suçun konusu üzerinde ya zarar ya da zarar tehlikesi meydana getirir. Hırsızlık suçunda (m.l41vd.) baş-

kasının malı alındığından, adam öldürmede (m.81 vd.). Zarar suçlarında, failin yaptığı hareket dolayısıyla konu üzerinde bir 

zararın meydana gelmesi ve failin hareketi ile meydana gelen zarar arasında nedensellik bağı bulunması aranmaktadır. Tehlike 

suçlarında ise, hareketin yöneldiği konunun objektif olarak zarara uğrama tehlikesiyle karşılaşmış olması yeterlidir. 

Tehlike, yöneldiği konuyu zarar suçu gibi tahrip etmez, zedelemez. Ancak onu bir zarar olasılığı karşısında bırakır. Tehli-

ke suçlan soyut ve somut tehlike suçları olarak ikiye ayrılmaktadır. Somut tehlike suçlarında hareketin suç konusu üzerinde 

gerçekten tehlike yaratmış olup olmadığı hâkim tarafından araştırılır. Örneğin; yangın çıkarmak suç tipinin ihlali cezalandırma 

bakımından yeterli değildir. Hâkim bu hareket sonucunda “kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından” bir tehlikenin 

doğup doğmadığını somut olayın özelliklerini dikkate alarak araştıracaktır. Soyut tehlike suçlarında hareketin suç konusu üze-

rinde tehlike yaratıp yaratmadığı araştırılmamakta, suç tipinde tanımlanan icrai veya ihmali hareketin yapılmasıyla suçun ger-

çekleştiği kabul edilmektedir. Örneğin, terk (m.97). 

 

6- Mağdur 

Mağdur ile suçun konusu birbirine karıştırılmamalıdır. Mağdur, suçun maddi konusunun ait olduğu kimsedir. Örneğin, 

hırsızlık suçunda konu taşınır mal, mağdur ise, bu mala malik olan kimsedir. Örneğin, kasten öldürmede konu bir kimsenin 

yaşamı, mağdur ise ölen kimsedir. Gerçek kişiler suçun mağduru olabilir. Tüzel kişiler, bir suçtan ancak zarar gören konumun-
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dadır. Bu itibarla suçtan zarar gören ile mağdurun aynı şey olmadığını da belirtmek gerekir. Suçtan zarar gören kavramı mağdu-

ra göre daha geniştir. Bir suçun işlenmesiyle hukuken korunan menfaatleri doğrudan veya dolaylı ihlal olan kimse suçtan zarar 

görendir. 

 

7- Suçun Nitelikli Unsurları 

Suç tipinde eylemin temel şekline ilaveten aranan ve onun daha ağır veya daha hafif sayılmasını sonuçlayarak, cezanın ar-

tırılması veya eksiltilmesini gerektiren hallere de yer verilmektedir. Nitelikli unsurlar; “fiilin işleniş şekli, zamanı, yeri, failin ve 

mağdurun vasfı, fail ile mağdur arasındaki ilişki, suçun konusu ve fiilin işlenmesinden güdülen amaç” başlıkları altında incele-

nebilir. 

A- Fiille İlgili Nitelikli Unsurlar 

a- Fiilin İşleniş Tarzıyla İlgili Olanlar 

Kanun koyucu suçun işleniş biçimini, failin ahlaki redaetini ortaya koyduğu, mağdurun savunma imkânını azalttığı, suçun 

icrasını kolaylaştırdığı veya eylemin toplum düzeni bakımından oluşturduğu tehlikeyi, haksızlığı artırdığı için bazı suçlarda 

nitelikli unsur kabul etmiştir. Kasten yaralamanın silahla gerçekleştirilmesi (m. 86/3 e). 

b- Fiilin İşlendiği Zaman ve Yerle İlgili Olanlar 

 Bazı suçlarda suçun işlendiği zaman cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli bir unsur olarak dikkate alınmıştır. Örneğin, 

hırsızlığın gece vakti işlenmesi.    

B-  Fail ve Mağdurla İlgili Nitelikli Unsurlar 

 a- Failin Vasfı İle İlgili Olanlar 

Örneğin, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu herkes tarafından işlenebilir. Fiil, kamu görevlisi tarafından nüfuz kötüye 

kullanılarak işlenmişse ceza artırılır (TCK.m. 109/3 d). 

 b- Mağdurun Vasfı İle İlgili Olanlar 

 Mağdurun belirli özelliklere sahip olması, cezanın artırılmasını veya azaltılmasını gerektiren nitelikli unsur olabilir. Ör-

neğin, eziyet suçunun çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına 

karşı işlenmesi halinde faile suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza verilmektedir (m.96/2 a). 

 c- Fail İle Mağdur Arasındaki İlişki Bakımından Nitelikli Unsurlar 

Kanun koyucu bazı suçlarda fail ile mağdur arasındaki bazı ilişkilerin varlığını cezayı etkileyen nitelikli unsur olarak ön-

görmüştür. Örneğin, kasten yaralamada fail ile mağdur arasındaki akrabalık ilişkisi (üstsoy, altsoy, eş veya kardeş olmaları, 

m.86/3 a) cezanın artırılmasını gerektirir. 

C- Suçun Konusu İle İlgili Nitelikli Unsurlar 

Ceza normunda konuya ilişkin bazı özellikler suçun temel şekline nazaran cezanın artırılmasını veya eksiltilmesini gerek-

tiren nitelikli unsur olabilir. Örneğin, hırsızlık suçunun; “kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya” (TCK.m. 142/1 a). 

 

 

III- MANEVİ UNSURLAR 

1- Genel Bilgiler 

Failin sorumlu tutulabilmesi için, ceza normunda yasaklanan fiilin gerçekleştirilmesi yetmez, ayrıca haksızlık teşkil eden 

bu fiil ile kişi arasında manevi bir bağın da bulunması gerekir. Bu manevi bağ doktrinde “manevi unsur”dur. Manevi unsur, 

işlenen fiil ile fail arasındaki psikolojik bağdır. Bu bağ kurulmadan bir suçun varlığından söz edilemez. Suçun manevi unsurları 

başlığı altında kast, taksir, saik (amaç) ve kast-taksir kombinasyonu (neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda sorumluluk) konula-

rını ele alacağız. 

Kanımızca kusurluluk ile manevi unsurlar birbirinden farklı olgulardır. Kusurluluk, işlediği fiil dolayısıyla kişinin kınana-

bilmesi, haksızlık teşkil eden eylemin ferde yüklenebilmesidir. Bu itibarla kusurluluk, işlediği fiille bağlantılı olarak kişi açısın-

dan bulunulan bir değerlendirme yargısıdır. Hâlbuki suçun manevi unsurları gerçekleşmediğinde, zaten suç oluşturan bir eylem 

mevcut değildir. Şu halde kusurluluk, tüm unsurlarıyla gerçekleşmiş bir fiilden ötürü failinin kınanabilip kınanamayacağı konu-

sundaki yargıyı ifade etmektedir. 

Kast ile kusur birbirleriyle bağlantılı fakat farklı kavramlardır. Kusur, suç teşkil eden bir fiilin unsuru değil, işlediği huku-

ka aykırı davranış nedeniyle fail hakkında bulunulan bir kınama yargısıdır. Hâlbuki kast, değerden yoksun olup, kusuru oluştu-

ran ölçülere göre bir değerlendirme yargısında bulunulmasını gerektirmez. Ancak kusurun işlenen haksızlıktan tamamen soyut, 

yalın bir değer yargısı olarak kabulü de mümkün değildir. Kusur yargısının bağlanma noktasını tipe uygun ve hukuka aykırı 

fiilin gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. Kusur yargısı kişinin sürdürdüğü hayat tarzını veyahut kötü karakterini değil, somut 

fiil kusurunu değerlendirir. Dolayısıyla haksızlığın varlığı için kusur aranmamakla birlikte (kusur yeteneği bulunmayan bir 

kimsenin fiili de haksızlık ve suç teşkil eder), kusur yargısı için tipe uygun ve hukuka aykırı bir haksızlığın varlığı gerekir. Böy-

lece kusur yargısı kasten veya taksirle işlenen bir haksızlığa dayanmaktadır. 

 

2- Kast 

A- Kavram 

TCK, 21. Madde de bir suçun gerçekleşmesi bakımından esas manevi unsuru “kast” olarak belirlemiş, ardından kast ve 

olası kast kavramlarının tanımını yapmış, ayrıca kastlı suçların olası kastla işlenmesi halinde cezanın indirileceğine dair hüküm 

vazetmiştir. 

B- Kastı Açıklayan Teoriler 

a- Tasavvur Teorisi 

Kanunun suç saydığı sonucun tasavvur edilmiş, öngörülmüş olması, suçun kasten işlenmiş sayılması için yeterlidir. Teori-
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ye göre, neticenin istenmesi ve bunun gerçekleşmesi için hareket edilmiş olması aranmaz. Failin yaptığı hareketten belli bir 

sonucun doğabileceğini öngörmüş bulunması, o neticeyi istememiş olsa bile kastından dolayı sorumlu tutulmasını gerektirir. 

Örneğin, sigortadan para almak maksadıyla kendisine ait yolcu gemisine patlayıcı maddeler yerleştiren ve bunların infilakı 

halinde gemi adamlarının ya da yolcuların yaralanabileceğini ya da ölebileceğim tasavvur eden fail, yaralama veya ölüm netice-

sini istememiş olsa bile bu neticelerden kasten sorumlu tutulacaktır. Eleştirisi ise; kastın tasavvur teorisi ile açıklanması, onu 

taksir kavramı ile karıştırır ve sonuçta kastın kapsamı taksirin aleyhine olarak genişler.  

 

 b- İrade Teorisi 

Bu teoriye göre kast, “sonucun istenmiş olmasıdır”. Diğer bir anlatımla belirli bir sonuca yönelmiş irade kasttır ve böyle 

irade olmadıkça failin kasten hareket ettiği söylenemez. İrade teorisi uyarınca öngörülmüş olsalar bile irade edilmemiş, isten-

memiş sonuçlar kast edilmiş sayılamazlar. Teoriyi yukarıdaki örneklerden biriyle açıklamak gerekirse, sigortadan para almak 

maksadıyla kendisine ait yolcu gemisine patlayıcı maddeler yerleştiren ve bunların infilakı halinde gemi adamlarının ya da 

yolcuların yaralanabileceğini ya da ölebileceğini öngörebilen fail, yaralama veya ölüm neticesini istemediğinden meydana ge-

len ölüm sonuçlarından kasten sorumlu tutulmayacaktır. 

 
c- Bilinç ve İrade Teorisi 

Karma nitelikte bir kuram olan “bilinç ve irade teorisi”, tasavvur (öngörebilme) ve irade unsurlarını birlikte ele alır. Failin 

sonucu tasavvur etmesinden başka, iradesinin de bir hareketle neticeye yönelmiş olması aranır. Sonucun yalnız tasavvur edil-

mesi kastlı sorumluluğu doğurmaz. Buna karşılık sadece belirli yönde bir iradenin objektif olarak ele alınması suretiyle, netice-

yi tasavvur etmemiş failin kasten sorumluluğuna da gidilemez. Kastın varlığı için basit bir öngörme yeterli değildir. Bilinçli bir 

öngörme (fikri unsur) ve bunu gerçekleştirmeye yönelik irade (iradi unsur) kastın iki esas unsurudur. Doktrinde de bu teori 

kabul görmüştür. 

C- Kastın Unsurları 

a- Bilme Unsuru 

Failin kasten hareket etmiş sayılabilmesi için kanuni tanımda yer alan maddi unsurları öngörmüş, yani onları bilmiş olma-

sı gerekir. Bu bakımdan örneğin, aldığı eşyanın başkasına ait bulunduğunu ya da taşınabilir bir mal olduğunu bilmeyen failde 

kastı bulunmamaktadır. 

Fail, dış dünyadan algıladığı şeyleri (insan, hayvan, erkek vs.) bilecektir. Örneğin, şeker verdiğini zannederek, zehir veren 

kimse kasten hareket etmemiştir. Ancak bu ihtimalde taksirli sorumluluk saklıdır. 

Bir suçun niteliğinin değişmesine yani başka bir suça dönüşmesine (örneğin hırsızlığın yağma) fail tarafından bilinmesi 

gerekir. 

Suçun nitelikli unsurlarının da fail tarafından bilinmesi lazımdır. Fail, hareket ile netice arasındaki nedensellik ilişkisini 

bilmelidir. Örneğin, bir bardak suyun ölüme yol açacağını bilmeyen kimsenin, ameliyatlı hastaya su vermesi ve onun ölümüne 

neden olması halinde, nedensellik bağlantısı üzerindeki bu bilgisizliği kastı ortadan kaldırır. 

Daha az cezayı gerektiren fiili veya şahsi sebeplerin failce bilinmesine gerek yoktur. Varlıkları halinde fail bunlardan ya-

rarlanır. 

Kanaatimizce, hukuka özel aykırılık halleri dışında, kastın bilme unsuru içerisinde hukuka aykırılık şuurunun aranması 

yerinde değildir. Kişi, haksızlık teşkil ettiğini bilmese dahi, bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği fiilde kastın varlığını kabul 

etmek gerekir. 

Ceza normunda yer almakla birlikte suçun unsurları dışında kalan objektif cezalandırılabilme koşullarının bilinip bilin-

memesi kastın varlığı açısından önem arz etmez. Örneğin, hileli veya taksirli iflas suçlarından failin cezalandırılabilmesi için, 

“iflasa karar verilmiş olması” şartına yer verilmiştir. 

b- İsteme Unsuru 

Kastlı bir davranışın varlığı için bilmek ve istemek aranır. Bu iki unsur taksirli suçlarla kastlı suçlar arasındaki farklılığa 

ilişkin de bir ölçüt verir. Taksirli suçlarda, fail ya tipiklikteki unsurların gerçekleşeceğini bilemez (bilinçsiz taksir) ya da hesa-
ba katar ancak istemez (bilinçli taksir). 

İrade unsuru da denilen kastın isteme unsuru, failin iradesinin suçun kanuni tanımında yer alan maddi unsurlara yönelme-

sidir. Bu unsurun kapsamı bakımından çeşitli olasılıklar ortaya çıkabilir: 

aa- Doğrudan Kast 

Fail yalnız belirli bir neticeyi elde etmek ister, bu netice onun için bir hedeftir. Kanuni tanımda yer alan maddi unsurların 

fail tarafından istenmesi, diğer bir anlatımla iradenin, düşünülen, öngörülen ve dolayısıyla bilinen bir sonucu gerçekleştirmek 

için kullanılması söz konusudur. Örneğin, (A)’yı yaralamak için taş atan (B), (A)’ya karşı kasten yaralama suçunu doğrudan 

kastla işlemiştir. 

Failin gerçekleştirmeyi istediği neticeye zorunlu olarak bağlı bulunan neticeleri öngördüğü hallerde kastı bu neticeler ba-

kımından da doğrudan kasttır. Failin gerçekleştirmek istediği neticeye bağlı ve ondan ayrılması mümkün olmayan tali neticeler 

çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir: örneğin, vitrinin arkasındaki tezgâhtarı vurmak isteyenin vitrin camını kırmak zorunda oluşu, 

örneğin, hasmını öldürmek için yolcu otobüsüne bomba koyan fail, bundan diğer yolcuların da doğal olarak zarar göreceğini 

bilir, ancak bu neticeler onun bakımından önemli değildir. 

Zorunlu olarak ortaya çıkan bu neticeler fail tarafından bilinmesine rağmen, onun maksadına dâhil değildir. Ancak bunla-

rın gerçekleştirilmesi istenen neticeden ayrılmaları mümkün olmadığından, fail gerçekleşen bu neticelerden de doğrudan kastı 

sebebiyle sorumludur. Örneğin, yukarıda da belirtildiği gibi, sigorta parası almak için batırmak istediği gemiye patlayıcı madde 

dolu fıçı yerleştiren fail, mürettebatın ölmesini arzu etmese dahi göze alır. Zorunlu bu yan neticeler bakımından da kastı doğru-

dan kasttır. 
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bb- Olası Kast 

Failin suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, hareketine devam etmesi ve 

fiilinin olası sonuçlarını kabullenmesi halinde olası kasttan bahsedilir. Diğer bir ifadeyle hareketinin belli bir neticeyi meydana 

getirebileceğini öngören failin, söz konusu hareketi yapmaktan kaçınmaması, “olursa olsun” demesi, olası kastın varlığını gös-

terir. 

Olası kast halinde fail, doğrudan kastta olduğu gibi, tipiklikteki maddi unsurları öngörmektedir. Ancak doğrudan kasttan 

farklı olarak olası kastta “isteme” unsuru eksiktir. Örneğin, öldürmek istediği (A)’ya ateş eden (B), (A)’nın yanındaki (C)’ye 

kurşunun isabet edebileceğini öngörmesine rağmen, ateş etmeye devam ederek (C)’nin ölümüne sebep olursa, gerçekleşen bu 

neticeden olası kastıyla sorumlu tutulacaktır. 

Olası kastın bilinçli taksirden fakı fail, öngördüğü, ancak istemediği neticeye sebebiyet verdiği için sorumlu tutulması-

dır. 

Olası kasttan dolayı failin niçin sorumlu tutulduğu konusunda doktrinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür: 

i) İhtimal teorisi: Teoriye göre, öngördüğü neticenin gerçekleşebileceğini ihtimal dâhilinde gören ve hareketine devam 

eden fail, neticeyi istemiş kabul edilir. 

ii) Rıza teorisi, Kabullenme teorisi: Bu düşünceye göre, hareketini yaparken imkân dâhilinde olan neticenin meydana ge-

lebileceğini öngören fail, razı olup, kabullendiği bu neticeyi baştan itibaren istemiş sayılır. 

iii) Kayıtsızlık teorisi: Muhtemel neticeyi tasavvur etmesine rağmen kayıtsız kalarak hareketine devam eden fail, suç tipi-

ni ihlal etmeyi göze almıştır. Kastından sorumludur. 

 

Kast-Taksir ayrımını bir örnekle ele alacak olursak; 

Örneğin; (F), (A) öldürmek için ateş ediyor. (A) yaralanıyor. Yanında duran (C) ölüyor, (D) yaralanıyor,(E) ye de hiç kurşun   

isabet etmiyor. Bu durumda;  

  (F) : fail-Olası kastının olduğunu düşünelim;  (olası kastta kural: kast neticeye göre belirlenir.) 

      (A) karşı -- kasten adam öldürmeye teşebbüs 

      (C) karşı –  kasten adam öldürme (olası kast)  

      (D) karşı –  kasten adam yaralama (olası kast)  

      (E) karşı – Fail cezalandırılmaz. Suç oluşmamış. 

 

Aynı olayda ;        

  (F) : fail-Doğrudan kastının olduğunu düşünelim;   

      (A) karşı -- kasten adam öldürmeye teşebbüs 

      (C) karşı –  kasten adam öldürme   

      (D) karşı –  kasten adam öldürmeye teşebbüs 

      (E) karşı –  kasten adam öldürmeye teşebbüs 

 

Aynı olayda; 

  (F) : fail-Doğrudan kastının (yaralama) olduğunu düşünelim;   

      (A) karşı -- kasten yaralama 

      (C) karşı –  Netice sebebiyle ağırlaşmış suç   

      (D) karşı –  kasten yaralama 

      (E) karşı –  kasten yaralamaya teşebbüs 

 

 

D- Kastın Aranacağı Zaman (****) 

Kural olarak kast, suçun bütün aşamalarında bulunmalıdır. Fail suç yoluna girdiği andan neticenin gerçekleşmesine kadar 

kast halinde bulunabilir. İcra hareketlerinin yapıldığı anda var olan kastın bu çeşidine “başlangıçta kast” denir. 

Failin henüz icra hareketleri devam ederken kendi inisiyatifi ile suç yolundan çıkması, neticeye yönelik kastına son ver-

mesi veyahut icra hareketleri tamamlandıktan sonra başlangıçta kastettiği neticenin gerçekleşmesine engel olması durumunda, 

gönüllü vazgeçmeden bahsedilir. İhtiyariyle vazgeçenin o ana kadar işlediği eylemlerin başka bir suç teşkil etmemesi halinde 

teşebbüsten cezalandırılmayacağını öngören TCK. (m.36), tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, failin sadece 

o suça ait ceza ile cezalandırılacağını kabul etmiştir. Failin sırf hareket suçlarında icra hareketlerinin tamamlanmasından, neti- 

celi suçlarda ise neticenin gerçekleşmesinden sonraki pişmanlığı daha önce var olan kastını ortadan kaldırmaz. Bu bakımdan 

örneğin, zimmetine para geçiren kamu görevlisi, daha sonra aldığını idareye iade etse, bu durum gerçekleşen zimmet suçunu 

(m.247) etkilemez. Ancak failin etkin pişmanlığı dolayısıyla ceza indirilir (m.248). 

Kimi hallerde başlangıçta hukuka uygun veyahut kasti olmayan bir davranış içinde bulunan fail, ortaya çıkan yeni koşulla-

rın etkisiyle hareketine kastlı bir şekilde devam edebilir. “Eklenen kast” olarak adlandırılan bu durum çeşitli şekillerde ortaya 

çıkabilir: a) Suç teşkil etmeyen hareketine başlayanın sonradan meydana gelen kastı ile suç tipini ihlal etmesi, b) taksirle işlenen 

fiilin daha sonra meydana gelen kast ile kasti suça dönüşmesi veya c) belirli bir neticeye yönelik kastla harekete başlandıktan 

sonra henüz bu hareketler tamamlanmadan failin maksadını değiştirerek başka bir neticeyi gerçekleştirmesidir. 
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a) Başlangıçta hukuka uygun bir davranış içinde bulunan failin, sonradan eylemine kastla devam etmesi, kasten cezalandı-

rılmasına yol açar. Örneğin; bir konuta orada oturanın rızasıyla giren failin, daha sonra çıkması istenmesine rağmen çıkmaması 

(m. 116). 

b) Hareketine taksirle başlayan failin sonradan eylemine kastla devam etmesi ihtimalinde, kastın eklenmesinden sonra ya-

pılan hareketler başlı başına suç teşkil etmekteyse, fail bu hareketlerinden kastı dolayısıyla cezalandırılır. Nitekim hastasına 

yanlışlıkla zehir verdiğini fark eden hastabakıcının sonradan duruma müdahale etmemesi örneğinde, hastabakıcı taksirli hareke-

tiyle ortaya çıkan hukuka aykırı durumu kasti ihmaliyle devam ettirdiğinden, kasten adam öldürmeden sorumlu tutulur. 

c) Bir neticeye yönelik kastla icra hareketlerine başlayan fail, henüz bu eylemini tamamlamadan maksadım değiştirerek 

başka bir neticeyi gerçekleştirebilir. Bu ihtimalde eklenen kastla işlenen suç ile önceki suç arasında ağırlık bakımından bir fark-

lılık mevcutsa, fail sadece bu ağır neticeden sorumludur. Örneğin; (A)’yı dövmeye başlayan (B)’nin, (A)’nm küfretmesi sonucu 

onu öldürmesi veya hırsızlık yapmak maksadıyla eve giren (B)’nin ev sahibi (A) ile karşılaşınca cebir şiddet kullanarak amacını 

gerçekleştirmesi. Örneklerin dışında bir suçu işlemeyi kararlaştıran fail, o suçun icra hareketlerine başladıktan sonra, somut 

olayın gelişimine bağlı olarak konusu başka bir suçu işlerse, her iki suçtan da sorumludur. Örneğin, hırsızlık için girdiği depoda 

görevli bekçiyi öldüren kimse, hem hırsızlıktan hem de kasten öldürmeden sorumludur. 

E-  Kastın Çeşitleri 

a- Genel Kast - Özel Kast 

Kural olarak bütün suçlarda bulunması gerekli olan kast, genel kast olarak isimlendirilmekte ve suçun kanuni tanımındaki 

maddi unsurların öngörülmesi ve iradenin bunlara yönelmesi, diğer bir anlatımla maddi unsurların bilerek ve istenerek icra 

edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (m.21). Örneğin, kasten öldürme (m.81). 

Bazı hallerde Tipiklikte kişinin kastı dışında ayrıca belli bir saikle (motiv), amaçla hareket etmesi aranmıştır. Bu hallerde 

saik, suçun manevi unsurunun gerçekleşmesi bakımından aranan bir unsur haline gelmiştir. Doktrinde saikin bir suçun unsuru 

olarak arandığı hallerde özel kastın varlığından söz edilmektedir. 

Bu tür suçlarda saik veya amacın yokluğu suçun unsurunun yokluğu anlamına geleceğinden suç oluşmayacaktır. Örneğin, 

TCK.m. 105’teki cinsel taciz suçunun oluşması failin “cinsel amaçlı” hareket etmesine bağlıdır. Başka bir maksatla örneğin 

aşağılamak için söz konusu fiilin işlenmesi hakaret suçunu oluşturacaktır. Saik veya amaç, bir suçun temel şekline nazaran 

cezanın artırılması yahut eksiltilmesini gerektiren bir nitelikli unsur olarak da aranmış bulunabilir. Bu takdirde de failin özel 

kastı, nitelikli unsurun varlığı konusunda önem arz etmektedir. Örneğin, kasten öldürme suçunda töre saiki (m.82). Görüldüğü 

üzere tüm bu hallerde amaç yahut saik, suçun manevi unsurlarından biri haline gelmektedir. Bu sebeple ileride ayrı bir başlık 

altında konuyu ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. 

b- Doğrudan Kast - Olası Kast (***) 

Kastın türlerinden, doğrudan kast-olası kast ayrımına, kastın isteme unsuru içerisinde yer verdiğimizden, o kısımdaki açık-

lamalara atıf yapmakla yetiniyoruz. 

c- Ani Kast - Tasarlama (Taammüt) Kastı (*) 

Suç verilen ani bir kararla işlenmiş ise, ani kasttan bahsedilir. Kastın bu çeşidinde suç kararının alınmasıyla icra hareketle-

rinin başlaması arasında dikkate değer bir sürenin geçmemiş olması aranır. 

Suç kararı alındıktan sonra yapılan plan gereğince vasıtalar hazırlanmış, etraflı düşünülmüş (teemmül) ve sonra harekete 

geçilmişse, kastın en yoğun şekli sayılan “taammüt’ ten (tasarlama, düşünce kastı) bahsedilir. Kısaca tasarlama, bir suçu önce-

den iyice düşünüp taşınarak işleme kastıdır.  

Gerçekten tasarlamanın kabulü için suç karan ile netice arasında belli bir zaman aralığının bulunmasını (devamlılık teori-

si) yeterli görenler olduğu gibi, failin soğukkanlılıkla hareket etmesini, (psikolojik görüş) veya planlı davranmasını (plan kurma 

görüşü) ya da durup düşünmesini, hesaplamasını (teemmül görüşü) arayan müelliflere de rastlanmaktadır. 

Devamlılık teorisine (kronolojik nazariye) göre, tasarlama, suç işleme düşüncesinin ortaya çıktığı andan neticenin ger-

çekleşmesine kadar az çok bir zaman geçmiş bulunması demektir. Soğukkanlılık teorisine (psikolojik görüş) göre tasarlama-

dan bahsedilebilmesi, suç işleme kararının alınmasından suçun icrasına kadar belirli bir zaman fasılasının geçmesine ve bu süre 

içerisinde suç kararından dönmeyen, sebat gösteren failin, soğukkanlı bir şekilde eylemini gerçekleştirmesine bağlıdır. Plan 

kurma teorisine göre ise, suç işleme kararının verilmesi ile icraya başlama arasında geçen süre zarfında, suçun işleneceği yer, 

zaman ve işleniş şekli konusunda hazırlıklar yapan, tertip kuran, araçlarını seçen ve projeler hazırlayan fail, tasarlayarak hareket 

etmiş sayılır. Teoride söz konusu olan “plan”dan maksat, suçun bütün ayrıntılarıyla planlanması değil, ana hatlarının düşünül-

mesidir. Teemmül teorisi de; tasarlamada suç işleme karan üzerinde devam eden bir düşünme durumunun söz konusu olduğu-

nu kabul eder. 

Kanaatimizce tasarlama, failin suç işleme kararını aldıktan sonra suçun işlenmesine kadar geçen zaman içerisinde düşü-

nüp taşınması, bu kararını gerçekleştirmek için plan kurması ve bu plan gereğince hareket etmesidir. 

Şu halde Yargıtay’a göre, tasarlamanın varlığı bakımından soğukkanlılık teorisine ağırlık verilmekte ve tasarlamanın şu 

unsurlardan oluştuğu kabul edilmektedir: 

a) Fail, bir kimsenin yaşam hakkı veya vücut bütünlüğüne karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar 

vermiş olmalıdır. 

b) Fail, işlemeyi niyet ettiği suçu işlemeden önce, soğukkanlı ve sükûnetle düşünüp, bu niyetinden vazgeçmemelidir. Bu 

nedenle hemen karar verip öldürme eylemini işleme halinde tasarlamadan değil, ani kasttan söz edilir. Bu sürenin uzunluğu 

hususunda bir ölçü vermek mümkün değildir. 

c) Fail, düşünüp planladığı suçu işlemeden önce makul bir süre geçmiş olmalı ve ulaştığı ruhi sükûnete rağmen bu kara-

rından vazgeçmeyip sebat ve ısrarla fiilini icraya başlamış olmalıdır. 

d) Fail, gerçekleştirmeyi planladığı fiili, belirlenmiş kurgu dâhilinde icra etmelidir. 
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Fail hem suç işleme kararının alındığı, hem de suçun icra edildiği anda soğukkanlı bir şekilde hareket etmiş bulunmalıdır. 

 

d- Weber Kastı (****) 

Weber kastı, failin gerçekleştirmek istediği neticenin, ilk hareket ile değil de, neticenin gerçekleşmiş olduğu düşüncesiyle 

yapılan ikinci hareketle meydana gelmesi halinde söz konusudur. Bu bakımdan örneğin, öldürmek kastıyla icra hareketlerini 

tamamlayan failin, öldüğünü zannettiği mağduru suç delillerini ortadan kaldırmak düşüncesiyle suya atması sonucu, ilk hare-

kette ölmeyen mağdurun, suda boğularak ölmesi halinde, ortada kasta dayanan tek bir suç söz konusu olacaktır. 

Ancak nedensellik bağlantısındaki bu tarz sapmalara değer veren diğer bir fikre göre ise, söz konusu örnekte iki suç ger-

çekleşmiştir. Nitekim öldürme kastıyla icra hareketlerinin tamamlanması aşamasında mağdur ölmediğinden kasten öldürmeye 

teşebbüs, öldü zannedilerek suya atma hareketinde ise, ölüm neticesi istenmemiş olduğundan taksirle öldürme suçlan gerçekle-

şir. Bu iki suçtan fail, ayrı ayrı sorumlu tutulacaktır. 

e- Seçimlik Kast 

Seçimlik kast halinde, fail hareketi sonucunda gerçekleşmesi muhtemel birden fazla neticeyi göze alır, ancak bunlardan 

sadece birisini gerçekleştirmeye muktedirdir. Örneğin, izinsiz avlanan (A), kendisini yakalamak üzere takip eden orman memu-

ru (O)’yu ve köpeğini etkisiz hale getirmek ister. Ancak tüfeğinde sadece bir fişek kalmıştır. Onların bulunduğu yöne doğru 

ateş ederse, bu durumda, nasıl sorumlu tutulacaktır? Seçimlik kastın söz konusu olduğu bu ihtimalde, failin cezai sorumluluğu-

nun belirlenmesi konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür: 

Birinci görüşe göre; fail, neticeye varan fiilden sorumlu tutulur. Olayımızda, köpeği öldürmüşse, sahipli hayvana zarar 

vermekten (mala zarar verme) cezalandırılır (TCK.m.151/2). Hiç bir netice doğmamışsa, daha ağır olana teşebbüsten ceza- 

andırılır. 

İkinci görüşe göre; fail irade ettiği neticelerden hangisi daha ağır bir suça ilişkinse, o suç kapsamında cezalandırılır. Di-

ğer bir ifadeyle, failin göze aldığı neticelerden daha ağır suça ilişkin olan teşebbüs aşamasında kalsa dahi, o suç kapsamında, 

failin cezai sorumluluğunu tayin etmek gerekir. Örneğimizde, tamamlanmış mala zarar vermeye göre, kasten yaralamaya yahut 

öldürme daha ağır olduğundan, fail, bu İkincisine teşebbüs kapsamında cezalandırılır. 

Üçüncü görüşe göre; Üçüncü bir görüşe göre; fail göze aldığı her iki netice uyarınca da cezalandırılmalıdır. Örneğimizde 

fail, hem tamamlanmış mala zarar verme, hem de kasten öldürmeye veya yaralamaya teşebbüsten sorumlu tutulur. 

Dördüncü görüşe göre; bu gibi örneklerde bir ayırım yapılmasının ve failin kural olarak meydana gelen neticeden sorum-

lu tutulmasının yerinde olacağı, ancak teşebbüs aşamasında kalan netice çok daha ağır bir suça ilişkinse, ona teşebbüsten de 

failin cezalandırılması gerektiği ileri sürülmüştür. 

Kanaatimizce, alternatif kast halinde, fail, irade ettiği neticelerden an ağır suça ilişkin olandan sorumlu tutulmalıdır. 

Somut örnekte, failin olası kastla hareket ettiği sonucuna ulaşıldığında; gerçekleşmeyen neticeye teşebbüsten de bahsedi-

lemez. Bu takdirde fail, sadece gerçekleşen neticeden sorumlu tutulur 

 

3- Taksir 

A- Kavram 

Hukuki anlamda taksir neticenin fail tarafından öngörülebilir (tahmin edilebilir) olduğu halde öngörülmemesi (şuursuz 

taksir, bilinçsiz taksir) şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, neticenin öngörüldüğü halde istenmemesi şeklinde de (şuurlu taksir, 

bilinçli taksir, öngörülü taksir) olabilir. Diğer bir deyişle öngörülebilir nitelikteki neticenin öngörülmemesi şeklindeki taksire 

bilinçsiz (şuursuz) taksir, öngörülen neticenin gerçekleşmesinin istenmemesine rağmen harekete devam edildiği durumdaki 

taksire bilinçli (şuurlu) taksir denir. Gerçekten bilinçli taksirde, hareketinin tipe uygun hukuka aykırı bir neticeye sebep olabile-

ceğini öngören fail istemediği neticenin gerçekleşmeyeceğine güvenerek hareketine devam etmektedir. 

 

         B- Taksir - Kast Ayırımı 

Bir suçun taksirli şeklinin cezası, kastlı şeklinin cezasına göre daha düşük tutulmaktadır. Gerek kasti suçlarda gerekse de 

taksirli suçlarda toplumun vazettiği ve uyulması gerekli kurallara uyulmaması söz konusudur. Ancak kastta riayeti gerekli ku-

rallar bilerek ve istenerek ihlal edilirken, taksirde ise, kişi objektif dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlali ile tipte gösterilen 

zararlı neticeye sebebiyet vermektedir. 

***Kasti sorumluluk ile taksirli sorumluluk bilinçli taksir ve olası kast kavramları dolayısıyla birbirine yaklaşmaktadır. 

Ancak bilinçli taksir halinde kişi, iradi davranışının sonuçlarını öngörmekle birlikte, gerçekleşmeyeceğini düşünmekte, isteme-

mekte ve gerçekleşmemesi için gerekeni de yaparak hareketine devam etmektedir. Kişinin bu düşüncesi şahsi maharetleri, ko-

şulların özellikleri gibi kendisine olan güvenden kaynaklanabilir. Ancak toplum kuralları, dikkat ve özen yükümlülüğü bireyle-

rin bu tarz tehlike doğuran davranışlara devam etmemesini emreder. Olası kastta ise, kişi iradi hareketinin neticesini öngörmek-

te ve fakat ona karşı kayıtsız kalmakta, hareketinin sonuçlarını kabullenmektedir. 

Netice olarak denebilir ki, taksirli suçlar, kastlı suçların hafifletilmiş şekli olmayıp onlardan bağımsızdır. Kastlı suçlarda 

toplum kuralları bilerek ve istenerek ihlal edildiği halde, taksirli suçlarda ihlal, söz konusu kurallara bir aldırmazlık, özensizlik, 

umursamazlık şeklinde gerçekleşmektedir. Kastlı suçlarla taksirli suçlar arasında hareket, nedensellik ilişkisi ve hukuka aykırı-

lık bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. Bununla beraber yukarıda belirtildiği gibi kasti suçlarda irade hem hareket hem 

de neticeye yönelik olduğu halde, taksirli suçlarda irade sadece harekete yönelik olup, gerçekleşen hukuka aykırı netice ya ön-

görülmemiş ya da öngörülüp istenmemiştir. 

D- Taksirin Hukuki Esasını Açıklayan Teoriler 

Aşağıda bunlardan etkin sebep, öngörebilme, öngöre- bilme ve önleyebilme ve hata (yanılma) teorileri üzerinde duracağız. 
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a- Etkin Sebep Teorisi 

Teoriye göre veya dolayısıyla insanın iradi davranışından kaynaklanan hukuka aykırı netice cezalandırılabilir. Davranışın 

hukuka aykırı bir amaca yönelmesi şart olmayıp, hukuka aykırı aracın kullanıldığı iradi fiil ile sonuç arasında maddi nedensel-

lik bağının kurulması yeterlidir. Şu halde, bireyler iradi davranışlarıyla sebep oldukları hukuka aykırı her şeyden sorumludurlar. 

Etkin sebep teorisi, “iradi etkin sebep” ve “hukuka aykırı araçlar kullanma” olmak üzere iki kavrama dayanılarak açık-

lanmıştır. 

“İradi etkin sebep”, insanın hukuku ihlal eden her hareketinden sorumlu tutulmasıdır. Buna göre, hukuka aykırı bir sonucu 

istemek, kastı, sonucu istememekle beraber iradi bir davranışla neticeye sebebiyet vermek ise, taksiri oluşturur. “Hukuka aykırı 

araçlar kullanma”, hukuka aykırı bir hareketi gerçekleştirme amacı bulunmayan kimsenin kullandığı vasıtaların hukuka aykırı 

olmasını ifade eder. 

b- Öngörebilme Teorisi 

Neticeyi istemeyen fail, yeterli dikkat ve özeni göstermiş olsaydı, hareketinden meydana gelen netice veya neticeleri ön-

görebilirdi, hesaplayabilirdi. Cezalandırılmasına kaynak teşkil eden kusuru; bu netice veya neticeleri öngörmemiş olmasıdır. 

Öngörülebilmenin konusu dendiğinde akla ilk gelen unsur neticedir. Ancak neticenin öngörülebilmesi fiilen tahakkuk 

eden belli bir sonucun değil, failin iradi hareketinin sebep olduğu veya sebep olabileceği benzer neticelerin öngörülebilmesidir. 

Örneğin, tehlikeli bir şekilde araç kullanan taksi şoförünün, hareketinden yolcusunun yaralanabileceğini öngörmesi şart olma-

yıp, her hangi bir kimsenin zarara uğrayacağını öngörebilmesi yeterlidir. 

Taksirin hukuki esasını “neticenin öngörülebilme imkânı” kriteriyle açıklayan öngörebilme teorisi, taksiri, kaza ve tesa-

düften ayıran ölçüyü de getirmiş bulunmaktadır. Nitekim kaza ve tesadüf halinde, öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan 

bir netice söz konusu olduğundan taksirden bahsedilemez. 

Öngörebilme teorisi zararlı neticenin kimin tarafından öngörülebilir olup olmadığını tespite yarayacak bir ölçü getireme-

mesi nedeniyle de eleştirilmiştir. 

c- Öngörebilme ve Önleyebilme Teorisi 

Teoriye göre taksir, öngörülebilir ve önlenebilir hukuka aykırı bir neticeyi öngörmek ve önlemek hususunda gerekli dikkat 

ve özenin iradi olarak ihmal edilmesidir. Taksir, tahmin edilen, önlenebilir bir neticeyi, iradi olarak önlememekten ibarettir. 

Diğer bir anlatımla, bir kimse öngörülmesi mümkün zararlı bir neticeyi öngördüğü halde, bunu önleyebilme iktidarına sahip 

değilse taksirinden dolayı cezalandırılamaz. 

d- Hata (Yanılma) Teorisi 

Bu kurama göre taksirin sebebi kaçınılabilir hata olup, böyle bir hata yoksa taksirden bahsedilemez. Diğer bir anlatımla, 

taksir, iradi hareketin anlamını ilgilendiren veya bunun ayırıcı nitelikleri hakkında düşülen kaçınılması mümkün bir hatadan 

ileri gelir. Failin kusuru, kaçınılması mümkün bu hataya dikkatsizliği sebebiyle düşmüş olmasıdır. 

Teoriye göre, hata ya neticeye ve illiyet bağına ya da diğer unsurlara ilişkin olabilir. Eğer neticeye ve illiyet bağına yöne-

lik bir hata varsa, bunu şuurlu ve şuursuz taksirde olmak üzere ikiye ayırarak incelemek gerekmektedir. Şuursuz taksirde hata, 

failin iradi hareketiyle, onun olası neticeleri arasındaki akli birleşme noksanından ibarettir. Örneğin, başkalarının yaralanabile-

ceğini düşünmeden bir düğün alayında silahıyla havaya ateş eden kimsenin, etraftakilerden birini vurması. Buna karşılık şuurlu 

taksirde, akli birleşme noksanlığı değil, fakat yanlışlığı mevzubahistir. Bu yanlışlık sebebiyle fail hareketinin mümkün neticele-

rini öngörmekte, ancak bunları engelleyeceğini düşünmektedir. Örneğin, kalabalık bir caddede süratli otomobil kullanan şofö-

rün, bu hareketinden insanların yaralanabileceğini öngörmesine rağmen şahsi maharetine güvenerek bu neticeden kaçmayabile-

ceğine inanması ve hareketine devam etmesi. Hatanın harekete ve ön şartlara dair olması durumunda ise, failin içinde bulundu-

ğu şartları yanlış yorumlaması söz konusudur. 

e- Taksirin Esası Hakkındaki Görüşümüz 

Taksirli sorumluluğun esası, objektif dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlali ile zararlı veya tehlikeli neticenin öngörül-

memesi yahut öngörülmesine rağmen önlenmemesidir. Dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlali sebebiyle failin kınanabilip kına-

namayacağı ise, ayrı bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Bu değerlendirme objektif değil, sübjektif bir nitelik arz etmekte-

dir. “Ortalama bir insan” veya “failin mensup olduğu sosyal sınıfın ortalama insanı” değil, failin kişisel nitelikleri dikkate alına-

rak (zekâsı, eğitimi, yaşam koşullan, maharetleri, kabiliyeti, tecrübesi, sosyal konumu) somut olayda bu yükümlülüğü yerine 

getirip getiremeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Taksirin aksine, kaza ve tesadüfte objektif olarak öngörülmesi ve dolayısıyla önlenmesi mümkün olmayan bir netice bu-

lunmakta olup, failin kusurlu sayılarak bundan sorumlu tutulması mümkün değildir. 

Mücbir sebep durumunda ise, dışarıdan kaynaklanan ve karşı konulamayacak nitelikteki bir kuvvet dolayısıyla gerçekle-

şen zararlı veya tehlikeli bir netice söz konusudur. Bu ihtimalde kişinin başka türlü hareket etme iktidarı mevcut olmadığından, 

zaten iradi davranışından bahsedilemez. 

E- Taksirin Unsurları (***) 

TCK.’nun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın 

suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir diyerek tanımını yapmıştır. 

a- Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması 

Suçlar kural olarak kasten işlenebilir (TCK.m.21/1). Ancak kanunda açıkça belirtilen hallerde taksirle işlenen fiiller de ce-

zalandırılır. Örneğin TCK’da taksirle öldürme (TCK.m.85), taksirle yaralama (TCK.m.89). 

Buna karşılık TCK.’da yer alan pek çok suç tipinin taksirli şekli bulunmadığından bunların taksirli hallerinin cezalandı-

rılması mümkün değildir. Örneğin, mala zarar verme suçu sadece kasten işlenebilir (TCK.m. 151). 

b- Hareketin İradiliği 

Bu şarttan anlaşılan failin neticeyi meydana getiren fiilinin iradi olarak gerçekleştirilmesidir. Hareketin iradi olmadığı du-

rumlarda taksirin varlığından söz edilemez. 
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c- Neticenin İstenmemiş Olması 

Failin iradi davranışından doğan hukuka aykırı neticeyi istememiş olması gerekir. Taksirden bahsedebilmek için öngörül-

müş olsun (bilinçli taksir) veya olmasın (bilinçsiz-basit taksir) neticenin istenmemesi aranır. Bu unsur, özellikle bilinçli taksiri 

olası kasttan ayırır. Nitekim yukarıda da belirtildiği gibi bilinçli taksir, failin öngördüğü neticenin gerçekleşmeyeceğini düşüne-

rek eylemini icra etmesi, olası kast ise, neticeyi öngören failin bunu göze alarak, kabullenerek hareketine devam etmesidir. 

Taksirli suçlara teşebbüs de olmaz. Zira taksirli sorumluluk neticenin gerçekleşmesi ile gündeme gelir. Kişinin taksirli 

davranışı, yasada öngörülen zararlı neticeyi gerçekleştirmediği takdirde, cezai sorumluluk olmazsa da, idari sorumluluk gün-

deme gelebilir. 

d- Hareket İle Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması 

Bütün suçlarda olduğu gibi taksirli suçlarda da fiil ile netice arasında nedensellik bağının bulunması, cezalandırmanın şar-

tını teşkil eder. 

Zararlı netice, failin taksirli hareketine üçüncü şahsın kusurlu bir eyleminin eklenmesi sonucu da meydana gelmiş olabilir. 

Bu ihtimalde taksirli suçlara iştirak mümkün bulunmadığından (m.40/1) ' herkes kendi taksirli eyleminden kusuruna göre so-

rumlu tutulacaktır (m.22/5). Örneğin, birlikte tarladaki çalı çırpıyı yakarken tedbirsiz davranarak orman yangını çıkaranlar, 

inşaat çevresinde yeterli tedbiri almaksızın taşıdıkları demir çubukları aşağı düşürerek bir kimsenin yaralanmasına sebebiyet 

verenler, taksirli suçtan dolayı ayrı ayrı sorumludurlar. 

Failin taksirli hareketi, üçüncü şahsın taksirli veya kastlı fiilinin zeminini oluşturabilir. Bu durumda bütün şahıslar sorum-

luluklarını kendi kusurlu hareketlerinden alırlar. Diğer bir anlatımla meydana gelen neticeden fail taksirine, üçüncü şahıslar ise 

kastlarına göre sorumlu tutulurlar. Örneğin, dolu tabancasını bir çocuğa vererek bir başka kimseye götürmesini söyleyen, çocu-

ğun yolda tabancayı kurcalayarak bir kimseyi öldürmesi neticesinden, onunla birlikte taksirinden dolayı sorumludur. Buna kar-

şılık çocuğun yolda tartıştığı bir kimseyi kasten öldürmesi durumunda, ona belli bir yere götürmesi için tabancayı veren fail 

taksirinden, çocuk ise kastından ötürü mesul tutulacaktır. Misalleri çoğaltmak mümkündür. Nitekim dikkatsizlikle eczacının 

kendisine öksürük şurubu yerine zehir verdiğini fark eden müşterinin, bununla annesini öldürmesi durumunda, eczacı taksirle 

öldürme, müşteri ise, kasten öldürme suçlarından cezalandırılacaktır. 

Mağdurun davranışı normal addedilmemekle birlikte, kusurlu veya hukuka aykırı değilse, nedensellik bağı konusunda fai-

lin neticeyi öngörebilme imkânının bulunup bulunmadığı araştırılır. Şayet netice mağdurun normal olmayan hareketlerine rağ-

men öngörülebilir nitelikte ise, nedensellik bağının varlığı kabul edilerek fail taksirinden sorumlu tutulur. Örneğin, intihar et-

mek düşüncesiyle zehir isteyenin maksadını bilmeyen eczacının, reçetesiz zehir vermesi durumunda, her ne kadar eczacı ölüm 

neticesinin doğrudan doğruya sebebini teşkil etmemekte ise de, mevzuattan kaynaklanan dikkat ve özen yükümüne aykırı bir 

hareketle (reçetesiz ilaç verme) ölüme neden olduğundan taksirle adam öldürmeden sorumludur. Buna karşılık neticeyi öngör-

me imkânı bulunmayan failin hareketlerinde herhangi bir kusur (taksir) görülmediğinden, mağdurun normal olmayan davranış-

ları failin eylemi ile netice arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldırır. Bu durumda, mağdurun hareketi neticenin tek sebebi 

sayıldığından fail sorumlu değildir. Örneğin, intihar etmek için kendisinden maksadını gizleyerek kaim sicim isteyene, sicim 

veren, verdiği kimsenin intihar edebileceğini öngörmesi mümkün bulunmadığından ölüm (intihar) neticesinden sorumlu olmaz. 

Buna karşılık failin kusurlu hareketine mağdurun kusurlu hareketi de eklenmiş ve netice bu iki kusurlu hareketin birleş-

mesinden meydana gelmişse (ortak kusur) failin sorumluluğu ortadan kalkmış olmaz. Nitekim bu ihtimalde taksirler arasında 

takas söz konusu olmayıp, fail kusuru oranında taksirli suçtan cezalandırılır (TCK.m.22/4). Örneğin, karşıdan karşıya geçerken 

yola dikkat etmeyen yayaya hızla gelen bir aracın çarpması halinde, süratli araba kullanan fail, yayanın yaralanması ya da öl-

mesi neticesinden sorumludur ve kusuru oranında cezası tayin edilecektir. 

e- Neticenin Öngörülebilir (Tahmin Edilebilir) Olması 

Öngörebilme, neticenin öngörülmesinden farklıdır. Nitekim “öngörebilme” failin hareketinin sonuçlarını tahmin edebilme 

kabiliyetini ifade eder. Neticenin öngörülmesi ise, somut olayda neticenin fail tarafından fiilen tahmin edilmesidir. Bu bakım-

dan neticenin öngörülebilir olması, belirli niteliklere (yaş, görgü, meslek vs.) sahip olan failin, somut olayda hareketinin sonuç-

larını tahmin edebilmesi imkânı olarak açıklanabilir. Öngörebilmenin imkânsız olması durumunda taksirden değil, kaza ve 

tesadüften bahsedilir. Gerek fail gerek üçüncü şahısların öngörmelerinin mümkün olmadığı neticeye kaza ve tesadüf denir. 

f- Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık 

Taksirli haksızlığın esası, objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktır. Gerçekten meydana gelen neticeden sorum-

luluk için, buna dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışla sebebiyet verilmiş olmalıdır. Dikkat ve özen yükümlülüğüne 

aykırı davranışın olmadığı hallerde, meydana gelen neticeden dolayı ceza hukuku sorumluluğu söz konusu değildir. 

Yargıtay, fişek yatağında mermi bulunan ve mandal emniyeti açık olan silahını şaka amaçlı maktule yönelttikten sonra si-

lahın ateşlenmesi sonucu ölüme sebebiyet veren güvenlik görevlisinin, kullandığı aracın geçişine yasak olan bir yolda ve alkol-

lü olarak araç kullanan sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığını belirtmiştir. 

Bir mesleği icra edebilmek için ruhsat, diploma vs. almak şeklinde ortaya çıkan mücerret ruhsat kurallarına aykırılık, tak-

sire karine teşkil etmez. Bu bakımdan örneğin, ehliyetli şoförden farksız olarak otomobil kullanan ehliyetsiz şoförün, yayanın 

kusuru sonucu zararlı bir neticeye sebep olması halinde, ehliyetinin bulunmaması onun taksirli hareket ettiğine delalet etmez. 

Şoförün hareketiyle zararlı netice arasındaki illiyet bağının yokluğu, onun taksir dolayısıyla sorumlu tutulmasına engeldir. Di-

ğer bir anlatımla, şoför ehliyetsiz olmasından ötürü yaptırıma tabi tutulabilirse de, kusuru olmadıkça zararlı neticeden cezalan-

dırılamaz. 

 F- Taksir- Bilinçli (Şuurlu) Taksir (*****) 

 Taksir (bilinçsiz) halinde, failin objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak hukuka aykırı neticeyi öngör-

mesi gerekirken öngörmemesi (tahmin edememesi), hiç düşünmemesi, aklına getirmemesi söz konusudur. 

Bilinçli taksir ise, yine objektif dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlali ile neticenin öngörülüp de istenmemiş olmasıdır. 

Diğer bir deyişle, taksirin bu şeklinde neticenin gerçekleşmesini istemeyen fail, hareketinin tipe uygun, hukuka aykırı bir sonu-
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ca sebep olabileceğini öngörmesine (tahmin edebilmesine) rağmen, hareketine devam ederek zararlı neticeyi meydana getir-

mektedir. Kısaca neticenin öngörülmesine rağmen harekete devam edildiği durumdaki taksire, bilinçli taksir denir. Hukuka 

aykırı neticeyi öngördüğü halde objektif dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlali ile bu neticenin gerçekleşmeyeceğine güvenen 

ve bu güvenle hareketine devam eden failin, söz konusu güveninin dayanağı talih, bilgi, kabiliyet, tecrübe vs. gibi çeşitli etken-

lerden ileri gelebilir. 

Bilinçli ve bilinçsiz taksiri birbirinden ayıran özellik kendini öngörme kavramında gösterir. Neticenin öngörülebilmesin-

den anlaşılan, neticenin fail tarafından, hareketin yapıldığı zaman ve bu zamandaki şartlara göre tahmin edilebilmesidir. 

Kanaatimizce; taksirin bir çeşidi olan bilinçli taksirde, kastta olduğu gibi neticenin öngörülmesi söz konusudur. Ancak 

failin, genel hatlarıyla öngördüğü sonucun somut olayda gerçekleşmeyeceği inancını, kanaatini taşıması, neticenin iradi olma-

dığını gösterir. Zira fail genel olarak öngördüğü hukuka aykırı neticenin meydana gelmesini istemez ve gerçekleşmemesi için 

gerekeni yapar. Örneğin kalabalık caddede süratli araç kullanan şoför, genel olarak bir kimseye çarpabileceğini öngörür, düşü-

nür, ancak somut olayda kendi maharetine güvendiğinden bu neticenin oluşmayacağına inanır, gerçekleşmesini de istemez. 

Nitekim zararlı sonucun gerçekleşme ihtimalinin varlığını kabul ettiği anda, hareketi yapmaktan, arabayı sürmekten vazgeçer. 

Oysaki olası kastta fail hareketinin hukuka aykırı netice meydana getirebileceğini öngördüğü halde, eylemine devam eder. Di-

ğer bir anlatımla olası kastla hareket eden şoför “çarparsam çarpayım” diye düşünür. Bu iki kavram arasındaki fark işte burada-

dır. Kısaca “netice öyle veya böyle gerçekleşse de hareket edeceğim diyen fail olası kast” içindedir. 

 

G- Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep (*) 

Kimi hallerde taksirli suçun faili bakımından meydana gelen netice, ceza verilmesini gereksiz kılacak derecede şiddetli bir 

üzüntüye, yıkıma yol açmış olabilir. Örneğin, bir anne yemek yaparken, küçük çocuğu ocağın üstündeki tencereyi devirir ve 

yanarak yaralanır veya ölür. Burada çocuğu yaralanan veya ölen anne, evladını yitirme dolayısıyla duyduğu acı, elem, keder 

dikkate alındığında neredeyse faili olduğu suçtan, zarar gören konumuna gelmektedir. 

Şahsi cezasızlık sebebinin tatbiki açısından iki husus önem arz etmektedir: 
a) Taksirli fiil sonucu meydana gelen netice, “cezanın tatbikini gereksiz kılacak derecede mağduriyete” yol açmalıdır. 

Örneğin, trafik kazası yaparak çocuğunun ölümüne sebebiyet veren babanın cezalandırılması halinde, onun ailesi üzerin-

deki bakım gözetim görevlerini yerine getirmesi zorlaşmakta ve ailesinin mağduriyeti de artmaktadır. 

b) Maddede “Münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu” denmesinin bir sonucu olarak, taksirli suçun failin kişisel ve 

ailevi durumu dışına taşmaması gerekir. 

Yargıtay kararlarında amca/dayı-yeğen, kayın-enişte, halaoğlu/torunu gibi akrabalık ilişkisinin yeterli görülmediğine dair 

örneklere rastlanmaktadır. Buna karşılık, torun ile büyükanne/büyükbaba, üvey anne/baba-üvey çocuk, kardeşler arasındaki 

ilişkiye değer atfedilmektedir. 

 Başkalarının da kişisel ve ailevi durumu etkilenmiş ise, hükmün tatbiki mümkün değildir. Örneğin, failin sebebiyet verdi-

ği trafik kazası sonucunda onun yakınlarının yanı sıra, karşı yönden gelen aracın şoförünün de ölümü halinde, münhasıran failin 

kişisel ve ailevi durumu etkilenmeyip, başkaları da mağdur olduğundan 22/6 tatbik edilemez 

Son olarak belirtelim ki, şahsi cezasızlık sebebi sadece şuursuz-bilinçsiz taksir halindedir. Bilinçli taksir varsa, sadece ce-

zada indirim yapılmasını gerektiren şahsi bir sebep söz konusudur. 

 

H- Ağır Taksir-Hafif Taksir Ayırımı 

İşlenen fiilden doğan zararın herkes tarafından tahmin edilebilmesi halinde ağır taksir vardır. Örneğin, kalabalık bir cad-

dede süratli araç kullanarak bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına neden olma. 

Fiilden meydana gelen zararın ancak dikkatli kimseler taralından tahmin edilmesinin mümkün olduğu durumlarda hafif 

taksir söz konusudur. Örneğin, geceleyin tenha bir caddede süratli araç kullanarak bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına 

sebebiyet verme. 

Gerçekleşen eylemden doğan zararın ancak istisnai ve olağanüstü bir dikkat ve basiret neticesinde tahmin edilebilmesi ha-

line  pek hafif taksir denir. Örneğin, çevre yolunda nizami süratte araç kullanan şoförün, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken 

aniden önüne çıkan bir kimseye çarparak onun ölümüne veya yaralanmasına neden olması. 

 

4-     Saik (Amaç) 

Saik, amaç ya da gaye, kasttan önce gelen, kastı hazırlayan bir duygu, düşüncedir. Suçun işlenmesine neden olan gerekçe-

dir. Kişisel hesaplardır. Suç tipindeki hareketin yapılmasına ilişin kararın alınmasındaki etkendir. Örneğin, adam öldürme suçu-

nu işlemeye karar veren (genel kast) bir kimsenin saiki, onu yakalandığı ağır hastalık dolayısıyla çektiği acılardan kurtarmak 

olabilir. 

Kural olarak saik suçun oluşumu için aranan bir unsur değildir. Kanun koyucu bazı hallerde kasta ek olarak failin cezayı 

gerektiren fiilin işlenmesi anında özel bir amaç gütmesini (saik) şart koşmuştur. Bu hallerde saik, suçun manevi unsurunun 

gerçekleşmesi bakımından aranan bir husus haline gelmiştir. 

Bazı hallerde de amaç veya saik, suçun nitelikli şekli açısından aranan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlam-

da failin amacı veya saiki cezayı artıran bir sebep olabileceği gibi, indiren bir sebep de olabilir. Örneğin, kasten öldürme suçu-

nun “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla” veya 

“kan gütme saikiyle" ya da “töre saikiyle" (TCK.m.82/1 h,j,k) gerçekleştirilmesi.  

Yasal tanımında failin belirli bir amaç veya saikle hareket etmesinin arandığı suç tiplerinin olası kastla işlenemeyeceğini 

de burada bir kez daha belirtmek gerekir. Örneğin, hırsızlık (TCK.m. 141), suç örgütü kurma (TCK.m.220) gibi. 
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5-       Kast-Taksir Kombinasyonu: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 

          A- Genel Bilgiler 

765 sayılı TCK. döneminde neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç bahsi, genellikle “objektif sorumluluk” başlığı altında ele 

alınırdı. Objektif sorumluluk, failin hareketiyle sebebiyet verdiği neticeden kasta ya da taksire dayalı bir kusuru olmaksızın 

mesul tutulmasıdır. Günümüz ceza hukukunda, objektif sorumluluk kabul edilemez. 

 

B- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçun Yapısı (*****) 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda ya failin hareketi sonucu kastettiğinden daha ağır bir netice ortaya çıkmakta (örne-

ğin, yaralama kastıyla hareket edenin fiili neticesi mağdurun hayati tehlike geçirmesi, organ kaybına uğraması, kemiğinin kı-

rılması, m.87/1,2,3) ya da suçun oluşması için aranan neticeden daha ağır başka bir netice (örneğin, yaralama sonucu mağdurun 

ölmesi m.87/4;) meydana gelmektedir. 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda, failin cezası suçun temel şekline nazaran ağırlaştırılmaktadır. Örneğin, kişiyi hür-

riyetinden yoksun kılma suçunun “mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması” (m. 109/4) failin ayrıca 

1000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını sonuçlar. 

Bu itibarla, kasten işlenen fiilden kaynaklanan daha ağır veya başka neticeler fail tarafından öngörülmüş ve kabullenilmiş 

ise, kast-olası kast kombinasyonundan bahsedilir. Şayet bu neticeler fail tarafından öngörülmüş ve irade edilmişse o zaman da 

kast-kast kombinasyonu söz konusudur. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere temel suç kural olarak kasten işlenen bir suçtur. An-

cak istisnai olarak taksirle yaralama suçunda da neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallere yer verilmiştir. Bu ihtimalde de taksir-
taksir kombinasyonunun değerlendirilmesi gerekir (m. 89/2,3). Görüldüğü üzere, haksızlığın manevi unsuru yönünden netice 

sebebiyle ağırlaşmış suçlar, kasten işlenen haksızlıklar ile taksirle işlenen haksızlıklar yanında, üçüncü bir çeşit teşkil etmekte-

dir. 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış bazı suç tiplerinde, failin ağır netice bakımından mutlaka taksirle hareket etmiş olması gere-

kir. Örneğin, kasten yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış şeklini oluşturan ölüm neticesi bakımından, failin taksirle hareket 

etmiş bulunması şarttır (m.87/4). Diğer bir ifadeyle fail, fiilinin daha ağır neticelerini öngörmüş ve bunları kabullenmiş ise, 

artık olası kastı söz konusu olduğundan meydana gelen ağır neticeden sorumlu tutulur. Örneğin, hasmının başına odunla vuran 

kişi, bu eylemi neticesinde mağdurun ölebileceğini öngörmüş, ancak bu neticeyi umursamamış, kabullenmişse, artık 

m.87/4’den değil, kasten öldürmeye ilişkin TCK.m.81’den hüküm kurulup, olası kast indirimi (m.21/2) yapılır. Ya da terk su-

çunu işleyen fail, terk ettiği kişinin yaralanabileceğim veya ölebileceğini öngörmüş ve bu neticeyi kabullenmişse artık kasten 

yaralama ya da kasten öldürmeden mesuldür (m.97/2).  

     Netice sebebiyle ağırlaşmış suçların bu türünde, kasti temel suç tipinin sonucu olan ağır neticeler, kasten ger- çekleşti-

rilseler dahi bağımsız bir suç oluşturmayıp, ancak bu neticeleri yaptırım altına alan ilgili hüküm (temel suça ilişkin netice sebe-

biyle ağırlaşmış halleri düzenleyen) sayesinde yaptırıma bağlanırlar. Örneğin, kasten yaralamanın, 87 nci maddenin 1, 2 ve 3 

üncü fıkralarında düzenlenen neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden sorumluluk için failin taksirle hareket etmesi yeterli 

olmakla birlikte, olası kastla yahut doğrudan kastla neticeye sebebiyet verilmesi durumu değiştirmez. 

 

C- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Nedensellik Bağı 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçtan sorumluluk için failin temel suça ilişkin fiili ile meydana gelen ağır netice arasında 

nedensellik bağının kurulması gerekir. Örneğin, (A)’nın yaralamada bulunması sonucu öldürücü olmayacak şekilde yaralanarak 

hastaneye kaldırılan (B)’nin müdahalede bulunan doktorun yanlış ilaç vermesi sonucu ölmesi halinde, doktorun kusurlu hareke-

ti, (A)’nın hareketi ile netice arasındaki illiyet bağını kesmiştir. Fail sadece yaralamadan sorumlu olur. 

 

 D- Kasten Yaralama Suçunda Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerin Uygulanması 

 TCK. sisteminde kasten yaralama sonucunda mağdurun ölmesi dolayısıyla netice sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine 

göre sorumluluk için (TCK.m.87/4); fiilin, kasten yaralama suçunun temel şeklini oluşturacak ağırlıkta (TCK.m.86) olması 

gerekir.  

 

E- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suça Teşebbüs (**) 

Burada üç ihtimal ortaya çıkabilir: 

Birinci ihtimalde, suçun temel şekli teşebbüs aşamasında kalmıştır. Ancak netice sebebiyle ağırlaşmış bir hale de sebebi-

yet verilmiştir. Örneğin, çocuk düşürtme fiili teşebbüs aşamasında kalmış, ancak bu fiilin gerçekleşen icra hareketleri sonucun-

da mağdurun organlarından biri, işlevini yitirmiştir. 

İkinci ihtimalde, temel suç tipi tamamlanmıştır. Tartışma konusu yapılan somut olayda gerçekleşmeyen neticesi sebebiy-

le ağırlaşmış suça teşebbüsün mümkün bulunup bulunmadığıdır. Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda “kast taksir” ve “kast-

olası kast” kombinasyonları bakımından bu somya kuşkusuz olumsuz cevap vermek gerekmektedir. Zira teşebbüsün varlığı 

yönünden kişinin doğumdan kastla hareket etmesi gerekmektedir (TCK.m.35/1). Örneğin, fail mağdurun gözünü çıkartmaya, 

kör etme yönelik olarak yaralama fiilini icra etmiştir (TCK.m.86/1,3). Ancak yapılan tedavi sonucunda mağdurda uzuv zaafı 

yahut uzuv kaybı meydana gelmemiştir (TCK.m.87/1,2). Failde, mağdurun uzuv zaafına yahut kaybına yönelik doğrudan kast 

tespit edilebiliyorsa, bu hallere teşebbüsten bahsedilebilir. 

Üçüncü ihtimalde, suçun temel şekli teşebbüs aşamasında kalmış ve somut olayda neticesi sebebiyle ağırlaşmış bir hal de 

meydana gelmemiştir. Doktrinde ağır neticeye yönelik doğumdan kast tespit edildiği takdirde, teşebbüsün mümkün olduğu 

ifade edilmiştir. Kanaatimizce bu ihtimalde fail sadece suçun temel şekline teşebbüsten cezalandırılmalıdır. Aksi halde cezai 

sorumluluğun kapsamı sınırsız bir şekilde genişletilmiş olmaktadır. 
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 F- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suça İştirak 

 TCK.m.40 ve iştirake ilişkin diğer hükümlere (TCK.m.37-39) uygun şekilde temel suç tipine katılmış olan bir kimse, bu 

suçtan kaynaklanan ağır neticelere yönelik taksirinin varlığı halinde, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçtan sorumlu tutulur. 

 

6-    Kabahatlerde Manevi Unsur 

Kabahatler açısından da İdarî ceza sorumluluğunun kabulü yani İdarî para cezasına karar verilebilmesi için, fiili işleyen 

gerçek kişinin en azından taksire dayalı kusurunun varlığı gerekir. Başka bir deyişle, kabahatler bakımından objektif sorumlu-

luk kabul edilmemiştir. 

 

IV- HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

1- Genel Bilgiler 

 

“Hukuka aykırılık”, işlenen ve kanundaki tarife uygun bulunan fiile hukuk düzenince cevaz verilmemesi, bu fiilin mubah 

sayılmaması, yalnız ceza hukuku ile değil, bütün hukuk düzeni ile çelişki ve çatışma halinde bulunması demektir. 

Hukuka uygunluk sebepleri, hukuka aykırılığı ortadan kaldırıp fiili hukukun meşru saydığı bir hareket haline getirirler. 

Örneğin, adam öldürmek suç sayıldığı halde, ölüm cezasının geçerli olduğu bir ülkede mahkemenin verdiği kesinleşmiş hükme 

ve cezanın infazını düzenleyen kurallara uygun olarak ölüm cezasını infaz eden kişinin fiilinin hukuka aykırı bulunması ve suç 

olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.  

Kanunumuzun düzenlemesine göre, üstünden almış olduğu hukuka aykırı fakat bağlayıcı emri yerine getirmiş olan kişinin 

fiili hukuka aykırı olmakla birlikte emri yerine getiren kişi, üstünün emrini yerine getirmek mecburiyetinde olduğundan kusurlu 

kabul edilememektedir. 

Keza zorunluluk halinde bulunan dağcı, aşağısında bulunan kişi ile birlikte tutundukları ipin kopmasını önlemek maksa-

dıyla ipi keserken, bunun neticesinde diğer dağcının düşüp öleceğini bilmekte, buna rağmen bilerek ve isteyerek kendini kur-

tarmak amacıyla ipi kesmektedir. Başka bir anlatımla kasten hareket etmekte ve fiili haksızlık oluşturmaktadır. Ancak fail, 

canını kurtarmak için böyle davrandığından kusurlu olmadığı kabul edilmektedir. Sonuç olarak yeni TCK.’nda hukuka aykırı 

fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi ile zorunluluk halinde (çünkü bu halde fiil tüm hukuk düzenince tecviz edilmemekte, 

özel hukuk anlamında haksız fiil sayılmaktadır) işlenen fiiller, hukuka uygunluk sebebi değil, kusurluluğu kaldıran bir neden 

olarak düzenlenmiştir. 

İfade edelim ki hukuka aykırılık ile kusurluluk farklı kavramlardır. Hukuka aykırılık, fiil ile hukuk düzeni arasında bir çe-

lişki, bir ahenksizliktir. Kusur ise haksızlık teşkil eden fiili gerçekleştiren şahsın işlediği fiil nedeniyle muaheze edilmesi (kına-

nabilmesi) gerektiği konusundaki yargıyı ifade eder. 

2- Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Bunların Sistemleştirilmeleri (*) 

Hukuka uygunluk sebepleri dört ana başlık altında toplanmıştır: 

1- Kanun Hükmünü (Görevi) Yerine Getirme (TCK. m. 24/1) 

2- Meşru Savunma (TCK. m. 25) 

3- Hakkın Kullanılması (TCK. m. 26 /l) 

4-   İlgilinin Rızası (TCK. m. 26/2)’ dır 

A- Kanun Hükmünü (Görevi) Yerine Getirme (m. 24/1) 

Burada esas olarak görevi yerine getirme düzenlenmiştir. Çünkü kanun hükmünü yerine getiren kimse gerçekte görevini 

ifa etmektedir. Bu görev kaynağını doğrudan doğruya kanundan alıyorsa kanun hükmünü yerine getirmeden, eğer görevli ve 

yetkili amirin hukuka uygun emrinin yerine getirilmesi söz konusu ise amirin emrini ifadan bahsedilir. 

Konuyla ilgili bir örnek de İcra ve İflas Kanunu’ndan verilebilir. Bu kanundan doğan yetkisini kullanan icra memurunun, 

haciz işlemleri için başkasının konutuna hak sahibinin rızası olmadan girmesi, konut dokunulmazlığını ihlal fiilinden sorumlu 

tutulmasını gerektirmez. İcra memuru, kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanmıştır. Buna karşılık kanun, icra memuru sıfatı-

nı taşımayan bir kimseye yetki vermediğinden başkasının aynı amaçla konuta girmesi konut dokunulmazlığını ihlal suçunu 

oluşturur. 

Kanun hükmünün yerine getirilmesinde, kanunun çizdiği sınırın aşılmaması gerekir. Aksi takdirde hukuka aykırılık yeni-

den ortaya çıkar ve faile şartlan mevcutsa sınırın aşılmasına ilişkin TCK.’nun 27/1 inci maddesi doğrultusunda ceza verilir. 

  B-  Meşru Savunma (m. 25/1) (**) 

           a- Genel Bilgiler 

TCK.’nun 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “(.1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekle-

şen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde de-

fetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez ” denilmektedir. 
Meşru savunma (müdafaa), ferdin kendi kendini savunmasıdır. Her canlı, tabii olarak saldın karşısında tepki gösterir. Di-

ğer bir anlamıyla ; meşru savunma, kişinin, hukukça korunan haklarına karşı gerçekleştirilen saldırılara yahut üçüncü kişilerin 

maruz kaldıkları bu tarz fiillere yönelik kuvvet kullanarak karşı çıkmasıdır. Kişilerin bu tarz davranışları ya önleyici olabilir ya 

da reaksiyon olarak karşımıza çıkabilir. Ancak bunlardan sadece birincisi meşru savunmadır. Saldırgana daha sonra reaksiyon 

göstermek, devletin cezalandırma hakkının ihlali anlamına geleceğinden, kabul edilemez. 

b- Meşru Savunmanın Şartlan(***) 

aa- Saldırıya İlişkin Şartlar 

aaa- Bir Saldırının Bulunması 

TCK. ’nun 25 inci maddesinde meşru savunmadan söz edilebilmesi için ortada hukukça korunan haklara karşı “gerçekle-
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şen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan bir saldırı” bulunmalıdır. Saldırı icrai veya ihmali bir insan hareketi şeklinde 

olabilir. Saldın; bir kişi tarafından gerçekleştirilen ve hukuki bir değeri tehdit eden davranış anlamına gelir. Saldırıdan söz ede-

bilmek için -bu saldın aynı zamanda bir suç teşkil ediyorsa icra hareketleri başlamış olmalıdır. Örneğin, (M), kendisini öldür-

mek için plan yapan ve silah tedarik eden (F)’yi, sokakta karşılaştığında silahını çekip öldürse meşru savunma hukuka uygun-

luk sebebinden yararlanamaz. Çünkü (F), (M)’yi öldürmek için icra hareketlerine henüz başlamış değildir. Buna karşılık (F), 

silahlı olarak (M)’nin evine gelse, kapıdan içeri girdiği esnada silahına davranıp (M)’ye tevcih etmek isterken (M) önceden 

hazırlıklı olduğu için onu silahıyla tesirsiz hale getirse, meşru müdafaa hukuka uygunluk sebebinden faydalanır. 

Saldırı sadece kasti bir davranış olmayabilir. Bazen taksirli fiiller de somut olayın özelliğine göre, saldırı niteliği arz ede-

bilir. Örneğin, (A) tamamen bilgisiz ve düşüncesiz bir şekilde dinamitle oynamaktadır. Onun bu durumunu gören yakındaki (B) 

ve (C) tarafından kuvvet kullanılarak engellenmesi meşru savunma kapsamındadır. 

Kişinin kendisine değil, üçüncü kişilere yönelik saldırılar da meşru savunma hakkını doğurur. Örneğin (A), (B)’nin (C)’ye 

yönelik cinsel saldırı fiilini meşru savunma koşulları içerisinde engelleyebilir. 

Meşru savunma halinde işlenen fiil hukuka uygun olduğu için saldırıda bulunanın şahsına veya mallarına verilen zarardan 

dolayı tazminat gerekmez. 

bbb- Saldırının Haksızlığı 

Saldın bir hakkın kullanılması ya da bir görevin yerine getirilmesi şeklinde gerçekleşmişse, haksız sayılamayacağından 

buna karşı meşru müdafaada bulunulamaz. Örneğin yakalama müzekkeresine dayanan polisin gerektiğinde cebir kullanması, 

hukuka aykırı olmadığından ona karşı yapılan savunma, haklı değildir. 

Kendi haksız hareketiyle saldırıya uğrayanın saldırıdan kurtulmak için yaptığı savunmanın meşru olup olmadığı tartışıl-

mıştır. Bu bakımdan örneğin, zina halinde yakaladığı eşini öldürmek için harekete geçene karşı, zina yapan eş, kendini savuna-

bilir. 

Haksız saldırıya kasten sebep olan bir kimse için bu saldırı bakımından meşru müdafaa söz konusu olmaz. Örneğin, üçün-

cü şahıs (Ü), mağdur (M)’nin ırzına geçmekte olan (F)’ye engel olmak için ona bıçakla saldırsa, (F) de (Ü)’nün bıçaklı saldırı-

sından korunmak için ona ateş ederek karşılık verse meşru müdafaa durumunda bulunduğunu ileri süremez. Çünkü fail (F), 

(M)’ye karşı olan haksız saldırısını kasten yapmıştır. (Ü)’nün hareketi üçüncü kişi lehine meşru müdafaa olarak kabul edilmeli-

dir. Ancak, Ü, savunmada sınırı aşarsa, bu takdirde (F), meşru müdafaa durumuna girebilir. 

ccc- Saldırının Bir Hakka Yönelmiş Olması 

Gerçekten TCK.’nun 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kişinin kendisine veya başkasına ait bir “hakka” karşı ger-

çekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak saldırılara karşı meşru savunma yapması mümkündür. Böylece, bütün haklara, 

özellikle de mülkiyet hakkına yönelik saldırılarda meşru müdafaa kabul edilmiştir. 

Kamu düzeninin korunması devlete ait bir görev olarak belirdiğinden, kamuya ve özellikle de devlete ait menfaatlerin ko-

runması meşru savunma açısından elverişli değildir (Örneğin TCK.’nun, “göreve ilişkin sırrın açıklanması suçu”nun düzenlen-

diği 258 inci maddesinde tanımlanan fiiller bakımından meşru savunma mümkün değildir). 

ddd- Saldırının Halen Mevcut Olması 

Saldırının halen mevcut olmasından anlaşılan, doğrudan doğruya başlamış ve henüz sona ermemiş bulunmasıdır. Muhte-

mel bir tecavüze karşı savunma, meşru sayılmaz. Bununla birlikte başlamamış fakat başlaması muhakkak olup da başladığı 

zaman savunmayı imkânsız ya da çok güç hale getirecek bir tecavüze karşı yapılan savunma meşrudur. Örneğin, yolcu gibi 

bindikleri uçağı silah zoruyla ele geçirmelerine müteakip başka bir hava alanına indiren üç hava korsanı mahalli yetkililer ile 

pazarlığa başlasalar ve bu pazarlık sırasında, yolcular fırsatını bulup korsanları öldürseler, uçak kaçırıldığı andan itibaren mev-

cut olan saldırının pazarlığın bir netice vermemesi durumunda tekrar edileceği muhakkak olduğundan meşru müdafaa vardır. 

Saldın, devam ettiği sürece meşru savunma olur. Ancak, saldın bittikten sonra, saldırıya uğrayanın ikame tepkileri hukuka 

uygunluğun sınırlan dışında kalır, şartları varsa haksız tahrik (m.29) hükmü tatbik edilebilir. Örneğin, hırsız (A), (B)’nin çanta-

sını kapıp kaçmaktadır. (A)’nın aldığı çantayı kendi hâkimiyet sahasına sokmasına kadar geçen evrede saldın devam etmekte-

dir. Arkasından koşarak onu yakalayan (B), yahut (B)’nin bağırışlarını duyup önüne çıkarak engelleyen, tutan (C), meşru sa-

vunma hükmünden istifade ederler. Buna karşılık (B), ertesi gün (A)’ya rastlayıp çantasının akıbetini sorguladığında, artık de-

vam eden bir saldın bulunmadığından, meşru savunmadan bahsedemeyiz.  

bb- Savunmaya İlişkin Şartlar 

aaa- Savunmada Zorunluluk Olması 

Saldırı ile savunma aynı anda olmalıdır. Saldırıyla aynı anda olan savunmanın haklı kabul edilebilmesi, başka türlü teca-

vüzden kurtulmak imkânının bulunmamasına, başka bir anlatımla saldırıdan kurtulmak için savunma zorunluluğunun varlığına 

bağlıdır. 

Fail, saldırıyı derhal emniyetli bir şekilde ve kati olarak sona erdiren vasıtalar kullanmalıdır. Daha hafifi ile saldırıyı em-

niyetli ve kati şekilde akamete uğratacak vasıtalar varsa bunlar tercih edilmelidir. Ancak kişiden yeterli olmayan savunma ted-

birlerine müracaat etmesi ve böyle bir rizikoyu alması beklenemez. Bu anlamda, ilk önce bıçakla tehdit etme yerine bıçağın 

kullanılması, ikaz ateşi yerine saldırgana derhal ateş edilmesi veya vücudun aşağı bölgelerine ateş etmek mümkünken göğüs, 

baş gibi öldürücü noktaların hedef alınması, ancak önceki savunma şeklinin derhal ve emniyet içerisinde kati olarak saldırıyı 

sona erdiremeyecek olması halinde meşrudur. 

bbb- Savunmanın Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılması 

Savunma saldırının bir sonucu olmalı ve saldırana karşı yapılmalıdır. Bu bakımdan Fail (F)’den, yumruk yiyen mağdur 

(M), (F)’nin oğlu (O)’ya yumruk atarsa, meşru müdafaa söz konusu olmaz. 

ccc- Savunmanın Tecavüz ile Orantılı Olması 

Meşru savunma haksız saldırıyı durduracak ölçüde olmalıdır. Örneğin, yumruğa karşı silah kullanmak haklı olamaz. Ölçü-

süzlük halinde meşru müdafaada sınır aşılmış olur ve aşağıda değineceğimiz TCK.’nun 27 nci maddesine göre işlem yapılır. 
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Saldırı ile savunma arasındaki oran hem araç hem aracın kullanılması ve hem de konu bakımından mevcut olmalıdır. 

Saldırı ile savunma arasında iki bakımdan denge aranmaktadır. Öncelikle savunmada kullanılan araçlar ile saldırıda kulla-

nılan araçlar arasında denge bulunması gereklidir. İkinci olarak da saldırıya uğrayan hak ile zarar verilen hak arasında oran 

bulunmalıdır. 

Bir kimsenin malına yönelen bir saldırıda saldırganın kullandığı araçlar ile müdafaa halinde bulunan kimsenin kullandığı 

araçlar aynı olmak zorunda değildir. Savunmada bulunan kimse o anda elinde bulunan araç ile savunmada bulunacaktır. Sa-

vunmada bulunan kimsenin elindeki araç daha etkin ise lâkin yeterli ölçüde kullanılmış ise dengenin aşıldığı söylenemez. Ör-

neğin kendisine bir bıçak dayayarak üzerindeki paraları almak isteyen kimseye, tabancasını çekerek yaralayan kimsenin duru-

mu meşru müdafaa halidir. Ancak bu kimseyi yaralama yerine öldürmüş ise meşru müdafaada aracın kullanılması bakımından 

denge aşılmıştır. 

Saldırı ile savunma arasındaki denge ikinci olarak saldırılan hak ve savunulan hak bakımından aranmaktadır. Mülkiyet 

hakkı ile hayat hakkı arasında bir denge bulunduğu söylenemez. Bu bakımdan bir kimse malını müdafaa ederken diğer bir kim-

senin hayat hakkını sonlandıramaz. 

 

C- Hakkın Kullanılması (m. 26/1) 

Sahip olunan bir hakkın kullanılması, idrak edilmesi (algılanabilmesi) hukuka uygunluk sebebidir. Hukuk düzeni bir kim-

seye belirli bir hakkı vermekle; o hakkın icra edilmesini, idrak edilmesini de hukuka uygun saymış olmaktadır. Bu bakımdan o 

hakkın kullanılması, başkalarının menfaatleriyle çatışsa dahi hukuk, hakkını kullanan kimsenin eylemine üstünlük tanıyıp onun 

icrasını korur ve korumalıdır. 

Türk doktrin ve uygulamasında hakkın icrasının bir hukuka uygunluk sebebi sayılabilmesi için genellikle dört şartın bu-

lunması gerektiği kabul edilmektedir: 

1-  Hukuk düzenince kabul edilmiş sübjektif bir hakkın bulunması gerekir. Bu tür bir hakkın kaynağı kamu hukuku ya da 

özel hukuk olabileceği gibi, yargı karan veya idare hukuku işlemi de olabilir. 

2-  Hakkın icrasının hukuka uygunluk sebebi kabul edilebilmesi; kişiye tanınan hakkın, bu hakkı ortaya çıkaran hukuk 

kaynağında öngörülen sınırlar içerisinde, başka bir anlatımla sınırlar aşılmadan kullanılmasına bağlıdır. 

3-  Ayrıca fert hiçbir merciin aracılığına gerek bulunmaksızın hakkını doğrudan doğruya kullanma imkânına sahip olmalı-

dır. Eğer hakkın kullanılması başka bir makamdan karar alınmasına ya da başka bir makam tarafından hakkın varlığının tespiti-

ne bağlıysa, fail hakkın icrası hukuka uygunluk sebebinden faydalanamaz. 

4-  Hakkın kullanılması ile işlenen suç arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. Diğer bir ifadeyle kişinin tipe uygun dav-

ranışının hakkın icrasından kaynaklanması gerekir. 

 

Hakkın icrası hukuka uygunluk sebeplerinin sayısı oldukça fazladır. Bazılarının üzerinde durulacaktır: 
a- Düşünce Hürriyeti 

aa- Genel Bilgiler 

Hakkın icrası kapsamında hukuka aykırılığı ortadan kaldıran sebeplerden biri de “düşünce hürriyeti” dir. Eğer düşünce 

hürriyetinin sınırları aşılmamış, ifade edilenler bu hürriyetle insanlara sağlanan serbest alan içinde kalmışsa, artık onlar pozitif 

hukukun koruması altındadır ve devlet bu kimseleri cezalandırmak bir yana, bu fikirlerini açıklama hürriyetini temin etmek 

durumundadır. Çünkü burada hakkın icrası hukuka uygunluk sebeplerinden biri olan düşünce hürriyetinin idrak edilmesi (algı-

lanması) söz konusudur. 

bb- Düşünce Hürriyeti Kavramı ve Kapsamı 

Düşünce hürriyeti denince, düşüncenin oluşumuna imkân veren haber alma ve öğrenme özgürlüğü, bu özgürlüğün sağlan-

dığı ortamda oluşan düşünce ve kanaatlerden kınanamamayı ifade eden kanaat özgürlüğü ve bu suretle sahip olunan düşüncenin 

açıklanması, yayılması özgürlüğünü birlikte anlamak gerekmektedir. Bu üç husus, aynı zamanda düşünce özgürlüğünün temel 

unsurları olarak kabul edilir. 

 Hürriyetinin; üç temel unsurunun (haber alma ve öğrenme özgürlüğü, kanaat özgürlüğü, düşüncenin açıklanması özgür-

lüğü) bulunduğunu ifade etmiştik. Aşağıda kısaca bu kavramlar üzerinde durulacaktır. 

aaa- Haber Alma ve Öğrenme Hürriyeti 
Haber alma ve öğrenme hürriyeti, düşüncenin oluşum öncesi dönemine ilişkindir. Düşünce sahibi olabilmek için kişilerin 

bilgi kaynaklarına hür bir ortamda ulaşabilmeleri, seçme yapabilmeleri ve bunlardan istedikleri sonuçlan çıkarabilmeleri gere-

kir. Enformasyon hakkı olarak da isimlendirilen haber alma ve öğrenme özgürlüğü düşünceye hammadde sağlar. 

bbb- Kanaat Hürriyeti 
Kanaat hürriyeti haber alma ve öğrenme özgürlüğünün güvence altına alındığı bir ortamda oluşan felsefi, dini, siyasi eko-

nomik vs. hangi alanda olursa olsun bireyin edindiği bilgiler arasından doğru olduğuna inandığı görüşleri seçmesini, tercih 

edebilmesini ve bunlardan ötürü kınanmamayı ifade eder. 

ccc- Düşünceyi Açıklama Hürriyeti 
Açıklama hürriyeti, düşüncenin dışa vurulma safhasını ifade eder. Düşüncenin fonksiyonunu ifa edebilmesi, statik halden 

dinamik hale geçmesi onun dışa vurulmasına bağlıdır. 

cc- Düşünce Hürriyetinin Sınırlandırılması, Sınırlandırma Sebepleri ve Sınırlandırma Kriterleri 

Kötüleyici, aşağılayıcı, tahkir edici bilimsel değerden yoksun, sanatsal yönü bulunmayan, sırf ar ve haya duygularını in-

citmek amacı güden beyan, açıklama ve ürünleri; düşünceyi açıklama özgürlüğünün kapsamına sokamayız. 

Bundan başka hukuk düzenini, hukuka aykırı yöntemlerle; şiddet kullanarak değiştirmeye, yıkmaya, tahrik ve teşvik ey-

lemleri ile genel olarak suç işlemeye tahrik eylemleri, teknik nitelemeyle zarar neticesi doğurmaya elverişli tehlike eylemleri, 

düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.   
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Düşünce hürriyetinin sınırlandırılmasına ilişkin genel düzenlemeler Anayasanın 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrası ile yine 

aynı doğrultuda olmak üzere Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında bulunmaktadır. 

Sınırlandırma sebepleri sözleşmede tek tek ifade edilmiştir. Sözleşmeye göre düşünce hürriyeti; 

Milli güvenliğin, toprak bütünlüğünün korunması, amme emniyeti ve suçun önlenmesi, kamu düzeninin korunması, genel 

sağlığın, genel ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli haberlerin ifşasına mani olunması, adalet kuvvetinin 

üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağlanması amaçlan ile sınırlandırılabilecektir. 

Ulusal güvenlik ve yargı otoritesi ve tarafsızlığını ve başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla alman “yayım 

yasağı” da kısıtlamaya bir örnektir. 

Mahkeme ifade hürriyetinin ihlali iddiaları karşısında yukarıda sayılan sınırlama sebepleri çerçevesinde müdahale olup 

olmadığını tespit etmek için sıkı testler uygulamaktadır. Buna göre; sınırlama veya müdahale için; 
a) Kanuni bir düzenleme olmalıdır. 

b)     Sınırlamanın meşru bir amacı bulunmalı, yani yukarıda belirtilen sınırlama sebeplerinin mevcudiyeti dolayısıyla kı-

sıtlama yoluna gidilmiş olmalıdır. 

c)        Sınırlama demokratik bir toplum için gerekli olmalıdır 

d)        Kanunilik ilkesine uygun olarak verilen ceza izlenen meşru amaçla orantılı olmalıdır. 

 

b- İhbar ve Şikayet Hakkı 

1982 Anayasası’nın 74’üncü maddesinde vatandaşların, kendileri veya kamu ile ilgili konularda dilek ve şikâyetlerini yet-

kili makamlara bildirebileceğinden bahsedilmiştir. Burada ceza soruşturması veya kovuşturmasını ya da idari yaptırımı gerekti-

ren hukuka aykırı bir fiili ya da failini yetkili mercilere bildirme şeklinde gerçekleşen ihbar ya da şikâyet hakkı ile kişilerin bir 

takım istek ve arzularını bildirmelerinden ibaret olan dilekçe hakkının idrak edilmesi söz konusudur 

İhbar ya da şikâyette bulunan kişi, yaptığı isnadın gerçek olup olmadığını ispatla yükümlü de değildir. Zira isnadın gerçek 

olup olmadığım, öyle bir suçun işlenip işlenmediğini araştırmak ve faillerini ortaya çıkarmak görevi kovuşturma organlarına 

aittir. Zaten bir suçun gerçekleştiğini veya bir kimsenin suç işlediğini ihbar ya da şikâyet eden kimsenin, kovuşturma konusun-

da hiç bir hak ve yetkisi de yoktur. Ancak yaptığı isnadın, açıkça gerçek olmadığını biliyorsa ve buna rağmen suçsuz bir kimse-

ye suç isnat ediyorsa TCK.’nun 267’nci maddesinde yer alan iftira suçu gerçekleşebilir. 

 

c- Savunma Dokunulmazlığı 

Tarafların dava ile ilgili olarak birbirlerine söylemiş oldukları iddia ve savunmaların kovuşturmaya konu olamayacağını 

öngören “savunma dokunulmazlığına” ilişkin TCK.’nun 128 inci maddesinde açık bir düzenlemeye yer verilmiştir. Savunma 

dokunulmazlığı, yargılamanın taraflarına tanınmış olan bir hukuka uygunluk sebebidir. 

 

d- Basının Haber Verme Hakkı 

Haber verme hakkı, basın hürriyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. 1982 Anayasasının 28’inci maddesinin 2’nci fıkrasında; 

"devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır” denilerek fertlerin haber almak hakları korunmuştur. Haber-

le ilgili bazı unsurlar söz konusudur; 

Birinci unsur haberin doğru olmasıdır. Haber verme hakkının gerçekleşebilmesi için ikinci unsur ise, söz konusu haberin 

güncel olmasıdır. Üçüncü unsur ise, söz konusu haberin bilinmesinde kamu ilgi ve yararının bulunmasıdır. Sonuncu unsur ise, 

biçime ilişkindir. Verilen haberin yazılış şekli kişilik hakkını zedeleyecek üslup ve tarzda olmamalıdır. 

 

e- Tıbbi Müdahaleler 

Hekimin tedavi veya estetik amaçlarla insan üzerinde gerçekleştirdiği tıbbi müdahaleler hakkın icrası kapsamında değer-

lendirilir. Tedavi amaçlı tıbbi müdahale hekimler için hem mesleki bir hak hem de hukuki bir görevdir. Estetik gayelerle yapı-

lan müdahalelerde de aynı şekilde düşünmek mümkündür. Ancak estetik amaçlı müdahaleyi yapan doktor, tedavi amaçlı hare-

ket eden hekim gibi mesleki bir mükellefiyeti değil, kendine tanınan bir yetkiyi kullandığından, estetik ameliye uygulanan kim-

selerin rızasıyla ve bu rıza çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Rıza olmaksızın ya da rızanın sınırı aşılarak yapılan estetik 

ameliye hukuka uygun değildir. 

Hastanın rıza açıklaması müdahaleden önce veya en geç müdahale sırasında gerçekleşmelidir. Rıza yazılı olabileceği gibi, 

sözlü de olabilir. Hastanın rızası büyük cerrahi müdahalelerde muhakkak yazılı olarak alınmalıdır. Hastanın açıklamış olduğu 

rızasının hukuka uygun olabilmesi için, hekim tarafından aydınlatılmış olması gereklidir. Burada hekim, hastayı gerçekleştirile-

cek müdahale ya da uygulanacak tedavinin amacı, kapsamı, sonuçları, karşılaşılabilecek riskleri, müdahale edilmediği takdirde 

olabilecek zararlı sonuçlan konusunda aydınlatacak ve hastanın rızasını özgür iradesine dayalı olarak alacaktır. 

Örneğin, hasta bilincini kaybetmiş durumda ise ve hastaya acil olarak müdahale edilmesi gerekiyorsa, hastanın rızasının 

varlığı kabul edilerek, gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Burada hasta, böyle bir durumda olmasaydı, bu müdahaleye zaten nza 

gösterirdi denilebiliyorsa, gerçekleştirilen müdahaleler hukuka uygundur. 

Varsayılan rızanın kabul edilebileceği durumlar; 
a- Veli ya da vasinin bulunmadığı durumlarda veya üzerinde işlem yapılacak hasta ifadeye muktedir değilse (trafik kaza-

sında yaralanmış komadaki kişi gibi) ve müdahalenin de derhal yapılması gerekiyorsa rıza şart değildir. 

b- Kamu düzeninin gerektiği hallerde (salgın hastalıklarda aşı yapılması) rızanın varlığı kabul edilir ya da aranmaz  

c- İntihar amacı ile zehir içen kişinin rızası olmadan kurtarılması kişilik hakkına (MK. m.23) verilen değer ve saygının so-

nucudur. 



 

36 

 

f- Organ ve Doku Nakilleri 

2238 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca on sekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve do-

ku alınması yasaktır. 

Doktrinde, canlı vericiden organ veya doku aliminin hukuka uygun kabul edilebilmesi için diğer bazı şartların da gerçek-

leşmesi gerektiği hususunda görüş birliği mevcuttur. Bu şartlar, “üstün amaç, zararsızlık ve elverişlilik, vericinin rızası, hekimin 

onayı ve aydınlatma yükümlülüğü” olarak ifade edilebilir. 

Üstün amaç, vericiden biyolojik madde alınmasını haklı gösterecek olan amaçtır. Diğer bir deyişle, biyolojik madde alın-

dığı zaman vericinin uğrayacağı zararla, elde edilecek yarar karşılaştırıldığında, elde edilecek yarar vericinin zararını ikinci 

plâna itiyor ve bu zarara katlanmayı haklı gösteriyorsa üstün amacın varlığından söz edilebilir. Organ ve doku nakli açısından 

konuya yaklaşıldığında, bu üstün amacın hayat kurtarma olduğu sonucu ortaya çıkar. Şu halde, yaşayan bir kimseden organ ya 

da doku alınabilmesinin temel şartı, hayatı organ ya da doku nakline bağlı olan bir kimsenin bulunması ve nakil yapıldığında bu 

kişinin tekrar eski sağlığına döndürülebilecek olmasıdır. 

Yaşayan bir kimseden organ ya da doku alınabilmesi için gerekli olan şart, vericinin uygun irade beyanı, zararsızlık ve el-

verişliliktir. 

Acaba bir kimsenin ölmüş sayılabilmesi için mutlaka kalbinin durmuş ve solunumun sona ermiş olması mı gerekir, yoksa, 

kalbi çalışan ve nefes almaya devam eden bir kimse de bazı hallerde ölü sayılabilir mi? Bu konuda başlıca iki anlayış vardır: 

Bunlardan birincisi klasik ölüm anlayışı, diğeri ise beyin ölümü anlayışıdır. Türkiye açısından beyin ölümü anlayışı kabul edil-

mektedir. 

Ölüden biyolojik madde alınması konusunda kabul edilen modelleri genel olarak üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar, 

irade modeli, itiraz modeli ve zaruret hali modelidir. 

İrade modeline göre eğer kişinin sağlığında kendisinden biyolojik madde alınabileceği yolunda açıklanmış bir iradesi var-

sa ya da yakınları açıkça rıza göstermişlerse, ölüden biyolojik madde alınabilir. 

İtiraz modeline göre, ölünün ya da yakınlarının her hangi bir itirazları olmadığı zaman, ölüden organ ya da doku alınması 

caizdir. Olumlu bir irade beyanı olmamasına rağmen organ alimim meşrulaştıran itiraz modeli, bu haliyle alıcıyı korumakta, 

fakat vericiye de, iradesini beyan etmek suretiyle organ ya da doku alimim engelleme imkânı tanımaktadır.  

Zaruret hali modeline göre genellikle ölünün veya yakınlarının iradesi olmaksızın ve hatta onların açıkladığı iradenin ak-

sine ölüden organ ya da doku alınması caizdir. Burada kendisinden organ ya da doku alınacak olan vericinin (veya yakınların) 

yaran ile alıcının yaran karşılaştırılmakta ve sonuçta alıcının yaran ağır bastığı için onun lehine karar verilmektedir. Bu düzen-

leme, ölen kişi aleyhine sınırsız bir müdahaleye izin vermektedir. 

Bizim hukuk düzenimiz kural olarak irade modelini benimsemesine rağmen, istisnaen bazı hallerde itiraz ve zaruret hali 

modellerine de yer vermiştir. 

 

g- Tedip Hakkı 

Hakkın icrası hukuka uygunluk sebeplerinden biri de “tedip hakkı”dır. Ana babanın sahip olduğu velâyet hakkının bir so-

nucunu da “tedip hakkı” oluşturur. Tedip hakkı, çocuğu uslandırma, ona terbiye ve eğitim verme amacına yönelik olduğundan, 

bu amaca aykırı ve hislerin tatminine yönelik ahlâka, adaba uygun olmayan ve insani duygulan rencide eden hareketlerin tedip-

le ilgisi yoktur. Tedipte her türlü aşırılıktan sakınılmak, ölçülü hareket edilmelidir. 

Hâkim tedip hakkının kapsamını belirlerken, orta zekâlı, dürüst, normal ve şefkatli bir ana babanın çocuk veya çocuklarını 

doğru yola sevk etmek için kullandığı vasıtaların adalet, dürüstlük kurallarıyla bağdaşıp bağdaşmadığını ve insani ve ahlâki 

hislere uygun olup olmadığını inceler. 

 

h- Spor Hareketleri 

Düşüncemize göre sportif faaliyetler dolayısıyla başkalarına verilen zararlar veya meydana getirilen tehlikelerin hukuka 

uygunluğu ancak “hakkın icrası” çerçevesinde açıklanabilir. Her ne kadar bu faaliyetlere kişi kendi rızası ile katılıyorsa da bu 

hareketler sonucunda meydana gelen her türlü neticeyi mağdurun rızası hukuka uygunluk sebebi içerisinde açıklamak mümkün 

değildir. Bazı durumlarda bu iki hukuka uygunluk sebebinin iç içe olması, konunun münhasıran mağdurun rızası çerçevesinde 

açıklanması için yeterli olmaz. 

 

D- İlgilinin Rızası (m. 26/2) (*) 

a- Genel Bilgiler 

TCK.’nun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında; “Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin 

olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez” denilmiştir. 
Günümüzde kural olarak ilgilinin rızası, bir hukuka uygunluk sebebi sayılmaz. Çünkü pek çok suç tipinde kişisel yararla-

rın yanı sıra bir takım toplumsal menfaatler de korunmaktadır. Bir başkasının kendisini öldürmesine rıza gösteremez (bkz. 

TCK.m.81, 82). Bu itibarla hukuk düzeninin ilgilinin rızasına önem verdiği haller de mevzuatımızda bulunmaktadır. Örneğin, 

özel hayatın gizliliğini ihlal fiili yönünden ilgilinin rızası, hukuka aykırılığı ortadan kaldırır. TCK.m. 134/1). Zira bir kimse 

kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde özel hayatını istediği kimselere açabilir. 

b- Şartlan 

aa- Kişinin Üzerinde Mutlak Surette Tasarruf Edebileceği Hakkın Bulunması 

Kişinin mutlak şekilde tasarruf edebileceği haklar bakımından etkilidir. Diğer bir anlatımla, fertlerin üzerinde mutlak bir 

tasarruf yetkisinin bulunmadığı haklara ilişkin rıza beyanı, fiili hukuka uygun hale getirmez. Doğrudan doğruya devlete ait 
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menfaatleri ihlal eden suçlarda, fertlerin rızasının hukuki değeri yoktur. Çünkü bu gibi haklar üzerinde ferdin tasarruf yetkisi 

bulunmamaktadır. 

Kanunun malvarlığına ilişkin hakların belirli bir şekilde kullanılmasını yasakladığı durumlarda, yasaklanan kullanma bi-

çimine ilişkin verilen rıza, bir hukuka uygunluk sebebi olmaz. Örneğin ; “yangın çıkarmadın cezalandırılması öngörülmektedir. 

Şu halde, yangın çıkan binanın sahibi rıza gösterse bile bu tür bir binanın yakılması, suç teşkil eder. 

bb- Rızaya Ehliyet 

Temyiz kudretine sahip olan herkes rıza beyanına ehildir. İlgililerin birden fazla olması halinde her bir kişinin ayrı nza be-

yanında bulunması gerekir. Örneğin, hırsızlığın konusu olan malın birden fazla kişiye ait olması halinde, her bir paydaşın rızası 

aranır. İlgilinin rızası özgür iradeye dayanmalıdır. Rızada bulunan, hukuksal yarardan vazgeçmenin anlamını ve içeriğini bilme-

lidir. Cebirle, hile ile elde edilen rıza geçerli değildir. Kişinin razı olduğu menfaat ihlalinin kapsamı konusundaki bilgisizliği de 

aynı mahiyettedir. Özellikle, hekimin tıbbi müdahaleleri yönünden, hasta yapılacak ameliyenin mahiyetini ve kapsamını yeteri 

kadar bilmiyorsa, doktor tarafından aydınlatılmamışsa, verdiği rızanın geçerliliğinden bahsedilemez. 

cc- Rızanın Açıklanması 

Rıza beyanı, sarih veya zımni, yazılı veya sözlü olabilir. Fakat açıklama mutlaka suçtan önce veya suçun icra hareketleri-

nin devam ettiği sırada olmalıdır. Rızanın suçun işlendiği sırada geri alınması, geri alma anından itibaren fiili hukuka aykırı 

hale getirir. 

Failin hareketinden sonra verilen rızaya icazet denir. İcazet hukuka aykırı fiili hukuka uygun hale getiremez. 

‘’Varsayılan rıza” kavramından da söz etmek gerekmektedir. Bu ihtimalde, somut olayda yapılan müdahaleden ya ilgilinin 

haberi dahi yoktur ya da ona haber verilmesi mümkün değildir. Ancak yapılan müdahale tamamen onun menfaatlerine uygun-

dur. Diğer bir ifadeyle fail, hadiseyi idrak edemeyen yahut hadiseden haberi olmayan ilgilinin menfaatlerini korumak için hare-

ket etmektedir. Örneğin, trafik kazasında ağır şekilde yaralanan bir kişi hakkında hayat kurtaracak operasyonun yapılması böy-

ledir. Keza komşusu evde yokken, onun açık unuttuğu su vanalarını kapatmak veya çıkan yangını söndürmek üzere konuta 

giren kimse, komşusunun malvarlığına büyük bir zararın gelmesini önlemiş olmaktadır. Bu gibi hallerde de mümkün olduğunca 

ilgilinin asıl isteğinin araştırılması gerekmektedir. İlgilinin daha önceki ifadeleri veya ona yakın olan kimselerin verdikleri bil-

giler bir dayanak noktası oluşturabilir. Özellikle ikinci örnekte ne pahasına olursa olsun ilgili kesinlikle evine girilmesine müsa-

ade etmediğini beyan etmiş ve bu biliniyorsa, eve girilmesi hukuka aykırıdır. Şayet ilgilinin gerçek iradesine yönelik hiçbir 

bilgi elde edilememişse, bu konuda genel hayat tecrübesinden istifade edilmesi gerekir. Burada bir kimsenin yüksek menfaatle-

ri, daha aşağı menfaatleri feda edilerek korunabilir. 

 

3- Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 

a- Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Kast Olmaksızın Aşılması (m.27/ 1) 

Kişilerin, tipe uygun, ancak yukarıda açıklanan hukuka uygunluk sebepleri kapsamında mütalaa edilebilecek fiillerinin, 

hukuk düzenince çizilen sınırlan aşması hali, hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması olarak nitelendirilir. 

Hukuka uygunluk sebebinde sınırın aşılması halinde ise, somut olayda bir hukuka uygunluk sebebi mevcuttur, ama huku-

ka uygunluk sınırı aşılmıştır. Böyle hallerde sının aşan fiil, hukuka aykırı olur. Burada kastedilen, hukuka uygunluk sebebinde 

sınırın ölçü yönünden aşılmasıdır. Diğer bir ifade ile somut olayda fail, hukuka uygunluk sebeplerinin maddi şartlarında sının 

aşmış olmalıdır. Bu bakımdan örneğin meşru savunmada, saldırıyı defedecek ölçüyü aşan kuvvet kullanımı, ilgilinin rızasında 

mevcut rızanın kapsamı dışına çıkılması, tedip hakkının kullanılması çerçevesinde otoyolda oynamak isteyen çocuğu bundan 

men etmek isterken uygulanan fiziki güç neticesinde çocuğun yere düşerek ölmesi, sınır aşımı olarak değerlendirilir. Sınırın 

aşılıp aşılmadığı, her somut olayın özelliğine göre değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. 

Hukuka uygunluk sebebi taksirle de aşılmış olabilir. Örneğin, kolluk görevlileri dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bi-

çimde, hâkim kararında belirtilen kişiyi değil de ona benzeyen başka bir kişiyi yakalarsa, sınır taksirle aşılmış ve yakalanan kişi 

hürriyetinden yoksun bırakılmış olur. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun (m. 109) taksirli şekli suç olmadığından kol-

luk görevlileri ancak disiplin soruşturmasına muhatap olabilirler. Buna karşılık zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlileri 

(m.256) zor kullanma yetkilerini taksirli bir biçimde aşarsa, 27 nci maddenin 1 inci fıkrası hükmü uygulama alanı bulur ve sının 

aşan kimse taksirle yaralamadan 27/1 uyarınca sorumlu tutulur 

Sonuç olarak; hukuka uygunluk sebebinde sınır kasten aşılırsa, bu takdirde fail kasten işlenen suçtan sorumludur, 27/1 uy-

gulanmaz. Örneğin, (A), (B)’yi tartaklamaya, itmeye matuf bir şekilde saldırmış, (B) de aralarında önceye dayalı husumet bulu-

nan (A)’yı fırsattan istifade ederek silahla ateş ederek vurup öldürmüşse, (B), işlediği kasten öldürme suçundan sorumludur. 

Hukuka uygunluk sebebinde sınır taksirle aşılırsa meydana gelen suçun taksirli şekli kanunda cezalandırılmıyorsa, 27/1 uyarın-

ca fail cezalandırılmaz. Örneğin, (A), (B)’ye sözle sataşmış, (B) de (A)’nın hürriyetini tahdit etmiştir. Sının taksirle aşan 

(B)’nin işlediği hürriyeti tahdit suçu (m. 109) sadece kasten işlenen bir suç olduğundan, 27/1 uyarınca fail cezalandırılmaz. 

Sınırın taksirle aşılması halinde meydana gelen suçun, taksirli şekli kanunda düzenlenmişse, bu durumda faile, 27/1 uyarınca 

taksirli suçun cezası verilir ve ceza indirilir. Örneğin, (A), (B)’ye saldırmış, (B) kendini korurken dikkatsizlikle (A)’nın dişini 

kırmışsa, 27/1 uyarınca, taksirle yaralamadan sorumlu tutulur ve cezası indirilir. 

 

b- Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan, 

Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması (m.27/2) 

27 nci maddenin ikinci fıkrasında meşru müdafaaya ilişkin özel bir sınırın aşılması hâli düzenlenmiştir. Buna göre, meşru 

savunmada sınırın aşılması, fail bakımından mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise, faile ceza 

verilmeyecektir. Çünkü böyle hallerde kişiden hukuka uygun davranması beklenemez. Örneğin, geceleyin evinde uyuyan kişi-

nin bir anda karşısında hırsızı görüp paniğe kapılması ve çekmecede sakladığı silahla hırsızı yaralaması veya öldürmesi. 
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