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s u ç 

Suç Nedir: 

îşlendiğinin subuta varması halinde bir cezanın ve diğer bazı 
tedbirlerin uygulanmasını gerektiren suçun ne olduğu sorunu, yal
nız hukukçuları değil, sosyolog ve kriminoglan da ilgilendirmiş bir 
sorundur. Bunun nedeni, suçun, adı geçen bilim dallarmm da incele
me alanına girmekte bulunuşudur. 

Gerçekten suç, hukukî bir olay olduğu kadar sosyolojik ve kri-
minolojik bir olaydır, işte konunun bu yönlerini ele alan bilim 
adamları, suçu, yalnız kendilerini ilgilendiren yönden tanımlama
ya kalkışmışlar ve hukukî tanımlar yanında sosyolojik ve krimino-
lojik tanımlar da yer almıştır. Bunların tümüne işaret etmek, tü
münü gözden geçirmek mümkün değildir. Zaten suçu hukukî bir 
olay olarak inceleyeceğimize göre böyle geniş bir inceleme zorunlu 
olmaktan da uzaktır. 

Konuyu yalnız ceza hukuku yönünden ele alan yazarların tek 
bir tanımda birleşebildikleri sanılmamalıdır. Her yazar, bağlı oldu
ğu Ceza Hukuku Okulunun ilkelerine uygun bir tanım vermeğe ça-
lışnuştır. 

Ceza Hukuku çalışmalarının yalnız pozitif hukuk alanında kal
ması gerektiği düşüncesinde olan Teknik Hukuk Okuluna bağlı ya
zarlar, suç deyince «hukukî nizamın netice olarak ceza terettüp et
tirdiği fiil» i anlamaktadırlar. Bu tanımın kısa ve basit olması, bu 
konuda yapılmış diğer tanımlar karşısında bir üstünlük sayılabi
lir. Aynı zamanda doğru olduğu da söylenebilir. Çünkü ceza huku
kunun mutlak bir değer taşımadığını, başka bir deyişle, özünün 
zamanla değişen bir kurum olduğunu göstermektedir. Gerçekten, 



hukukun diğer dalları ve sürekli gelişme halinde bulunan öteki 
bütün hukuk kurumları gibi, ceza hukukunun özü de zamana ve 
yere bağlı olarak değişir. Bir an için geçmişe dönecek olursak ce
za yaptırımına (müeyyide) bağlanan eylemlerin toplumdan toplu
ma, her toplumun yapısı ile bağlı olarak başkalık taşıdığını görü
rüz. Hatta, aynı toplumun başka başka anlardaki hukuk kurum
ları arasında tam bir benzerlik bulmak imkânsızdır. Bu kısa açık
lamamızdan da anlaşılacağı gibi, suç, belli bir yer ve belli bir çağda 
var olan toplumun koşullarının yarattığı bir toplum olayıdır. Adı 
geçen toplum koşulları değiştikçe, suç sayılan eylemlerin sayı ve 
özelliklerinde de bir değişiklik ortaya çıkar. Bu değişiklikleri sap
tayan organ çağımızda Devlettir. Devlet bu yetkisini, ceza yasaları, 
ceza hükümlü yasalar çıkararak kullanır. Bunun için suçu, «Hu
kuk düzeninin veya ceza yasalarının ihlâli» diye tanımlamakta isa
bet vardır. Ancak, bu tamamen biçimsel bir tanımlama olduğu için, 
suç adını verdiğimiz olayın yalnız dış özelliklerini belirtebilmekte 
ve bu bakımdan eksik kalmaktadıry ANTOLISEI'nin de dediği gi
bi, hukuk bilimi, suçun özünü belirtecek bilgileri ortaya koymak
tan geri kalamaz. Olayın gerçek mahiyetinin anlaşılabilmesi için 
bunun yapılması gerekir. 

Çeşitli Tanımlar: 

Fakat, suçu bütün unsurları ve özellikleri ile gözlerimizin önüne 
serecek bir tanımlamanın yapılması istenirken hareket noktasının 
dikkatle seçilmesi lâzımdır. Eğer, hareket noktası, pozitif hukukun 
dışından seçilmişse, tanımlamanın, yalnız onu yapan kimsenin, mo
ral, sosyal ve politik görüş ve inançlarına uymak gibi bir değeri 
olur. Bu yüzden, suçu, [ahlâk düzenini ağır bir şekilde bozan ve bu 
nedenle Devlet'in hoş görmeyeceği bir fiil] olarak belirten tanım 
ile (1), suçu tabiî suç biçiminde anlayıp [her zaman ve her yerde 
ortalama bir dürüstlük ve merhamet duygularına saldırıyı ifade 
eden bir hareket] (2) diye tanımlayan kimselerin görüşleri ve son 
olarak, yukarıda iki tanımın bir uzlaştırılması sayılması mümkün 
ve FERRI tarafından verilmiş şu tanım da gerçeğe uymamaktadır : 
[Antisosyal, bireysel güdüler tarafından meydana getirilen, hayat 

(1) MAGGIOKE, G. Principi di Diritto Penale, V. I., Parte Generale, sah. 181. 
(2) GAROFALO, R. Criminologia. Tere. M. Göklü, Bak. sah. 25 ve mü. İstanbul, 1957. 



koşullarını bozan belli bir çağda halkın ortalama ahlâk duygularına 
aykırılık teşkil eden hareketler, cezalandırılabilir hareketlerdir] (3). 

Yukarıdaki tanımların gerçeğe uymadıklarım söyledik. Çünkü, 
bir kez, yasalar, ahlâka aykırı sayılması mümkün olmayan eylemleri 
de ceza yaptırımına bağlamak suretiyle suç haline getirmektedirler. 
Öte yandan, örneğin ,kabahatların, ahlâka aykırı olsalar bile, ahlâk 
düzenini ağır bir tarzda bozan davramşlar olduklarım ileri sürmek 
de doğru değildir. Bundan başka, suçlar yalnız dürüstlük ve mer
hamet duygularını değil, şerefe, vatana bağlılık, dinsel inanç gibi 
duyguları da ihlâl ettikleri için GAROFALO'nun yapmış olduğu ikin
ci tanım da doğru olarak tabul edilemez. Kaldı ki, az önce söyle
diğimiz gibi, ceza kanunlarında suç olarak gösterilen her eylemde 
halkın ortalama ahlâk anlayışına bir aykırılık bulmak da mümkün 
değildir. FERRİ'nin yaptığı tanım da bu nedenle inandırıcı olmak
tan uzaktır. 

Son zamanlarda beliren ve öncülüğü GRISPIGNI tarafından 
yapılmış olan bir akım, hukukî kurallar koymağa yetkili kimsele
re göre, toplumun varlığını ve korunmasını imkânsız kılan veya 
büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakan hareketlerin suç oldu
ğuna inanmaktadır. Bu görüş de eleştirilerek denilmektedir ki; adı 
geçen ölçü esas alınacak olursa, hafif suçların niçin suç sayıldıkları
nı izah etmek imkansızlaşacaktır. Çünkü, örneğin, bir yandan, he
men hemen bütün kabahatların, diğer yandan, hakaret, sövme, baş
kalarının malmı tahrip etme suçlarmın toplumun varlık ve korun
masını imkânsız kıldıkları veya küçük bir tehlikeyle karşı karşıya 
bıraktıkları ileri sürülemez (4). 

Diğer bir fikrin savunucusu olan ANTOLISEI'ye göre bütün 
yaptırımların en ağırı olan ceza, yalnız suçlu için değil, onu uygu
larken bazı yükleri üzerine alan Devlet bakımından da bir kötülük
tür. Bunun için, devlet, mecbur kalmadıkça ceza adını verdiğimiz 
yatırıma başvurmaz. Eğer, ceza dışında kalan 'yatırımlarla sorunu 
çözemez, başka bir deyişle, diğer yatırımların yetersizliği veya uy
gulanmalarının imkânsızlığı yüzünden Devlet, toplumun savunma, 
korunma ve gelişmesi konularında doyurucu sonuçlara ulaşamazsa, 
hukuk düzenini bozmuş olan fiile ceza adını verdiğimiz yaptırımı 

(3) FERRI, E. Principi di Diritto Criminale, Torino, 1928, sah. 383. 
(4) ANTOUSEI, F. Manuale di Diritto Penale, 1957, Milano, sah. 117. 



uygular. Böylelikle, kabahatlere de niçin cezanın uygulandığı anla
şılmış bulunmaktadır (5). 

Yazar, bu açıklamadan sonra, kendince en doğru olan şu ta
nımı yapmaktadır : «Suç yasa koyucunun inancına göre. Devletin 
amaçlarına aykırı olan ve yaptırım olarak cezayı gerektiren insan 
davranışıdır» (6). 

ANTOLISEI'nin bu tanımı dahi inandırıcı değildir. Bir kez, 
suçun bütün unsurlarını belirtmek iddiası ile ortaya çıkmış olma
sına rağmen yazar bu amacına ulaşamamıştır. Gerçekten, yukarı
daki tanım, suçun bütün kurucu unsurlarını göstermemektedir. 
Öte yandan, yazarın adı geçen tanıma ulaşmak için yaptığı açık
lama sırasında dokunmuş olduğu bazı düşüncelerin doğru olmadık
ları kanısındayız. Yazara göre, hukuka aykırı bir eylem işlendiğinde 
Devlet sorunu, eğer hukukun tanımış olduğu diğer yaptırımlarla 
—bu yaptırımların yetersiz olmaları veya uygulanmalarının imkân
sız oluşu yüzünden— çözemezse cezaya başvurur. Şayet, Devletin 
ceza verişi böyle bir nedene dayandırılacak olursa, ceza hukukunun 
diğer hukuk dallarının tamamlayıcısı olduğunu kabul etmek gere
kecektir. Fakat ceza hukukunu, diğer hukuk dallarının tamamlayı
cısı sayan bu çeşit görüşler kabul edilemezler (7). 

Görüldüğü gibi, şimdiye kadar gözden geçirmiş olduğumuz ta
nımlar, suçun bütün unsurlarını belirtmemektedirler. Aradığımız 
tanımı yasalarımızda da bulamamaktayız. Belki T. C. K.'nun, «Ka
nunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verile
mez» hükmünü koyan birinci maddesinden hareketle «ceza kanunu 
tarafından açıkça cezalandırılan her fiilin suç» olduğu söylenebilir. 
Ancak bu tanımlama, suçu, ceza kanununun ihlâli şeklinde anla
tanların yaptıkları tanımlamadaki eksikleri taşıdığı için bir yana 
bırakılmalıdır. 

(5) ANTOLISEI. op. cit. loc. cit. 
(6) ANTOLISEI. id. 
(7) EREM, Faruk. Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, C. 1. Genel Hükümleri. 

7. bası. 1966, sah. 27: «Ceza hukukunu tamamlayıcı sayan doktrin kabul edilemez... 
Çünkü, her hukuk kolunun kendine has müeyyideleri mevcuttur... Ceza hukukunun. Özel 
Hukukun, Kamu dallarmın mütemmimi veya fer'i olduğunu iddia edebilmek için ce
za hukukunun diğer hukuk dallan ile aynı veya benzer bir göreve sahip olması 
lâzımdır. Halbuki ceza hukukunun, diğer huku^ dallarından farklı ve kendine hâs 
görev ve gayesi olduğu aşikârdır...» 



Acaba, hiç olmazsa çoğunluğun kabul edebileceği bir tcimm bu
lunamaz mı? Çözümsel (tahlilî) bir metodun izlenmesiyle doğru bir 
sonuca varılabileceğini sanıyoruz. Bu nedenle, suçun meydana ge
lebilmesi için varlığı zorunlu bütün unsurları teker teker saptamak 
sonra bu unsurları birleştirip bir sonuca ulaşmak gerekmektedir. 

Suçun kurucu unsurlarının sayısı ve özü konusunda doktrin
de bir görüş birliğine rastlanmamaktadır. Suçun unsurları üzerin
de ilk defa duran yazarlar, XVI. Yüzyıl İtalyan yazarlarıdır. Bun
lardan DECIANI'ye göre suçun dört unsuru vardır -.Yasa, irade ve 
eylem, insan, saik.Bugün ise, çeşitli yazarlar tarafından ileri sürü
len unsur sayısı ikiden sekize kadar değişmektedir. Suçun aynı sa
yıda unsurlardan meydana geldiğini kabul edenler bile bunlara 
verilecek anlam konusunda birleşmemektedirler. 

Bununla birlikte, yani, suç teorisi konusundaki bu kargaşalığa 
rağmen, inandırıcı olduğunu sandığımız bir sonuca varmak müm
kün olabilecektir. Şu noktada tartışmaya yer olmaması gerekir: Ne 
olduklarını birazdan göreceğimiz suçun kurucu unsurları yanında, 
suçun varlık veya yokluğunu etkilemeyip, yalnız onun ağırlığını 
cizaltan veya çoğaltan bazı unsurlar daha vardır ki, bunlara ikinci 
derecede yahut tesadüfi unsurlar denebilir. Bunlara ceza hukukun
da verilen diğer bir ad da «Suçu Etkileyen Haller - Cirostanze del 
Reato» dir (8). 

Kurucu unsurları kendi aralarında ikiye ayırabiliriz : Bunla
rın bir kısmı bütün suçlarda vardır; bu yüzden genel unsurlar adını 
alırlar. Adı geçen unsurlar, adam öldürme suçunda da, hırsızlık 
suçunda da, zimmet suçunda da aynıdırlar. Özel unsurlar adı verilen 
diğer unsurlar ise, suçtan suça değişen, ceza yasalarının özel bölü
münde veya ceza hükümlü özel yasalarda yer alan her suçta farklı 
bir şekilde beliren unsurlardır, işte, bu özel unsurlardaki fark do-
layısiyledir ki, yasalarda her suça verilen ad değişmektedir. 

Biz burada, suçun kurucu unsurları arasında yer alan genel un
surlar, başka bir deyişle, herhangi bir suçun meydana gelebilmesi 

(8) DÖNMEZLER - ERMAN. Suçu etkileyen halleri şöyle tanımlamışlardır: «Suçun mev
cudiyeti için bulunması zarurî olar; kurucu unsurlara eklenen ve suçun daha ağır 
veysv daha hafif sayılmasmı ve binnetice temel cezanm arttırılıp indirilmesini icap 
ettiren ve fakat bulunmamaları halinde suçun mevcudiyetine halel iras etmeyen ve 
bMİunduklan takdirde suçun hakiki tavsifinin değişmesine sebebiyet vermeyen' se
bepler» suça tesir eden hâllerdir. Nazarî ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt. II/l, 3. bası 
n. 1072. 



için varlığı gerekli koşullar üzerinde duracak ve bunları teker teker 
saptadıktan sonra tanımlama yapmağa çalışacağız. 

Yalnız, bu unsurların neler olduğuntm saptanmasma geçmeden 
Önce bir konu üzerinde daha kısaca durmak istiyoruz. 

Suçun ÖU Şartlan (Koşullan) : 

Son zamanlarda doktrinde beliren bir akıma göre, suçun mey
dana gelebilmesi için, suçun kurucu unsurlan yamnda yer alan 
fakat unsur sayılamıyacak bazı koşuUarm daha varolması gerekli
dir. Ön koşullar adını edan bu koşullar, suçun unsurlarından bağım
sız oldukları için, suç sayılan hareketin dışında incelenmelidir. Ön 
şart, suç sayılan hareketin yapılmasından önce dış âlemde varlık 
kazanır. Bu yüzden suçım kurucu unsurlarıyla ilgisi yoktxxr. Fakat 
var olmadıkları takdirde meydana gelmemesi gerçeği, bunlara suç 
teorisinde önemH bir yer ayrılmasını gerektirir. Örneğin, Devlet İda
resi Aleyhine İşlenen cürümlerden olan zimmete para geçirme su
çunda (T.C.K. m. 202) failin Devlet memuru olması bir ön-koşul-
dur. Ancak, bu koşul, bir unsur olmadığı için kurucu unsurlarm 
dışında kalır (9). 

Suçun kurucu unsurlan dışında bir takım ön-koşullarm var
lığını ileri süren bu görüş bütün yazarlar tarafmdan benimsenme-
mekte ve eleştirilerek denilmektedir ki; Ön-koşulım suçun ımsurla-
rmdan ayrı, bağımsız bir varlığı olamaz. Başka bir deyişle, ön-koşul 
adı verilen şeyler, unsurlardan başka bir şey değildir. Gerçekten 
unsurlardan biri eksik ise suç meydana gelemiyeceğine, ön-koşulun 
yokluğu halinde de suç işlenemiyeceğine göre, onu da unsur say
mak lâzımdır (10). Dokunduğumuz bu gerçekler, bu ikinci görüşe 
katılmayı gerektirmektedir. 

CezalaBdırabÜme Şartı (Koşulu) : 

Cezalandırabilme koşulİEin, suçun tamamlanmasından sonra 
ortaya çıkan ve onu cezalandırabilir hale getiren koşullardır. Ör
neğin, yabancı ülkede işlediği suçtan dolayı Türkiye'de cezalandı-

(9) Bak. MASSARI, E. Le dottrine generali del reato. Ristampa. sah. 65 Ve mü. RICCIO, I. 
Presupposti del reato. Riv. it, dir, pen, 1934, sah. 740. 

(10) BETTIOL, G. Diritto Penale, Parte Generale, 5. Ed. sah. 181-2 ve ANTOLISEI op. 
cit. sah. 148-9. Bu görüşe katılıyorlar, , 



nlması söz konusu olan bir kimsenin Türkiye'de bulunması, bir 
cezalandırabilme şartıdır. Dikkat edilirse, burada, bütün unsurlan 
tamamlanmış olan bir suça, bu tamamlanma ânından sonra, sırf 
cezalandırabilmeyi mümkün kılmak için müdahale eden bir koşul 
vardır. 

Cezalandırabilme koşullannm unsurlardan ayrı bir varlığı ol
duğu, genel olarak kabul edilmektedir. Ancak, doktrinde, unsurlarla 
cezalandırılabilme koşullannm açıkça ayrılabilmesine yarayacak öl
çülerin yokluğundan şikâyet edilmekte ve bu ayrımın gereği gibi 
yapılmasını mümkün kılacak ölçüleri koyma görevinin yasa koyu
cuya düştüğü düşüncesi savunulmaktadır. 

Takip Şartlan (Koşullan): 

Eğer, bütün unsurlan ile tamamlanmış bulunan bir suç hak
kında dâva açılabilmesi, açılmış olan bir dâvaya devam edilmesi ve 
dolayısiyle ceza verilebilmesi bazı usul koşullarının gerçekleşmesine 
bağlı tutulmuşsa, takip koşullarının varlığından söz edilir. Takip 
koşullan, bir yandan bir suç hakkında ceza dâvasının açılmasını 
mümkün kıldıklan için ceza muhakemesi hukukunun inceleme ala
nına girerlerken, öte yandsm, tameımlanmış bir suçu cezalandırıla
bilir bir hale getirdikleri için ceza hukukunu ilgilendirirler. Takip 
koşullarının suçun unsurlanmn dışında kaldıkları konusunda her 
hangi bir uyuşmazlık olmamakla beraber, cezalandırılabilme ko
şullarından ayrılmasını sağlayacak ölçülerin bulunabilmesi için çe
şitli çabalara rastlanmaktadır. Son olarak Prof. Dönmezer ve Erman 
şöyle bir ölçü önermişlerdir: «Kanunda yer alan bir şart, bizzat 
fail tarafından yaratılıyor veya buna sebebiyet veriliyor ve kanun, 
biç bir kusuru olmasa dahi bu şartın tahakkuku halinde failin 
cezalandırılmasını kabul ediyorsa cezalandırılabilme şartı vardır: 
fauna mukabil, aynı şartı fail dışında kalan bir şahıs veya organ 
gerçekleştiriyor ve bu şartın tahakkuku dâvanın açılmasını mümkün 
kılıyorsa bir takip şartı mevzubahistir» (11). ' 

Türk hukukunca tanınmış bulunan takip koşulları, izin, talep, 
karar, şikâyet adını alırlar (12). 

(11) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. C. I. sah. 332-333. 
(12) Takip koşulları hakkında özlü bilgi için bak. EREM. Ceza Usulü Hukuku, sah. 183 ve 

mü. DÖNMEZER - ERMAN..op. cit. ç. I., sah. 330 ve njü. 3. bası, 1965, istanbul. 



Yukarıda çözümsel (= tahlilî) bir metodun izlenmesile doğru 
bir suç tanımının yapılabileceğini söyledikten sonra, nelerin suçun 
kurucu unsuru sayılabileceklerinin teker teker saptanmasına geç
meden önce, unsurlarla ilgili bazı konularda açıklamalarda bulun
duk. Şimdi, tümevarım yolu ile tanımlamayı yapmağa çalışalım, 
ve, bunun için de, unsur olabilecek şeyleri teker teker görelim. 

Suçun Unsurlan: 

1. Suçun birinci unsuru yasadaki tanımdan çıkar. Ceza Kanu
numuzun 1. maddesinde yer alan kanunilik (yasallık) ilkesini açık
larken de söylediğimiz gibi yasanın açıkça suç saymadığı bir eylem 
için ceza verilemez/işte, tipiklik veya kanunî (yasal) unsur adını 
alan ilk suç unsuru adı geçen ilkenin zorunlu bir sonucudur. Buna 
göre bir eylemin suç sayılabilmesi için herşeyden evvel yasanın özel 
hükümleri arasında ya da ceza hükümlü özel bir yasada yer alan 
belli bir maddedeki tanıma uygun olması gerekir. Eğer işlenen eylem 
ile > asadaki hüküm arasında bu şekilde bdr uygunluk yoksa, bu ey
lem, medenî hukuk bakımından belki bir haksız eylem sayılabilirse 
de, kanunî tmsuru olmadığından suç sayılmayacaktır. 

2. Kendisinden şimdi söz açacağımız hukuka ayrılık unsuru, 
kanunî unsur (tipiklik) dan çıkar ve esas itibariyle olumsuz bir 
mahiyet taşır. Gerçekten, hukuka aykırılığı ceza hukukuna veya ceza 
yasasına aykırılık şeklinde anlayamayız. Adı geçen unsura böyle bir 
anlam verilecek olursa, eylemi, yasada belirtilen tipe uygun, dola-
yısiyle yasanın emrine aykırı bir hareket şeklinde anlayan kanunî 
unsur ve tipiklik unsuru ile arasındaki farkın gösterilmesi imkan
sızlaşır. Hâl böyle olunca, başka bir yoldan giderek açıklamada 
bulunmak gerekmektedir. Hukuka aykırılık, ceza yasasının veya 
ceza hükümlü özel bir yasanın bir maddesinde yer alan, dış görü
nüşüyle suç sayılan bir eylemin, aynı yasa veya yürürlükteki hukuk 
düzeninde yer alan diğer bir hüküm tarafından meşru sayılmamış 
olmasıdır/ Eğer hukukun değer tanıdığı bir kural, belli bir davra
nışı, belli bir eylemin işlenmesini uygun görüyor veya belli bir dav
ranışı y ^ u t bir eylemin işlenmesini toplumun her^jangi bir üyesine 
görev olarak yüklüyorsa ortada, dış görünüşü bakımından suç sayı-
labilen ve fakat unsurları tamam olmadığı için özü bakımından suç 
sayılmıyacak bir hareket, bir eylem vardır. Örneğin, adam öldürme 
suçtur. Bir idam hükmünü yerine getiren çellâd da şeklen adam öl-
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dürmüş olur. Ancak, ashnda yasak olan bu eylem, yasanm başka bir 
maddesi tarafmdan uygun görüldüğü için hukuka aykırı olma ni
teliğini kaybeder ve hukuka uygun bir hale gelir. 

3. İzlemekte olduğumuz mantık sırası bizi suçun üçüncü un
suruna getirmiş bulunmaktadır. Bir suç işlenmiştir diyebilmek için, 
dış âlemde değişiklik yapan icraî veya ihmali (olumlu veya olum
suz da denebilir) bir hareket yapılmış olmalıdır. Bu mahiyetteki 
bir insan hareketi yoksa suçun varlığından bahsedilemez. 

Fakat, yalnız icraî veya ihmalî bir hareketin varlığı, suçun mad
dî unsuru adını alan bu unsurun tamamlanmasına yetmez. îcraî 
ve ihmalî hareketin bir sonuç yaratmış olması gerekir ve dış âlem
deki değişiklik bu sonuç ile birlikte varlık kazanır. Hareket ve so
nuç yanında yer alan ve suçun maddî unsurunu tamamlayan üçün
cü unsur hareket ile sonuç arasındaki bağdır ki, buna doktrinde, il
liyet bağı, sebebiyet alâkası, nedensellik bağı adı verilir. Bu bağ ol
maksızın dış âlemdeki değişikliğin, hareketin bir sonucu olarak 
kabulü imkânı ortadan kalkar. Şu halde maddî unsur, hareket, so
nuç ve bu ikisi arasmdaki bağdan meydana gelen bir bütündür. 

4. Asırlar süren bir gelişme dönemi geçirdikten sonra çağı
mız ceza hukukunu modern saydırabilecek özelliklerden kanımızca 
en önemlisi, yasadaki tipe uygun ve hukuka aykırı eylemlerin isten
miş, yani, iradî olmalarını istemesidir. Gerçekten modern toplumla
rın hiç birinde ceza yasaları, bir iki istisna dışında, fail tarafından 
istenmemiş eylemleri yasadaki tipe uygun ve hukuka aykırı olsalar 
bile cezalandırmamaktadırlar. Başka bir deyişle, işlenen eylemin 
suç sayılması için, yasal ve maddî unsur ile hukuka aykırılık un
surunu içermesi yetmez; bunları, manevî unsur adını alan dör
düncü bir unsurun tamamlaması gerekir. 

Manevî unsuru, eylemin iradî olması şeklinde özetlemek müm
kündür. Ancak, söz konusu irade, herhangi bir irade değil, kusur
lu bir iradedir. Bir kimsenin, yasadaki tanıma uygun ve hukuka ay
kırı olan eyleminin kusurlu bir irade tarafından yaratılmış olduğu
nun söylenebilmesi için de, bu irade, suç anında anlama ve isteme 
yeteneğine sahip bulunan bir kişinin iradesi olmalıdır. Suçun işlen
diği anda' isnat yeteneğine (= anlama ve isteme yeteneği) sahip 
bulunmayan kimseye ceza verilemez. Suç işleyen akıl hastalarının 
çezalandırılmamalarınm nedeni budur. 



însam isriad edilebilir bir duruma getiren anlama ve isteme 
yeteneği deyince şu anlaşılır: Anlama yeteneği failin, eyleminin 
toplumsal değerini anlaması, toplumsal hayatının gerekleriyle ça
tıştığının farkına varabilmesidir. isteme yeteneği ise, kişinin özerk 
( = muhtar) bir şekilde karar verilme kudreti, başka bir deyişle, 
«insanın, yapmak zorunda olduğuna inandığı bir şeyi isteyebilme 
hassasıdır». 

Fakat, suçu işlediği sırada anlama ve isteme yeteneğine sahip 
bulunduğunun gösterilmesi, failin sorumlu tutulması için yetmez. 
Aslolan, belli bir olayda, suç teşkil eden hareketlerin failin kusurlu 
iradesine izafesi imkânının varlığı, yani, onun bilinçli olarak ve ira
desiyle hareket etmiş olmasıdır. Failin iradesindeki kusur, kast ya
da taksir şeklinde belirir. Kasıtlı ve taksirli suçlar dışında kasdı 
aşan suçların varlığından da bahsedilir. 

Failin iradesindeki kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerin 
müdahalesi halinde, kusurdan, dolayısile manevî unsurun varlığın
dan söz edilemez. 

Böylelikle suç adını alan hukukî olayın, sırasıyla yasal unsur, 
hukuka aykırılık unsuru, maddî unsur ve manevî unsur olmak, üze
re, dört unsurdan meydana geldiğini ve ön-koşul, cezalandınlabilme 
koşulu, takip koşulları adını alan koşulların ya unsurdan farklı 
olmadıklarını, ya da unsurların dışında incelenmeleri gerektiğini 
görmür bulunuyoruz. Adı geçen unsurlar ve koşullar hakkında ver
diğimiz kısa bilgileri esas alarak suçu şu şekilde tanımlayabiliriz: 
«Suç isnad yeteneğine sahip bir kişinin kusurlu iradesinin yarattığı 
icraî veya ihmali bir hareketin meydana getirdiği yasada yazılı tipe 
uygun, hukuka aykırı ve müeyyide (yaptırım) olarak bir cezanın 
uygulanmasını gerektiren bir eylemdir». 
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s u ç VE HUKUKA AYKIRI DİĞER EYLEMLER 

Suç genel teorisi, suçun tanımını yapmakla yetinmez ve yetin
memelidir. Bu teori suçu hukuka aykırı olan fakat, suç sayılmayan 
diğer eylemlerden ayırt etmeğe yarayacak ölçüleri de bulmak ister. 
Hukuk düzenini bozan eylemler, yalnız sUç sayılan eylemler ol
madıklarına göre bunda zorunluluk vardır (13). Suçların yanında 
yer alan hukuka aykırı diğer eylemler arasında, haksız eylemleri, 
disiplin suçlarını, polis tedbirlerinin uygulanmasını gerektiren ey
lemleri saymak mümkündür. Bunlardaki çeşitlilik, ayrımın yapıl
masını sağlayacak ölçünün bulunmasını gerektirmektedir. Adı ge
çen eylemlerin bazan cezaya benzer yaptırımları gerektirdiği gerçeği 
ise, bu zorunluluğu daha belirli bir hale getirmektedir. Ancak, 
suçlar ve hukuka aykırı diğer eylemler arasındaki farkların ve bağ
ların saptanması konusunda incelemelere başlamadan evvel, ahlâk, 
dı'ıa ve ceza hukuku, dolayısiyle ahlâk ve din alanına giren haksız
lıkla suç arasındaki ilişkilere dokunmanın yararlı olduğunu sanı
yoruz. 

Çağımızda hukuk ve özellikle ceza hukuku ile ahlâk ve din bir
birlerinden kesin bir biçimde ayrılmış bluunmaktadır. Ahlâk ve di
nin ceza hukuku ile ilişkide olduğu haller, bugün, ahlâkî ve dinî 
borç ve yasakların ceza hukuku yasakları arasına sokulmuş olduğu 
hallerle sınırlıdır. Oysa, teokratik esaslara göre.yönetilen mutlakı-
yetçi devletlerde, bu üç kurum arasındaki ilişkileri açıkça saptamak 
mümkün olmadığı gibi, adı geçen kurumları birbirinden ayırmağa 
yarayacak bir sınırın saptanması da mümkün olmamaktadır. Ger
çekten, bu çeşit devletlerde ahlâka ve dine aykırılık teşkil eden 
her hareket aynı zamanda suç da sayılmakta ve günâh, ahlâksızlık 

(13) Aynı mahiyette.DÖNMEZLER• - ERMAN. op. cit. c. I., sah. 3. bası, istanbul, 1965. 
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ve suç arasındaki bu geçişmenin genişlik derecesini belli toplumsal 
sınıflar ve din kurumları ile bunlardan esinlenen fikir akımları 
tâyin etmekte ve, bu nedenle, kaynağını keyfî davranışlardan alan 
bir düzensizlik hüküm sürmektedir. 

Bugün, hukuk, ahlâk ve dinin alanları birbirinden kesin ola
rak ayrılmış olduğu için, ahlâk ve dinin hukuk alanına tecavüz et
meleri bahis konusu olmamak gerekir. Bu noktayı böylece belirt
tikten sonra, suçun hukuka aykırı diğer eylemlerle olan ilişkilerinin 
belirtilmesine geçebiliriz. 

A) Suç ve Haksız Eylem Arasındaki İlişkiler: 
Suç ve haksız eylemleri birbirinden yapılışlarına dayanmak su

retiyle ayırmak amacı ile çeşitli ölçüler ortaya atılmış bulunmak
tadır (14). Bu ölçülerin başlıcalarmı gördükten sonra, bu konuda
ki görüşümüzü belirtmeğe çalışacağız. 

Bir düşünüşe göre, bu iki eylem arasındaki fark, kaynağım, ih
lâl eyledikleri hak ve menfaatlerin mahiyetindeki başkalıkta bu
lur. Suç, daima ve her zaman. Devlete ait bulunan bir menfaate do
kunduğu halde, haksız eylem daima özel biı- menfaatin ihlâli olarak 
belirir. Ancak, Devletin özel hukuk alanındaki faaliyetleriyle ilgili 
menfaatlerinin ihlâl edilmesinin suç sayılmayacağını, unutmamak 
gerekir. 

Yalnız bireysel menfaatlere zarar veren suçların ve Devletin 
menfaatlerini de ihlâl etmesi mümkün olan haksız eylemlerin var
lığı gerçeği bu ölçüyü, sağlam bir ölçü olmaktan çıkarmaktadır. 

Bazı yazarlara gÖre, haksız eylem, tamiri mümkün bir zarar ya
rattığı halde, suç, tamiri mümkün olmayan zararlar yaratır. 

Bu düşünüş de eleştirilebilir. Çünkü, hiç bir zarar yaratmayan 
suçlar olduğu gibi (Bak. T. C. K. Mad. 385) tamiri mümkün zarar
lar yaratan suçlar da vardır. Özellikle mamelfeke karşı işlenmiş suç
lar bu arada sayılabilir. Öte yandan, bir haksız eylemin de tamiri 
imkânsız zararlar yaratması ihtimali vardır. Karşısındakini hataya 

(14) Bu ölçüler ve eleştirilmeleri için bak. DÖNMEZER ERMAN. op. cit. c. I. sah. 347 
ve mü. istanbul, 196; KUNTER, Nunıllah. Suçun' Kanunî Unsurları Nazariyesi, sah. 
115-120, ANTOLISEI, op. cit. sah. 118-120. Derinlemesine bilgi ddnmek için bak. 
Rocco, A, L'oggetto del reato della tutela giuridica pönale, sah. 411 ve mü. Torino, 1913. 
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düşürerek yapılan ve sonradan iptal edilen bir evlenme, bu çeşit 
haksız eyleme örnek olarak gösterilebilir. 

Başka bir düşünüşe göre, suç ile haksız eylemi şu ölçüye da
yanarak ayırmak mümkündür : Eğer bir eylem, yalnız mamelekten 
doğan menfaatlere tecavüz teşkil ediyorsa haksız eylemdir. Suçlar, 
bu söylediklerimizin dışında kalan menfaatleri ihlâl ederler. 

Suç ile haksız eylemi ihlâl ettikleri menfaatlere bakarak ayır
mağa çalışan bu görüş de kabul edilemez. Çünkü, mamelekten doğ
mayan menfaatleri, örneğin, manevî menfaatleri ihlâl eden haksız 
eylemler de vardır. Öte yandan mamelekle ilgili haklan ihlâl eden 
suçlar da, ceza yasalarının en çok önem taşıyan bölümlerinden bi
rini meydana getirirler (Bak. T. C. K. Mad. 491 ve son). 

Suç ile haksız eylemi ayırmağa yarayacak ölçüleri bulmak için 
ortaya çıkan akımların en önemlilerinden birine göre, suç ile hak
sız eylem arasındaki fark bir nitelik farkıdır./ Suç sayılan eylemler, 
toplum düzeni karşısında haksız eylemlere nazaran daha büyük 
tehlikeler yaratır ve toplum menfaatleri bakımından daha ağır bir 
tecavüz teşkil ederler. 

Olayların büyük bir çoğunluğunda doğru sonuçlar vermesine 
rağmen, bu da sağlam bir ölçü sayılamaz. Çünkü, bir suça naza
ran, çok daha büyük bir tehlike yaratması veya tecavüz teşkil et
mesi mümkün olan haksız eylemler de vardır (15). 

Başka bir iddiaya göre, haksız eylem kusursuz bir iradenin ürü
nü olduğu halde, suç, daima, kasıtlı veya taksirli bir davranış bi
çiminde belirir. 

Manevî unsur esas alınarak ortaya atılan bu iddia da, bizi 
inandırıcı bir sonuca götürmemektedir. Çünkü, haksız eylemlerin 
de kusurlu bir iradeye dayanmaları kuraldır. Borçlar Kanununun 
tanımış olduğu kusursuz sorumluluk hallerinde, adı geçen ölçü
nün, doğru sonuçlar doğurmağa elverişli olduğu düşünülebilir. An
cak, «Borçlar Kanununun, kusursuz mesuliyet hallerinde bir kimse
yi tazminle mükellef tutmasının, hukukî sebebi, bu gibi hallerde 

(15) Alman yazarlarından BINDING'in de söylediği gibi, bir sözleşmenin hükümlerird ka
sıtlı olarak ihlâl eden bir kimsenin, köpeğini tasma takmadan gezdiren bir kimse
den daha az teblikeli ve zararlı bir eylemde bulunduğu ileri sürülemez. 
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haksız fiilin mevcudiyeti değildir. Borçlar hukuku, haklı bir fiilin 
mevcudiyeti halinde de tazmin vecibesini yükleyebilir» (16). 

Görüldüğü gibi, yukarda sözü geçen ölçüler, haksız eylemlerle 
suçları çeşitli yönlerden ele almış oldukları halde, sorunu çözeme-
mektedirler. Bunun nedeni, söz konusu olan iki kavram arasında 
öz ve yapılışından doğan, esasla ilgili bir farkın bulunmayışıdır. 
Ne var ki, bu iki kurumun öz ve yapılışlarının gözleminden elde 
edemediğimiz ayırıcı ölçüyü, bunların dış özelliklerinde ve yasa hü
kümlerinde bulmak mümkündür. Bu imkânı, özellikle Teknik Hu
kuk Okuluna bağlı olan yazarlar öngörmüşlerdir. Onlara göre, suç 
ile haksız eylemi birbirinden ayırmağa elverişli tek esaslı ölçü, baş
ka bir deyimle, suç ile haksız eylem arasındaki tek fark, bunlara 
uygulanan yaptırım ( = müeyyide) da görülür. 

Eğer hukuka aykırı olan eyleme uygulanan yaptırım ceza ise 
o eylem suçtur. Buna karşılık eylemin gerektirdiği yaptırımlar, za
rarın ödenmesi, eski hale getirme gibi hukukî yaptırımlardan ise 
ortada bir haksız eylem vardır. 

Bazı eylemler, ceza hukuku yaptırımları ile birlikte medenî hu
kuk yaptırımlarını da gerektirirler. Bu çeşit eylemlere, ceza verildiği 
gibi, zarar da ödettirilir. 

Yasa koyucu, aynı zamanda haksız eylem sayılan bir hareketi 
suç haline getinnek isteyince eylemi ayrıntılı olarak tanımladıktan 
sonra, karşılıgmdaki cezayı da gösterir. Çünkü, suç ve cezaların ya-
sallıgı ilkesi bunu emretmektedir. Yalnız haksız eylem sayılan ha
reketler ise özel hukuk ile ilgili yasalarda teker teker tanımlanmaz-, 
iar. Zaten buna imkân da yoktur. Genel bir ölçü ve gösterilen bazı 
özel hukuk yaptırımları bütün haksız eylem olaylarını kapsarlar. 

Yukarıda, bazı haksız eylemlerin aynı zamanda suç sayılabi
leceklerini söylemiştik. Nelerin suç sayılacağını Devletin, yasa ko
yucunun izlediği ceza siyaseti tâyin eder. Bazı davranışların ceza 
yaptırımları ile karşılanması ihtiyacının duyulmasında ceza siya
seti kadar hukuk felsefesinin de rolü vardır. Yaşa koyucunun güt
mekte olduğu ceza siyaseti veya hukuk felsefesinin verileri belli, 
bir takım hak ve menfaatlerin daha sağlam bir biçimde korunma
sını gerektiriyorsa o hak ve menfaatlere yapılacak tecavüzler suç 

(16) DÖNMEZER - ERMAN, op. cit. C. I, sah. 350.* 
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Haline getirilir. Ve bunun böyle olduğu, suçun yasada tanımlan
mış ve karşılıgmda bir ceza gösterilmiş olması ile anlaşılır. 

B) Suç ve Disiplin Suçlan Arasındaki İlişkiler: 

Suçu, disiplin suçundan ayırmağa yarayacak ve mahiyet far^ 
kına dayanan kesin bir ölçü bulunamamıştır. Fakat, suçlar ve di
siplin suçlarını doğuran ilişkiler incelenecek olursa ,adı geçen iki 
çeşit eylemi birbirinden ayırmağa elverişli ve oldukça sağlam bir 
ölçü bulmak mümkün olabilir. 

Gerçekten çağımız toplumunda Devlet adını alan en büyük 
siyasî kuruluşun yanında ve içinde büyüklü küçüklü organlaşma
lar görülmektedir. Bir devletin ülkesinde yaşayan kimseler, sırf 
bu durum, yani ülkede yaşamakta oluşları yüzünden nasıl bazı ku-
1 allara uymak zorunda kalıyorlar, bu kurallara uymeızlarsa yap
tırımlara katlanıyorlarsa, sözü geçen organlara giren kimseler de, 
girdikleri gurup hayatının gereklerine uygun hareket etmeyecek 
olurlarsa, eylemlerinden doğacak sonuçlara katlanmak zorundadır- (̂  
lar. Bu gerçeklerin bilinmesinden sonra suç ile disiplin suçu ara- |1 
sındaki farkın bulunması kolaylaşır. Denilebilir ki, suçu ülkede 
yaşamaktan doğan belli bazı kurallara uyma zorunluluğunun ihlâli 
yarattığı halde, disiplin suçu, «hâkimler, noterler. Devlet memur
ları, Üniversite mensupları, talebeler gibi, muayyen bir sıfat taşıyan 
bazı şahısların, fonksiyonlarını ifa sırasında meslekî ve hususî vazi
felerini ihlâl eylemeleri halinde tahakkuk eden fiil ve hareketlerden 
ibarettir». 

Böylece suç sayılan fiiller ile disiplin suçlan arasındaki ilk ve 
ana fark belirmiş olmaktadır. 

İhlâli suç sayılan kurallar, Devlet ülkesi üzerinde yaşayan bü
tün kişilere seslendikleri, yani, suçun herhangi bir kişi tarafından 
işlenmesi mümkün olduğu halde, disiplin suçları, yalnız, belli bir 
durumda bulunan, belli bir sıfatı olan ve belli" bir kuruluş ya da 
mesleğe bağlı bulunanlar tarafından işlenebilirler. Bunun nedeni, 
disiplin suçlarını yaratan kuralların, ceza hukuku kurallarının aksi
ne, sınırlı bir düzeni korumak amacı ile konulmuş olmasıdır. 

Bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir : Yalnız belli bir nite
liğe sa:hip olan kişiler, örneğin, yalnız Devlet memurları tarafın
dan işlenmesi mümkün olan suçların varlığı bir gerçek iken, şim-

15 



di verilen ölçünün kesin bir ölçü olduğu iddia edilebilir mi? Derhal 
söyliyelim ki, zimmet, irtikap, rüşvet, memuriyet nüfuzunu kötüye 
kullanmak gibi suçlar, şüphesiz, yalnız Devlet memuru sayılan ki
şiler tarafından işlenebilen suçlardır. Fakat, adı geçen suçlara me
mur olmayan kimselerin katılmış olması mümkündür ve bu suçun 
ortaklarına, suça katılmış bulunmaları yüzünden ceza verilir. Oysa, 
memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı veya memurluk vakar ve 
şöhretine yakışmayacak şekilde yaşadığı için disiplin suçu işlemiş 
olan kimsenin suç ortağı olsa bile, bu ortağa disiplin cezası uygu
lanamaz. Disiplin suçlarını öngören kuralların özel bir itaat vecibesi 
yükleme nitelikleri, onları genel toplum düzenini korumak amacı 
ile konulan ve ülkede yaşayan herkese seslenen ve polis kurallarına 
uyulmaması halinde ortaya çıkan polis suçlarından da ayırır. . 

Suçlarla disiplin suçları arasındaki diğer bir fark da bunlara 
ıjygulanacak yaptırımlarla ilgilidir. Bilindiği gibi, ceza hukuku ala
nına giren suçlara uygulanan ceza, kanunlarda sayılmak suretile 
gösterilen ve hayat, kişi hürriyeti, mallar, aile hukukunda doğan 
haklar, oturma ve yerleşme hürriyeti ve diğer bazı haklarla ilgili, 
çok ağırdan hafife doğru sıralanmış olan yaptırımlardır. Buna kar
şılık, disiplin cezaları, bir gruba bağlı olmaktan doğan bazı hak ve 
etkilerin kullanılması ile ilgilidirler. Pozitif hukukta rastlanılan 
başlıca şekilleri, ihtar, tevbih, maaş kesme, kıdem tenzili, ihraç gibi 
yaptırımlardır. 

Suçlar ve disiplin suçları, bunlar hakkında karar verip ceza 
uygulayacak makamların farklılığı dolayısile de birbirlerinden ay
rılırlar. Suç karşılığında verilecek ceza, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu'nun koyduğu usuller çerçevesinde adalet mahkemeleri ta
rafından tayin edilir. Oysa, disiplin suçlarının, soruşturulması, iz
lenmesi ve cezalandırılması görevi, her grubun kendi içinde kurulan 
disiplin komisyonlarınca görülür. Bu komisyonlar, genel olarak 
kazaî inancalardan yoksun olup ceza usulü kuralları ile bağlı değil
dirler. Fakat, son zamanlarda ceza muhakemeleri usulünün bazı 
temel kurallarının disiplin hukukuna da girmeğe başladığı görül
mektedir. Gerçekten, Türk Damştayı, «inzibat komisyonlarınca in
zibatî bir karar verebilmek için memurun müdafaasının alınması 
icap eder» (17) tarzındaki içtihadı ile, kutsal savunma hakkını di-

(17) Danıştay 5. D. 6.10.1951, E, 1619 K, 2628. 
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siplin hukukunun temel kuralı haline getirmiş (18), daha sonra, 1961 
tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 118. maddesinde şu hüküm
le, bu konuda belirebilecek her çeşit tereddüdü yok etmiştir: «Me
murlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri men
supları hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında isnat olunan 
hususun ilgiliye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi ve savunma için 
beJJi bir süre ıtamnması şarttır». 

Yalnız, şu noktayı önemle belirtelim ki; «inzibat komisyonları, 
netice itibariyle, birer idarî merci oldukları cihetle yapacakları tah
kik muamelelerinde, ceza muhakemeleri usulü kanununu tam olarak 
tatbikle mükellef değildirler» (19). 

Suçlarla disiplin suçlan arasındaki diğer bir fark birinciler 
bakımından ayrımsız olarak uygulanan yasalhk (kanunilik) ilke
sinin ikinciler bakımından kesin bir anlam taşıyamayışıdır. Suç
lar, ceza kanunlarında teker teker ve açıkça gösterdikleri halde, 
disiplin suçları her zaman açık bir formüle bağlanamazlar. «Üni
versite öğrenciliği vasıf ve karakterine aykırı hareketlerde bulun
mak» gibi ibarelere disiplin yönetmeliklerinde sık sık rastlanır. 

Aynı şey disiplin suçlarına verilecek cezalar bakımından da 
söylenebilir. Örneğin, Ankara Üniversitesi öğrencileri disiplin Yö
netmeliğinin ikinci maddesinde disiplin cezasını gerektiren suçlar 
sayıldıktan sonra, dördüncü maddede, işlenmiş olan suçun derece
sine göre, beş bend halinde yazılı cezalardan birinin uygulanacağı 
bildirilmiştir. Yani, ceza hukukunda olduğu gibi, her suçun cezası 
ayrı ayn gösterilmiş olmayıp, disiplin komisyonları, fiilin ağırlığını 
göz önüne almak şartıyla uygun gördükleri herhangi bir cezayı 
vermekte serbesttirler. 

Şimdiye kadar dokunduğumuz farklar göz önünde tutulmak 
suretile suçlarla disiplin suçlarının bağlı olacakları işlemi sapta
mak mümkün olacaktır. Bu iş, bazı hallerde güçleşebilir. Bu hal, 
özellikle bir fiilin hem ceza kanununa göre suç, hem disiplin suçu 

(18) Danıştayınuz bazı kararlarıyla maddi ceza hukukuna ait bazı kurumların disiplin 
hukuku bakımından da değer taşıdığını kararlaştırmış bulunmaktadır. Örneğin, şu 
karar, bir ceza hukuku kurumu olan haksız tahrikin, disiplin hukukunun da bir ku
ralı haline gelmesi sonucunu doğurmuştur: «tnzibatî cezalan tatbik ederken idarî 
mevzjıatta yazılı olmasa bile, ceza hukuku prensiplerinin tatbiki iktiza eder. Bu iti
barla' haksız tahrik neticesinde ve mukabele ederek âmirini tahkir eden memura ve
rilen inzibatî cezar,ın hafifletilmesi gerekir». 5. D. 23.3.1952, E. 616 K. 3119. 

(19) DÖNMEZER - ERMAN, Ceza Hukuku Dersleri. 79. 
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sayılması halinde kendini gösterir. Örneğin, bir öğrenci. Fakülte 
idaresine verdiği durum bildiriminde gerçeğe uymayan bilgi ver
misse, hem üniversite içindeki hayatla ilgili disiplin kurallarını ih
lâl etmiş, hem ceza yasasının kapsamına giren bir fiil işlemiş olur. 
Bu çeşit olaylarda aynı eylem için yapılacak olan ceza kovuşturma
sı ile disiplin kovuşturmasının birbirine bağlı olmayarak yapılma
ları ana kuraldır. Bunun için, disiplin kovuşturmasının başlaması 
ve devamı ceza kovuşturmasının varlığı ile bağlı değildir. Bu ba
kımdan, ceza kovuşturmasının afla veya zamanaşımıyla yahut şi
kâyetin geri alınması yüzünden düşmüş olması disiplin kovuştur
masını etkilemeyecektir. Fakat, ceza ve disiplin kovuşturmalarının 
birbirlerine bağlı olmaksızın yapılacakları kuralının bir iki istisnası 
vardır : 

1. Disiplin cezasını koyan pozitif hukuk kuralı, adı geçen ce
zanın uygulanmasını, bu eylemin işlenmiş olmasına değil de, bir 
ceza mahkûmiyetinin varlığına bağlı tutmuşsa, mahkûmiyet genel 
af ile ortadan kalkınca, disiplin cezası da geçmişi kapsamak üze
re kalkar. Buna karşılık, disiplin cezasının uygulanması, hakkın
da ceza verilmiş olsun veya olmasın, bir eylemin işlenmiş olmasına 
bağlı tutulmuş ise, genel af disiplin cezasını etkilemez. Çünkü, 
genel af, mahkûmiyeti ortadan kaldırır; yoksa, işlenmiş olan bir 
eylemin işlenmemiş sayılması sonucunu doğurmaz. Fakat, bir ge
nel af kanunu çıkarılırken, yasa koyucunun bunun aksine bir hü
küm getirmesini engelleyecek bir kural yoktur. 

2. Ceza mahkemesi, aynı zamanda disiplin suçu sayılan eyle
min belli bir kişi tarafından işlenmiş olduğuna karar verir, teknik 
deyimi ile, «fiil subuta varırsa», bu karar disiplin komisyonlarını 
bağlar. Yani disiplin komisyonu, eylemin o kişi tarafından işlen
memiş olduğuna karar veremez. 

3. Bunun gibi, ceza mahkemesi, eylemin sanık tarafından iş
lenmemiş olduğu gerekçesine dayanarak beraat kararı verecek olur
sa, adı geçen beraat kararı disiplin komisyonunu bağlar; komisyon 
bu eylem nedeniyle o kimse hakkında disiplin cezası da vermez (20). 

(20) Eylemin subuta varması ve varmaması ile ilgili ceza mahkemesi kararının disiplin 
komisyonlarım bağlamasının başlıca iki nedeni vardır : Birincisi, ceza mahkemelerinin 
delilleri değerlendirmedeki geniş yetkisinin disiplin komisyonlarında bulunmayışı, 
ikincisi de kesin hüküm teşkil eden bir mahkeme kararının disiplin komisyonu tara
fından degiştirilememesindeki toplum yararıdır. 
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Bununla birlikte, ceza mahkemesi tarafından verilen beraat 
kararı, işlendiği sabit olan eylemin yasada yazılı bir suçu meyda
na getirmediği gerekçesine dayanıyorsa, disiplin komisyonu bıma 
rağmen disiplin cezası verebilir. Çünkü, bünyesinde, yasada yazılı 
olan suçun unsurlarını taşımadığı halde, bir eylem, örneğin, öğren-
tilik vakar ve şöhretine aykırılık teşkil ettiği için disiplin cezasını 
gerektirebilir. Uygulamada bu konuda bir örnek bulmak mümkün
dür. Bir memurun ifetsiz 'bir hayat sürmesi suç olmadığı halde 
Danıştayımız «muhtelif şahıslarla düşüp kalkan ve evli bir öğrenci 
ile aşıkane mektuplar teati eden» bir öğretmenin disiplin cezasına 
çarptırılmasını uygun görmüştür (21). 

C) SucWla Polis Suçlan Arasındaki İlişkiler: 

Suçlarla polis suçlarını birbirinden ayırıcı ölçüyü bulmaktaki 
yarar, yalnız teorik olmayıp, aynı zamanda pratik bir değer taşır. 
Gerçekten, bir suçtan mahkûm olmak kural olarak tekerrüre esas 
olduğu, tecil ehliyetsizliği doğurduğu, önceden verilmiş bir tecil 
kararını düşürdüğü ve adlî sicile işlendiği halde, polis suçuna uy
gulanacak yaptırım bu sonuçları doğurmaz. 

İki çeşit eylem arasındaki farkın, polisin görevinden çıkarıla
bileceği ileri sürülerek denilmiştir ki; polis, toplum düzenini bo
zacak eylem ve hareketleri önlemekle görevlendirilmiştir. Bu göre
vini gerektiği gibi yapabilmsi için polis (genel olarak zabıta), 
toplum üyelerinin hürriyetlerini kısan kurallar koyar ve bu kural
lara uyulmaması halinde uygulanacak tedbirleri de belirtir. İşte, 
toplum düzenini bozması muhtemel olan eylemleri önlemek için 
konulmuş bu çeşit kurallara uyulmazsa bir polis suçu işlenmiş 
olur. Görüldüğü gibi, polisin amacı ve polis suçunun yaratılmasın
daki ana amaç gene önlemedir. Oysa, ceza hukukunun amacı, bilin
diği gibi, hukuka aykırı eylemin tenkili, bastırılmasıdır. 

Ayrıca, başka bir ölçünün de bu iki tip syçun kendilerine öz
gü yaptırımlarında bulunabileceği ileri sürülmüştür. Polisin uygu
ladığı yaptırımların büyük bir bölümünün gerek isimleri, gerek 
yapıları bakımından ceza hukuku yaptırımlarından farklı oluşu 
(kapatm^, hudut dışına çıkartma) ilk bakışta yaptırımın cinsini 
ölçü olarak kabul edenleri haklı gösterebilirse de, polis hukukun-

(21) Danıştay, 5. D. 5.1.1953,, E. 1814, K. 13. 
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sizhği doğurduğu, .evyelden yerilmiş bir tecil 'kararım düşürdüğü ve adlî 
sicile işlendiği halde, polis suçuna uygulanacak yaptırım ıbu sonuçlan 
doğurmaz. 

îki çeşit fiil arasmdaki farkın, polis'ln görevinden çıkanlabileceği 
ileri sürülerek denilmiştir ki: polis, toplum düzenini bozacak fül ve ha
reketleri önlemekle görevlendiıiHmiştlr. Bu gcürevini gerektiği gibi yah 
pabiimesi için polis (genel olarak zabıta), toplum üyelerinin hürriyetle-, 
rini kısan kurallar koyar ve bu kurallara uyulmam'ası halinde uygulana
cak tedbirleri de belirtir. îşte, toplum, düzenini bozması mufit^nel olan 
fiilleri önlemek için konulmuş bu çeşit loarallara uyulmazsa bir polis su
çu işlenmiş olur. Görüldüğü gibi polisin gayesi önlemledir ve polis suçu
nun ihdaşındaki ana amaç gene önlemedir. Halbuki, oeza „hukukunun 
amacı,, bilindiği „gibi,. hukuka aykırı fiilin tenkili, baştınlmasıdır. 

_ Ayırıcı diğer bir ölçüniüı de bu iki tip suçun kendilerine has yap
tırımlarında ' bulunabileceği iddia edilmiştir. Polisin uyguladığı yapü-
rurJarın,.büyiikbi^_kışmının, gerek^^^ gerek yapılan itibaı*Ile ceza 
hukuku_^;^gb^ngılanndan farkh oluşu (kapatima, hudut dışına çıkarma) 
ilk bakışta., „yaptırımm cinsini ölçü olarak kabul edenleri hakh göstere
bilirse .dS;,.ßölis hukukunda hem' ismen hem yapılan itibarile ceza hu-

ıkukunda yer alan yaptırımlardan farkh olmayan yaptırraılarm varlığı 
(hafif lıapis, hafif para cezası gibi) (1), adı geçen kıstasın yetersizliğini 
ortaya koymaktadır. 

Acaba, 'bu fiiller arasmdaki farkı^ polisin ve ceza hukukunun m a ç 
larındaki farldıîıkta arayan görüş kabul'edilebilir^,roi? Şöyle düşünmek 
müniikündür: polis hukukunun amacı toplum' düzeninin korunmasıdır. Bu 
itibarla, toplum düzenini bozacak hareketleri önlemek amacı ile konulmuş 
t)ir kural ihlâl edilmişse işlenen M bir polis suçudur denilmektedir. Fakat, 
polis tedbirleri de hukuka - aykırı fiilin işlenmesinden sonra uygu-
lâniT ve önleyici değil, fakat, tenkilidir. Buna karşılık, amacının, toplum 
düzenini bozan fiilleri tenkilden ibaret olduğu söylenen ceza huku
kunun amacı da toplum düzenini korumaSktır. Yani ceza hukuku äa ön
leyici bir fonksiyona sahiptir. Hal 'böyle olunca, yukanda dokunduğu
muz ölçü kuvvetinden 'kaybetmiş ohnaz mı ? Eğer bu ölçü de reddedile
cek olursa suçlarla polis suçları ibirbirlerinden nasıl aynlacaklardır ? 

(1) Bak. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Mad. 379. 



Bize kalırsa, bu konuda tek bir ölçüye bağlanmakla her zaman doğ
ru bir sonuca varmaık mümkün değildir. Bir kere, biraz evvel naklettiği
miz mülâhazalar söbebile, bu iki çeşit suç arasındaki fafkı bunların hu
kukî konulanndan, başka bir deyişle iki hukuk dalının amaçlanndan 
çıkarmağa çahşan görüşün temel ölçü olarak kabulü doğru olmaz. ^U; 
Tada da temel ölçü, fiile uvan yajytj-nmrn rifnsj olmahdır. Eeer hukuka 
aykın fiil, 'kayatroa- hudut dışına çıkarma gibi polis yaptınmlanyla kar-
şılaıtıyorsa ortada bir polis sucu vardır. Buna mukabil, hukuka aykırı 
fiil için uygulanan yaptmm her iki hukuk dalında rastlanabilen hafif 
hapis, hafif parA_gezası gibi yatınmlardansa, o zaman, ilılâii halinde-cet 
zatâyirüni gerektiren kurahn konulmasındaki amaca bakılarak bir sonu
ca vanla:biIİT (1). 

(1) Bazı yazarlar vergi cezalanm gerektiren fillerle teknik mârıada suç
lar arasındaki farklar ve münasebetler konusu üzerinde de durmuşlar
dır. Bunlara göre, adı geçen fiiller Devletin, ve diğer kamusal kurum-
lann gelir kaynaklanna-zaras-verici mahiyette oldukları için yaptı-
nma bağlanmış olan hareketlerdir. Bu gibi fiiller için konulan mü
eyyidelerde vukubulan vukuu melhuz zarar gibi mali bir mahiyet 
taşır ve faillere, meydana gelmiş veya gelmesi muhtemel zarardan 
daha ağır bir yük yüklemek amacını güderler. 
Bu kabil fiiller üe suçları birbirlerinden ayırmak için şu ölçü ileri sü
rülmüştür : îlk olarak ele alınacak olan kriter yaptmmm mahiyeti
dir. Eğer yaptırımın amacı Devlet ve diğer kamusal kurumların malî 
menfaatlerini korumak değü de, tenkü ise bu takdirde ceza hukuku 
anlamında bir suç bahis konusudur. Ve bu suçun bildiğimiz diğer 
suçlardan hiç bir farkı yoktur. Bir fülin vergi cezasını gerektirdiği 
anlaşılacak olursa o fiil hakkında ceza mahkemeleri değil özel ko
misyonlar karar verir. Bu özel komisyonlar kendüeri için konulmuş 
özel usûl kurallanna uymak suretiyle soruşturma yaparlar. Soruş
turma sonunda füli sabit görürlerse tertip edecekleri ceza malî bir 
ceza olur. Ceza ödenmezse hapse çevrilemez. Amme alacaklarının 
tahsili hakkmdaki kanuna göre ödettirilir. 
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mm etkisi altında kalmış bulunan Türk, Eski ve Yeni İtalyan, İs
panyol ve Finlandiya yasaları ise suçlan cürümler ve kabahatler 
diye ikiye ayırmaktadırlar. 

Suçların üçe ayrılmasına yanlı olanlara göre, bu ayırımın öte
kine üstün yanı, suçları, ağırlıklarını göz önüne alarak sıralamış 
olmasıdır. Adı geçen ayırımın pratik bakımdan bir başka üstün
lüğü de, uygar ülkelerde mevcut olan mahkemeler örgütüne uygun 
oluşudur. Cürümler ağır ceza mahkemelerinde, cünhalar asliye ceza 
mahkemelerinde, en hafif suçlar olan kabahatler ise sulh ceza mah
kemelerinde yargılanır. Böylece, çeşitli ceza mahkemeleri arasında 
görev uyuşmazlıkları kolaylıkla çözülür, ya da böyle bir uyuşmaz
lık hiç doğmaz (2).y 

İkili ayınnu benimseyenlere göre, üçlü ayırım suçun dış gö
rünüşüne, başka bir deyişle, ağırlığına uyan cezaya dayandığı için 
bilimsel sayılmaz. Suçların bilimsel bir ayırımını yapabilmek için 
onlarm içyapısına yani özüne bakmak gerekir. Bu takdirde ise suç
lar ancak ikiye ayrılabilirler. Gerçekten suç sayılan eylemler ya 
kötü niyetle işlenmişlerdir; bu bakımdan faildeki ahlâk kötülüğünü 
gösterirler. Ya, başlıbaşma alındıklarında herhangi bir ahlâk kö
tülüğünün ifadesi değildirler; fakat toplum çıkarları bakımından 
tehlikeli oldukları için yasa koyucu tarafından cezalandırılmışlar
dır. İşte, bunlardan birinci gruba girenler cürüm, geri kalanlar ise 
kabahattir ve adı geçen eylemler bu özellikleri dolayısiyle birbirle
rinden ayrılabildikleri için üçüncü bir suç grubunun mevcut ol
duğunu ileri sürmek gerçeklere uymayan bir sun'üik olur (3). Kaldı 
ki, üçlü ayırım yanlılarının mahkemelerin görevlerini saptamak 
konusunda üzerinde durdukları kolaylığı, ikili sistemde dahi ger
çekleştirmek mümkündür (4) : Usûl veya mahkemelerin örgütlen
mesine ilişkin yasalara konulacak bir madde, hangi işlerin hangi 
mahkemelere gideceğini gösterdiği takdirde pratik bakımdan her
hangi bir zorluk kalmamış olur (5). 

(2) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. c. I. sah. 367. 
(3) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. loc. cit. 
(4) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. sah. 368. 
(5) Bizim mevzuatımız bakmımdan da durum böyledir, Ceza Mulıakemeleri Usulü yasasmm 

421. m.'sinin «Bu kanuna göre ağır ceza işlerinden maksat, ölüm ve ağır hapis ve beş 
seneden fazla hapis cezalanm müstelzim cürümlere müteallik dâvalardır» hükmü ve 
«Türk Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vazma Dair Karmnun» 29. maddesi görev 
ayırumm açık hit biçimde yapmışlardır, • 
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Bu konudaki görüşümüzü söylemeden önce, ikili ayrımı kabul 
edenlerin ileri sürdükleri gibi, cürümlerle kabahatlerin mahiyetleri 
bakımından birbirlerinden ayrılmalarını mümkün kılacak bir öçlü-
nün mevcut olup olmadığı, başka bir deyişle, cürümler - kabahatler 
ayırımını, bunlar arasındaki mahiyet farkına dayandırmanın müm
kün olup olmadığı sorununun çözülmesinde zorunluluk görmekteyiz. 

Birçok yasalar cürümlerle kabahatleri birbirinden ayırmanın 
mümkün olduğunu söylerler. 

Bunları şöylece özetleyebiliriz : 

1889 tarihli italyan Ceza Yasasının gerekçesinde de kabul edi
len bir fikre göre, hukukî bir zarar yaratan, eylemler cürüm, buna 
karşılık zararsız olmalarına rağmen, kamunun sükûnu ve başakla
rının hak ve yararları bakımından tehlike yaratan eylemler kaba-
hatir. Bu kanıda olanlara göre, yasa koyucu, örneğin, adam öldürme 
cürümünde «öldürmeyeceksin» dediği halde, bir kabahat söz konu
su olunca «başkalarının hayatını teflikeye düşürecek hiç bir şey 
yapamayacaksın» hükmünü koyar (6). 

Özetlediğimiz görüş şu nedenlerden ötürü inandırıcı değildir: 
Bir kez, bütün suçlar, hukukî bir zarar doğururlar. Çünkü, ceza hü
kümlerinin konusunu teşkil eden kamu yararının ihlâli, başlı ba
şına hukukî bir zarardır. Anılan görüş, hukukî zarar kavramını bu 
anlamda değil de, bireysel sübjektif bir hak ya da yararın zarara 
uğratılması olarak anlasa bile doyurucu olmaktan uzaktır. Çünkü 
bu anlamda hiç bir zarar yaratmayıp sadece tehlike yaratan cürüm
ler olduğu gibi (Bak. Mes. T. C. K. m. 385), bir zarar yaratan kaba-
hatler de vardır (Bak. T. C. K.) (7). 

Diğer bir fikre göre, cürümler bireylerin veya toplumun güven
liğine saldın niteliği taşıyan eylemlerdir. Bu nedenle aslında kötü, 
yani ahlâk bakımından takbih edilebilirler (mala in se). Kabahatler 
ise kamunun iyiliğini ve gelişmesini sağlamağa yönelik kammları 
ihlâl eden, başka bir deyişle yasak edildikleri için suç sayılan ey
lemlerdir (mala quia prohibita). 

Yukarıdaki görüş eleştirilerek denilmiştir ki, gerek cürümler 
gerek kabahatler toplumun güvenliğini sağlamak amacıyla, yani, 

(6) MANZINI. op. cit. c. I. sah. 622-623. 
(7) Bu konuda daha fazla bilgi için bak. MANZINI. op. cit. loc. cit. 
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kamunun iyiliği için cezalandırırlar. Öte yandan, özellikle modern 
topltımda, kötü birer eylem olmadıkları, yani, ahlâki görüş açısın
dan ayıplanamayacakları halde, bazı kamu çıkarları gözönüne alı
narak yaptırıma bağlanan cürümler az değildir. Ekonomik düzeni 
sağlamak amacıyla suç haline getirilen eylemler bunun en güzel 
örnekleridirler. 

Bazı yazarlar ise, cürümlerle kabahatlerin manevî unsurları ba
kımından birbirinden ayrılabileceklerini ileri sürerler. Bunlara göre, 
cürümler kastla, ya da taksirle işlenebildikleri halde, kabahatlerin 
cezalandırılabilmeleri için hareketin iradî olması yeter. 

Bu görüş kabul edilemez. Çünkü ileride kabahatlerde manevî 
unsur konusunda da değinileceği gibi kabahatlerin cezalandırıla
bilmeleri için hareketin iradiliği yetmez; failin hiç olmazsa taksirli 
davranmış olması gerekir. Kaldı ki, yasa, bazı kabahatler bakımın
dan kasdm varlığım açıkça şart koşmuştur. 

Başka bir düşünüşe göre, cürümler, toplumun ilk plânda ge
len aslî, dolayısiyle sürekli koşullarım ihlâl eyledikleri için kaba
hatlerden ayrılırlar. Çünkü, kabahatler, toplum halinde yaşayışın 
ikinci derecede, başka bir deyişle geçici koşullarını ihlâl ederler. 
Bu fikir, kesin bir temele dayanmadığı için kabul edilemez. Gerçek
ten, hangi koşulların toplumun temel, hangilerinin geçici koşullar 
olduğunu tayine yarayacak kesin bir ölçü yoktur. Kaldı ki, belli 
bir dönemde temel sayılan bir koşul, başka bir çağ ve yerde böyle 
sayılmayabilir. 

Bir düşünüşe göre de, cürümleri kabahatlerden ayıran nitelik, 
kabahatlerin devletin yönetsel çıkarlarını ihlâl eden hareket veya 
ihmaller teşkil etmekte oluşlarıdır. Hiç değilse, bu ikinciler, yani 
kabahatler, yönetsel çıkarları daha hafif bir biçimde ihlâl ettikleri 
için cürümlerden ayrılırlar. 

Bu son görüşü de kabul etmek imkânsızdır. Çünkü, ayırıcı öl
çü olarak ileri sürülen yönetsel çıkar kavramında açıklık ve kesin
lik yoktur. Öte yandan, ceza yasalarındaki bazı^ hükümler, anılan 
görüşü tümden çürütmektedir. Örneğin, T. C. K.'nun İkinci Kita
bının Üçüncü Babında yeralan «Devlet İdaresi Aleyhine işlenen 
Cürümler» (mad. 202 ve so.), yönetsel çıkarları ihlâl eyledikleri 
halde, isimlerinden de anlaşılacağı gibi, cürüm sayılmışlardır. Soıı 
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olarak, bazı yazarlarm da belirttikleri gibi, yalnız bireysel çıkarları 
ihlâl eden kabahatlerin varlığı unutulmamak gerekir (8). 

Bütün bu açıklama ve eleştirmelerden anlaşılacağı gibi, cü
rümlerle kabahatleri birbirlerinden ayırmağa elverişli bir mahiyet 
farkı bulmak imkânsızdır/ Bu durum, yazarları iki çeşit suç arasın
daki farkı mahiyetlerinde değil dış özelliklerinde, yani, ağırlıkla
rında aramağa yöneltmiştir. Böyle düşünenlere göre, cürümler belli 
bir toplumda belli bir dönemde kabahatlerden daha ağır sayılan 
suçlardır. Yasa koyucu, toplumsal tehlike bakımından daha ağır 
saydığı bu suçlara daha ağır cezalar verir ve bu cezalara bakılmak 
suretiyledir ki; bir suçun cürüm mü yoksa kabahat mı olduğu anla
şılır. Hangi eylemlerin toplumsal tehlike bakımından daha ağır 
olduklarını yasa koyucu çeşitli durumları dikkate alarak tayin ede
cektir. Görülüyor ki, çağa ve yere göre değişen, bu nedenle nisbî 
bir nitelik taşıyan bir ölçü vardır. Bu nisbî ölçü, cürümlerle kaba
hatlerin sınırlarınm devamlı bir hareket halinde oluşu, başka bir 
deyişle, bugün kabahat sayılan bir eylemin, yarın cürüm sayılması 
Veya aksinia vukuunun mümkün oluşu gerçeklerine de uygundur. 

Kanımızca, cürümlerle kabahatler arasındaki farkı, yukarıda 
açıklandığı biçimde, nisbî bir ölçüye bağlıyan düşünüş gerçeklere 
en çok uyan bir görüşün ifadesi olmaktadır. Adı geçen düşünüşün 
iki cins suçu birbirinden ayırmada yasa ko3mcunun iradesine tanı
mış olduğu üstünlük, onun pozitif hukuk bakımından da değer 
kazanması sonucunu doğurur. Gerçekten, neyin cürüm neyin ka
bahat olduğunu ancak yasa koyucunun belirteceği bir kere kabul 
edildikten sonra, bir hukukçu olarak belli bir eylemin hangi suç 
topluluğuna girdiğini saptayabilmek için yapılacak tek şey, onun. 
Ceza Yasasının hangi kitabında yer aldığına bakmaktır. Eğer ceza 
hükümlü özel bir kanımda yer alan bir eylem söz konusu ise, ey
leme tâyin edilmiş bulunan cezaya bakılır. Ceza, ölüm, ağır hapis, 

. ağır para cezası, ya da kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası 
ise, eylem, cürüm, bunlar dışında kalan hafif hapis, hafif para 
cezası ve belli bir meslek ve sanatın icrasının tatili cezalarından 
biri söz konusu ise kabahattir. 

(8) «Ka6ahat - Cürüm ayırımı ile ilgili görüşler ve eleştirilmeleri için şu yazarlara bak. 
A^OLISEI. op. cit. sah. 128 ve mü., BETTIOL. op. cit. sah. 191-192, MANZINI. op. 
cif. loc. cit., ROCCO. L'oggetto. sah. 333 ve mü., DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. 
şah. 969 ve laü, 
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Türkiye'de ceza yasasının yürürlüğe girmesinden önce yapıl
mış olan ceza hükümlü yasalar bakımından konu özellik taşır. Çün
kü, adı geçen yasalarda, yürürlükteki ceza yasasının 11. m.'de yazılı 
cezalardan farklı cezalar yer almış bulunmaktadır. Bu bakımdan, 
eylemin cürüm mü, kabahat mı sayılacağının saptanması zorlaşabi-
lir. Bu durumu göz önüne alan yasa koyucu, «Türk Ceza Kanunun 
Mevkii Meriyete Vazma müteallik Kanunun» 20. maddesine koy
duğu bir geçiş hükmü ile sorunu halletmiştir. 

Yukarıda suçların genel olarak, cinayet, cünha, kabahat şek
linde üçe mi, yoksa cürüm ve kabahat diye ikiye mi ayrılacakları 
konusundaki tartışmaları nakletikten sonra bu konudaki fikrimizi, 
cürüm ve kabahatlerin mahiyetleri itibariyle birbirlerinden ayrılıp 
ayrılmayacakları konusunda bir sonuca vardıktan sonra söyliye-
ceğimize değinmiştik. 

Hatırlanacağı gibi, ikili ayırımı uygun görenler, kanılarını, cü
rümlerle kabahatler arasındaki mahiyet farkına dayandırmaktadır
lar. Oysa, biraz önce yapılan açıklama, cürümlerle kabahatler ara
sında bir mahiyet değil, fakat, ağırlık farkı olabileceğini göstermiş 
bulunmaktadır. Bunun için, ikili ayırım yanlılarının görüşü sağlam 
bir esasa dayanmamaktadır. Böylelikle suç sayılan eylemlerin ancak 
ağırlıklarına göre birbirlerinden ayrılabilecekleri kabul edilince, üç
lü ayırım yanlılarını haklı saymak mümkündür. Bununla birlikte, 
yani, suçların sadece ağırlıklarına göre genel bir ayırıma bağlı tu
tulabileceklerini kabul etmemize rağmen, üçlü bir ayırımın zorun
luluğuna inanmamaktayız. İkili bir ayırım —ağırlık nazara alınarak 
yapılacak olursa— daha basit olduğu için yeğlenmelidir. 

Cürümleri Kabahatlerden Ayırmanın Pozitif Hukuk Yönünden 
Önemi: 

Suçların böylece genel ve kapsamı geniş bir sınıflandırmaya 
bağlı tutulmalarının önemi büyüktür. Çünkü, suçun maddî ve ma
nevî unsurlarıyla ilgili bazı hükümlerle, suçİu lehinde bazı hüküm
lerin uygulanış biçimi, suçun cürüm, ya da kabahat olmasına göre 
değişecektir. Öyleyse cürümleri kabahatlerden ayırmanın pratik bir 
değeri vardır. 

Cürümlerle kabahatlere uygulanacak hükümler arasındaki en 
önemli farklar şunlardır : 
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a) Bir cürmün cezalandırılabilmesi için kasdm bulunması ge
nel kural olduğu halde, kabahatlerde yalnız taksirin varlığı (bazı 
istisnalar hariç) cezalandırmayı mümkün kılar. 

b) Yabancı ülkelerde işlenen suçlardan yalnız cürümler için 
Türkiyede kovuşturma yapılabilir. Kabahatler hakkında ceza ko
vuşturması yapılmaz. 

c) Kabahatlerde teşebbüs cezalandırılmaz. 

d) Cürümler kabahatlere, kabahatler cürümlere tekerrürde 
esas teşkil etmezler. 

e) Ertelemede ('tecil) deneme süresi ve ertelemenin kalkması 
konularında yasanın cürümler ve kabahatler için kabul etmiş ol
duğu hükümler birbirlerinden farklıdırlar. 

f) T. C. K.'nun 110 m.'de yer alan ve dâvayı düşürücü bir neden 
olan ön-ödeme kabahat suçları bakımından bir hüküm ifade eder. 

g) Yasanın cürümler ve kabahatler için kabul etmiş bulun
duğu zamanaşımı süreleri ile zamanaşımını kesen ve durduran ne
denler birbirinden farklıdır. 

Saydığımız bu farklardan başka, ceza yasasının özel hüküm
leri arasında yer alan bazı farklarla, ceza muhakemesi hukuku ile 
ilgili iarklar da vardır. 
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I. SUÇUN YASAL (KANUNÎ) UNSURU 

— T İ P İ K L İ K — 

Suçun kurucu unsurlarını sayarken kısaca belirtmiş olduğu
muz gibi, suçun yasal unsuru ya da tipiklik denilince anlaşılan şey, 
eylemin ceza yasasmda yazılı tanıma uygun olmasıdır. Eğer eylem, 
yasadaki tanıma uymamaktaysa, bünyesinde bütün suç unsurlarını 
toplamış olsa bile suç sayılmaz. Aksinin kabulü, T. C. K.'nun 1. mad
desinde yer alan yasallık ilkesine aykın düşer. Etemek oluyor ki, 
tipikliğin bir unsur olarak kabulü Ceza Yasasmın hemen başında 
hükme bağlanmış bulunan suçların yasallığı ilkesinin doğal bir 
sonucudur (1). 

Ne var ki, tipikliğin, bütün ceza hukukçuları tarafından unsur 
olarak kabul edildiği sanılmamalıdır. Tipikliğe, maddî ımsurun 
içinde yer verenler olduğu gibi, hukuka aykınlık ile birlikte sayan
lar, hattâ suçım ön koşulu, ya da niteliği sayanlar bile vardır. Ka
nımızca, bu görüşleri reddetmek gerekmektedir (2). Bir eylem, ya
sada açıkça tanımlanmadığı sürece suç olamayacağma göre, başka 
türlü düşünülemez. 

Şu hâlde, işlenmiş bir eylemin suç sayılıp sayılmayacağı soru
su söz konusu olduğunda, ilk olarak, bu eylemin yasadaki tiplerden 
birine uyup uymadığım araştıımak gerekir. Bu araştırma sırasında, 
failin, işlediği eylem hakkındaki sübjektif kanısı ile gerçek durum 
birbirinden farklı olabilir. 

A) 1., Fail, yasada yazılı tipe uygun bir eylemi, yani suç işle
mek kasdı ile hareket ettiği hâlde, eylem, yasada yazılı tiplerden 

(1) Aynı mabiyette KUNTER. op. cit. sah. 39. 
(2) Bu gSrU^er ve eleştirileri için bak. KUNTER. t<p. dt . sah. 40 ve mü. 
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hiçbirine uymayabilir. Başka bir deyişle, yasa, bu eylemi, failin 
sanısının aksine suç saymamıştır. Bu ipoteze doktrinde «mefruz 
suç», ya da «sözde suç» (reato puativo) adı verilir. Sözde suç bazen, 
hukukî bir yanılmadan doğar. Örneğin, taşıt araçlarında hiç bir 
bedel ödenmeksizin kaçak olarak seyahat etmek, ya da bir lokan
tada yemek yedikten sonra hesabı ödemeden çıkmak gibi eylemler, 
Türk pozitif hukukuna göre suç değildir. Bir kimse, bu eylemleri, 
suç sayıldıklarını sanıp işleyecek olursa, hukukî yanılmaya dayanan 
sözde suç vardır. 

Buna karşılık, yanılma bazen fiilî olabilir. Başkasınla, evli 
kadmla cinsî münasebette bulunduğımu sanarak karanlıkta kendi 
karısı ile cinsel ilişkiye girişen kimsenin eylemindeki yanılma bu 
niteliktedir. 

îster hukukî ister fiilî yanılmadan doğmuş olsun, sözde su
çun cezalandırılmasını yasamız kabul etmemiştir. Her ne kadar, 
yasamızda bu konuda herhangi bir hüküm yok ise de (3), genel 
sistemi, böyle bir sonucu zorunlu kılmaktadır. Çünkü, aksine bir 
çözüm yolunun benimsenmesi halinde, yasanın suç saymadığı bir 
eylem cezalandırılmış, yani, suçların yasallığı ilkesi çiğnenmiş olur. 
Öte yandan, sübjektivist ceza hukukuna (diritto penale soggettivo) 
yanlı yazarlar (4) bir yana bırakılacak olursa, doktrinde sözde 
suçun cezalandırılmasının doğru olmayacağında birleşmektedir. 

2. Fail bazen, tipe uygun bir harekette bulunduğu halde bunu 
bilmeyebilir. Bu takdirde eylem sadece objektif bakımdan tipe uy
gundur (5). Başka bir deyişle, fail, yasadaki tanıma uyan bir eylem 
işlemiştir; fakat bunun suç olduğunu bilmemektedir. Böyle bir 
hâlde sorun, hukukî bilmeme ve yanılmaya ilişkin kurallara göre 
çözümlenecektir (6). 

B) Yasal unsur incelenirken, failin işlemeği kasdettiği cür-
mün, kullandığı araç, ya da suçun konusundaki elverişsizlik yüzün
den gerçekleşmemesi ipotezi üzerinde durmak gerekir. Doktrinde 
«işlenemez suç» yahut «muhal suç» diye isimlendirilen bu ipotez-

(3) Bu hususu yeni yasalardan İtalyan Ceza Yasası açıkça hükme bağlamış ve sözde suç 
failinin cezalandırılmayacağı, hattâ, güvenlik tedbirine bile tâbi tutulamayacağını be
lirtmiştir (Madde 49). 

(4) GRAMATICA, Fllppo. Principi di diritto penale soggetivo, sah. 431. 
(5) KUNTER. op. cit. sah. 66. 
(6) Bak. EREM. op. cit. sah. 67 ve mü. * 
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de fail, yasada suç olarak gösterilen bir sonucu gerçekleştirmek 
için bazı hareketlerde bulunur. Fakat, kasdettiği sonuç, ya elveriş
siz bir vasıta seçmiş olduğu için, ya da suç konusu üzerinde, kas« 
dedilen sonucun meydana gelmesindeki imkânsızlık yüzünden ger
çekleşemez. Zehir sanarak bir kimsenin yemeğine tebeşir tozu 
konulması yahut yaşayan bir kimse zannıyla bir cesede ateş edil
mesinde olduğu gibi... 

işlenemez suçun, suç genel teorisinin sistematiği içindeki yeri 
oldukça tartışmalıdır. Müesseseyi mânevi sorumluluk, yani isnad 
kabiliyeti ve kusurluluk konusu içinde inceleyenler bulunduğu gibi, 
suçu veya cezalandırmayı ortadan kaldıran sebepler arasında mü
talâa eden yazarlar da mevcuttur. Geleneksel anlayışa göre, işlene
mez suç, teşebbüsün olumsuz bir şekli olarak, teşebbüs problemi 
dolayısile incelenmelidip.' Gittikçe fazla taraftar toplayan yeni bir 
görüşe göre işlenemez suç konusunun, teşebbüs doktrinin dar sı
nırları içinde değil, tipiklik unsuruna olan etkisi bakımından ele 
alınması gerekir. Çünkü, tipik hareket, kanunda gösterilen modele 
sadece dış görünüşü bakımından değil, içkin nitelikleri bakımından 
da uyan, kanunen korunan hak veya menfaati tehlikeye maruz bı
rakma iktidarına sahip olan harekettir. Kısacası, yalnız elverişli 
olan hareket tipik sayılabilir. 

İşlenemez suçun cezalandırılmaması sebebi olarak, failin anla
ma ve isteme kabiliyetinden yoksun olmasını gösteren ve dolayısile 
konuyu sübjektif unsur içinde mütalâa edenlerin görüşleri kabul 
edilemez. Çünkü, işlenemez suç failinin anlama ve isteme kabiliye
tine sahip olarak hareket ettiğind eşüphe yoktur (7). Bunun gibi, 
işlenemez suçta, gerçek anlamda bir iradeden değil de, yeteri kadar 
belirlilik (oggettivitâ) kazanmamış bir 'itişten bahsedileblileceği 
yolundaki fikir de sağlam değildir. Çünkü, elverişsiz de olsa, hare
ketin yapılmasıyla iradenin bir objektiflik kazanmış olduğu mey-

' dandadır. Scarano'nun da dediği gibi, işlenemez suçta, bir suça, 
iltibasa yer vermeyecek şekilde yönelmiş bir iradenin varlığını gös
terebilecek her unsur mevcuttur. 

(7) Aynı' mahiyette; SCARNO. op. cit. s. 182. İşlenemez Suçu isnad Kabiliyetini ortadan 
kaldıran sebepler arasında inceleyen MAGGlORE'ye göre hataya düşen bir kimse, 
sojftıt bakımdan anlama ve isteme kabiliyetine sahip ise de, somut açıdan bu kabi
liyetini kaybetmiştir. Çünkü, şuur ve iradesi gerçeğin, yanlış bir şekilde tasavvur 
edilmesi yüzünden bulaiidirilmis ve saptırılmıştır. 
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İşlenemez suçu, teşebbüs konusu içinde ve onun olumsuz bir 
şekli olarak inceleyen ve hâlâ büyük bir taraftar kütlesine sahip 
bulunan geleneksel anlayışın yanlış olduğu söylenemez^ Teşebbüsün 
varlığı için elverişli vasıtalarla icraya başlamak şart koşulunca, 
vasıta veya hareketlerdeki elverişsizliğin veya mevzudaki yokluğun 
(zira, yok olan bir mevzu bakımından icraya başlamak bir görüşe 
göre mümkün değildir) teşebbüs nazariyesi ile doğrudan doğruya 
ilgili bir duruma vücût verecekleri aşikârdır. Bu itibarla, işlenemez 
suçu, maddî unsur ve teşebbüs konularıyla birlikte ele almanın 
isabetsizlik taşımadığını sanıyoruz. 

Bununla beraber, işlenemez suç probleminin, hareketteki el
verişsizlik veya mevzuun yokluğu yüzünden kanundaki tipe uygun 
bir fiilin meydana gelmesinin imkânsız oluşu sebebiyle, suçun «tipik-
lik» adını alan unsuruyla olan ilişkisi de inkâr edilemez. Yukarıda 
sözü geçen yeni akım, konuyu, onun bu yönüne üstünlük tanıyarak 
incelemektedir^ 

Bu görüşün taraftarlarına göre, elverişlilik, tipik fiilin bir vas
fıdır. Bir fülin tipe uygım olup olmadığı hakkında bir hüküm veri
lirken, onun elverişli olup olmadığının araştırılmasından vazgeçi
lemez. Bu sebeple, elverişlilik, teşebbüsün bir unsuru ve o konuyla 
sınırlı olarak değil, cezalandırılabilir fiilin ana yapısına ilişkin bir 
genel ilke, yani, sadece teşebbüs halinde kalmış suçları değil, ta
mamlanmış suçları ilgilendiren ve gayrimeşrû fiillerin suç sayılması 
için aranan temel bir şart olarak telâkki edilmelidir. Bu görüşün 
temelinde, hareketin gayesi nazariyesi (teoria finalistica dell'azione) 
yatar. Bilindiği gibi, adı geçen nazariyeye göre, insan hareketlerinin 
muhtevasını ve gerçek anlamı, illiyet kanunlarıyla tâyin ve tesbit 
edilemez, insan hareketi, sadece bir sebep - netice münasebeti olarak 
anlaşılmamalıdır. İnsan hareketinin hâkim niteliği, «gaî» bir olay 
oluşudur, insan hareketi, «... taksirli bile olsa, mahiyeti itibariyle 
gayelidir, insan, dünya üzerinde netice tevlid eden hareketinin muh
temel neticelerini önceden fikrinden geçirebilir. Faaliyetini ona göre 
tanzim edebilir» (8). insan, kendi hareketinin iktidar, anlam, sonuç 
ve gayelerini öngörür ve bunlara bakarak, hareketinin icrası sıra-
smda kullanacağı vasıtaları seçer. Bu itibarla, hareketi, muhteva-

(8) KUNTER, NuruUah. Suçun Maddi Unsurları Nazjriyesi. İstanbul, 1955, s. 45, d. n. 32. 
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sindan, yani, onu ayakta tutan iradenin yönünden ayırmağa imkân 
yoktur (9). 

Şimdi, bütün bu söylenenlerden, elverişlilik konusunda çıkarı
lan sonuç şu olmaktadır: madem ki, irade, gerçekleştirebileceği 
bütün sonuçları kapsar ve bu sebeple hukuken önem taşıyan hare
ket, belli bir tarzda ve belli bir gaye için yapılan harekettir, madem 
ki, kullanılacak vasıtaların seçimi, gayeye yönelmiş iradenin başlıca 
haricileşme şekillerinden biridir, şu hâlde, yalnız, elverişli olan, 
yani, uygun bir şekilde önceden hazırlanmış vasıtalar sayesinde, 
belli bir gayeye şuurlu bir şekilde teveccüh etmiş bulunan harekete 
«hareket» demek mümkündü^/Elverişsiz harekete yönelmiş olan bir 
iradedeki kast ve bilgi elverişsiz fizik sebeplere vücût verdikleri 
cihetle hukuken önem taşımazlar] Gerçekleştirilmesi mümkün ol
mayan bir neticeye yönelmemiş bir iradenin, hâricileşmemiş irade
den farkı yoktur/ Hareketin icrasını sağlayan illiyet zincirine vücût 
veren irade itişlerinin bilerek şartlandırılmaları, yani, yönlerini irade 
olunan neticenin illi şartlarının elverişliliği esasına göre tâyin et
meleri lâzımdır. 

Özetle, somut fiilin, kanundaki tipe uygun sayılabilmesi için, 
sadece şekli bir intibak, yani dış görünüş' itibarile modele tetabuk 
etmesi yetmeyecek, hukuken korunan menfaate bir zarar veya teh
like iras edebilme iktidarına da sahip bulunması, başka bir deyişle 
elverişli olması gerekecektir. Hareketin, elverişli olduğu takdirde 

(9) Alman hukukçusu WELZEL, hareketirı' gayeci nazariyesinin kurucusu sayılmaktadır. 
Ancak, nazariye büyük bir taraftar kütlesi bulmasına rağmen zamanla değişik bir 
muhtevaya bürünmüştür. Meselâ, WELZEL ve onun gibi düşüncelere göre, «Hareke
tin gayesi, ile kast aym şeydir. Kast, ahlâkî muhtevadan tecrit edilmeli, kusurluluk 
unsurundan çıkarılmalı, hem fiilin hem de hukuka aykırılık unsurunun objektif 
unsurunu teşkil etmelidir,.. Kast, objektif kanunî tipin tahakkuku şuur ve irade
sinden ibarettir... Cezaî ehliyeti olmayan kimselerin de kast ehliyeti vardır. O hâlde, 
bunlar da suç faili olabileceklerdir» (Bk. KUNTER. op. cit. s. 45-46, n. 32. Söz konusu 
nazariyenin, en çok eleştirilen yönü, kast ve taksiri, kusurluluk unsurundan çıkarıp, 
hareket ve hukuka aykırılık unsuruna nakletmesidir. Gerçekten, kusurluluk unsurun
dan kast ve taksir çıkarıldığı takdirde, bu unsur, esasını teşkil eden cüzülerden yok
sun bir hale getirilmiş ve isnad kabiliyetini müncer olur. Oysa, kusurluluğun isnad 
kabiliyeti şeklinde anlaşılması mümkün değildir, ßu yüzdendir kî, hareketin gayeci 
nazariyesine taraftar bâzı hukukçular, nazariyede değişiklik yapmak lüzumunu duj'-
muşlardır." Meselâ, BETTIOVa göre hareket, gaî bir kavram olmakla beraber, hareket 
kavrarqlariyla kasıtlı hareket kavramını aynı anlamda kabul etmemek gerekir. Taksiri 
bertaraf eden bu anlayış ceza hukukuntın kısırlaştırır. Öte yandan, irade ile onun 
muhtevası ayn ayrı mütalâa edilmelidir, istemek başka şey, bir şeyi belli şekil ve 
şartlarda istemek başka şeydir, iradenin muhtevasının hareket teorisi ile ilgisi yoktur. 
Bu muhteva kusurluluk unsuruna aittir. 
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tipik sayılabileceği böylelikle kabul edilince, hareketin elverişsizliği 
veya mevzuun yokluğu ipotezlerinden doğan işlenemez suçun da 
'«tipiklik» konusu ile olan ilişkisi ve genel suç teorisi içindeki yeri 
iyice belirir (10). 

Hareketi, gayesine göre değerlendiren ve elverişliliği tipik fiilin 
âdeta önşartı sayan bu yeni akım eleştirilmiştir. Bir fikre göre, gaî 
nazariyenin, elverişliliği, tipik fiilin alanı içine sokmak için göster
diği gayretŞ, elverişliliğin sübjektif açıdan, yani fail bakımından 
değerlendirilmesi ile mantıkî bir ahenk içindedir. Gerçekten, elve
rişlilik unsurunun tipikleştirilmesi, onun aynı zamanda sübjektif-
leştirilmesini gerektiriyorsa, elverişliliğin en uygun anlamı, ne zaman 
var veya yok sayılacağı araştırılırken bu noktadan unutulmaması 
lâzımdır. Fakat, cazip görünen bu çözüm şeklinin çok büyük sakın
caları vardır. Çünkü, bu takdirde, hareket, objektif açıdan, yani 
maddî gerçekler bakımından elverişsiz olduğu hâlde, faile göre mev
cut elverişlilik dolayısile ceza vermek gerekecektir. Bu netice, hare
ketin gayeci anlayışı ile bir çelişme hâlinde değildir; fakat, «ceza 
hukuku sisteminin teknik yapısı ve amaçları itibarile abese mün
cer olduğu da inkâr edilemez». L'Innocente, bunun, elverişliliği ti
piklik içinde mütalâa edenler tarafından da farkına varıldığını ve 
meselâ, bunlardan Fiore'nin, objektif bir elverişlilik anlayışına kay
dığı ve hareketin elverişli sayılabilmesi için somut bir tehlikenin 
doğmuş olması şartım aradığını ileri sürmekte ve bu noktaya temas 
ettikten sonra, objektif anlamda bir elverişliliğin tipiklik unsuru 
içinde mütalâa olunamıyacağmı söylemektedir. Yazara göre, suçların 
kanuniliği ilkesini koyan hüküm, hukukun kesinliği gereği ile hak 
ve menfaatlere zarar veren veya onları tehlikeye düşüren tecavüz
lerin cezalandırılması ihtiyacını karşı karşıya getirmiştir. Tipe uy
gunluk şartı ile, hak ve menfaatlerin korunması lüzumu, ceza huku
kunun mihrakını teşkil eden ve biribirlerine zıt ve mantıken bağ-
daştırılmaları mümkün olmayan iki kutupturlar. Bu uyuşmazlık, 
hak ve menfaatlerin korunması ihtiyacının hukukun kesinliği ge
reğine, hiç değilse kısmen, feda edilmesiyle, çözümlenebilir. Başka 
bir deyişle, bir hak veya menfaat bakımından zarar veya tehlike 
meydana getirseler bile, kanunda gösterilen tiplerden herhangi bi
rine uymayan fiiller sistem dışında kalmalıdırlar. Kanundaki tipe. 

(10) Bu anlayışın, tabiî sonucu, elverişliliği unsur sayan teşebbüsün dahi tipiklik unsuru 
içinde mütalâa edilmesi olmak gerekir. Bu itibarla, işlenemez suç ile teşebbüs arasın 
daki ilişki, gaî nazariye ile dahi ortadan kaldyılmış değildir. 
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uymakla beraber, zarar veya tehlike husule getirmeyen hareketlerin 
de hukuk sistemi içinde nazara ahnmamalan gerektiği düşünülebilir. 
Ancak, hareketin gaî unsuruna önem veren bir sistemde, gaye bakı-
mmdan hiç bir önem taşımayan bütün hareketlerin sistem dışında 
mütalâa edilmeleri gerekir. Bu sebeple, menfaat unsurunun, elve
rişliliğin değerlendirilmesi vasıtasile, tipik modelin yapısına dahil 
edilmesine mantıkî bakımdan bir yanlışlık yoktur. Fakat, elverişli
liğin, hareketin gayeci anlayışının içinde mütalâa edilmesini kabul 
edemeyiz. Çünkü, eğer, tipiklik, fiilin, fail tarafından yapılacak olum
lu bir değerlendirilmesine göre, yani, failin, fiil ile, hukuken korunan 
hak veya menfaati zarar veya tehlikeye maruz bırakacağı yolundaki 
olumlu bir inancının varlığı hâlinde vardır denilecekse, o zaman 
tipiklik kavramından vazgeçmek ve teknik yapısını inkâr etmek 
suretiyle ceza hukuku sistemini tahrip etmek sonucuna katlanmak 
gerekecektir. 

Kanaatımızca, insan hareketinin gerçek anlamını ve onun, ta
biat kanunlarının kör illiyet ilkelerine göre cereyan eden hareket
lerden farkını en iyi açıklayan görüş, hareketin gayeci teorisidir. 
Ve ceza hukukunun insanileştirilmesi akımının büyük güç kazan
mağa başladığı çağımızda, bu anlayışın, insanî hareket kavramına 
ulaşmaktaki öneminin büyük olduğuna da inanıyoruz. Bu sebeple, 
Welzel kadar ileri gitmemek ve kusurluluk unsurunu, kast ve taksir
den yoksun kılıp, boş bir kalıp haline getirmemek kaydiyle, hareket 
kavramının, yapılmasındaki gaye ile birlikte gözönünde tutulması 
takdirinde bir anlam taşıyabileceğini sanmaktayız. Hareket nokta
mız bu olunca, elverişliliği, hareketin tipik sayılması için varlığı 
gerekli bir unsur saymamız, başka bir deyişle, elverişsiz bir hareketi, 
kanunî tipe uygun olmayan bir davranış şeklinde telâkki etmemiz 
tabiîdir. Böylelikle, işlenemez suç müessesesinin, suçun genel teorisi 
içinde yeri hakkındaki görüşümüzü de belirttiğimizi sanıyoruz. 

Gerçi, elverişliliğin, hareketin gayeci kavramı içinde ele alınma
sının, objektif bir elverişlilik anlayışına götüreceği ve bunun so
nucu olarak, objektif bakımdan elverişsiz olan bir hareketin, failin 
takdirine göre elverişli sayılabileceği mütalâasında gerçek payı bü
yüktür; fakat, böyle bir anlayışın, ceza hukuku sistemini ve tipiklik 
unsurunu inkâr ve tahrip etmek sonucunu da doğuracağı iddiası 
tartışılabilir. Ancak, öyle sanıyoruz ki, bu iddia, elverişlilik veya el
verişsizliğin ne zaman mevcut olduğu ve neye göre tâyin edileceği 
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konusuyla pek yakından ilgilidir. Sübjektif ve objektif nazariyeler
le, onlardan çıkan öteki nazariyelerin teker teker ele alınıp değer
lendirilmesinden sonradır ki, bu anlayış tarzının, ceza hukuku sis
temini temelinden tehdit edip etmediği ortaya çıkabilir. Bu sebeple, 
konuyu ileride bir bölümün sonunda yeniden ele almayı uygun gö
rüyoruz. 

T. C. K., geleneğe uyarak işlenemez suç hakkında açık bir hü
küm koymamıştır. Buna karşılık, bazı yeni ceza yasalarında konu
nun düzenlendiği görülmektedir. Örneğin, 1931 tarihli Yeni İtalyan 
Ceza yasası'nın 49. maddesine göre, işlenemez suçun faili cezalan-
dırılmamakla beraber, yargıç, uygun görecek olursa güvenlik tedbi
rinin uygulanmasını kararlaştırabilir. Bazı yasalarda ise failin ol
dukça hafifletilmiş bir cezaya çarptırılması imkânı tanınmıştır. 

Acaba, Türk pozitif hukuku bakımından nasıl bir sonuca va
rılabilecektir? Yasada bir açıklık bulunmadığından soru, genel hü
kümlere başvurmak suretiyle cevaplandırılmak gerekir. Yasanın 
teşebbüs hakkındaki hükümleri yardımcımız olacaktır. Bilindiği gi
bi, T. C. K., teşebbüsün alanını noldukça dar tutulması sonucunu 
doğuran bir lâfzi muhtevaya sahiptir (11). Kanun, «cürüm işleme 
kararını icraya-başlayan» değil, «işlemeyi kasdettiği cürmü icraya 
başlayanı» cezalandırmaktadır. Öte yandan icraya «elverişli araç»-
larla başlanması şart koşulmuştur. Araç elverişsiz ise, ya da suçun 
konusundaki elverişsizlik nedeniyle sonucun gerçekleşmesine imkân 
yok ise teşebbüs dahi söz konusu olamaz. Şu hâlde, işlenmez suça 
teşebbüs cezalandırılmamak gerekecektir. Bir fikre göre, «teşebbüs 
suçlusuna suç kararını icra etmeğe başladığı için ceza verildiğine 
göre, gerek vasıta, gerek mevzudaki, failce bilinmeyen elverişsizliğin 
cezasızlık neticesi doğurması makûl değildir. Suçun husule gelmesi 
için bütün fiillere tevessül etmiş ve bu suretle şenaatini tamamiyle 
isbat etmiş olan bir kimsenin cezalandırılmamasını izah etmek im
kânsızdır y> (12). Varılan bu sonuca olması lâzım gelen hukuk bakı
mından katılmakla beraber, pozitif hukukumuzun bu derece geniş 
bir anlayışa elverişli olmadığını sanıyoruz (13). 

(11) EREM. op. cit. sah. 627 ve mü. 
(12) EREM. op. cit. sah. 635.636. 
(13) DÖNMEZER - ERMAN, bu konuda şöyle düşüranekledirler: «Kanunumuzun teşebbüs 

için aradığı şartlardan biri elverişli vasıtaların kullanılması, diğeri ise o suçun ic
rasına başlanılmasıdır. Bu şartlara dayanarak diyebiliriz ki, cezalandırılan teşebbüsün 
mevcudiyeti için, yapılan hareketin neticeyi meydana getirmeğe elverişli ve uygun 
olması gerekir. Şayet vasıtaların mutlak surette değil, fakat gündelik hayat tecrü-
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C) Yalnız yasada yazılı tanıma uygun olan fiillerin cezalandı-
nlması kural olunca, teşebbüs halinde kalan suçların durumunun 
bu açıdan incelenmesi zorunlu olur. Teşebbüs, «İşlenmesi kararlaştı
rılan - kasdedilen bir cürmün icrasına elverişli araçlarla başladık
tan sonra, failin, elinde olmayan engeller yüzünden icra eylemlerini 
tamamlayamamış, ya da tamamlamış olmasına rağmen sonucun 
meydana gelmemiş olmasıdıç/İcra eylemleri tamamlanmış, ya da 
sonuç meydana gelmemişse yasadaki tipe uygun bir fiil de gerçek
leşmemiş demektir. Bununla birlikte teşebbüs halinde kalmış suçlar 
cezalandırılabiliyorlarsa, bunun nedeni, hemen hemen bütün ceza 
yasalarında buriu mümkün kılan özel hükümlerin bulunmasıdır. 

D) Ceza yasaları, suçlan tanımlarken bazen yalnız sonucu 
göstermekle yetinirler. Yasal tanımda, bu sonucu doğuracak hare
ketlerin nitelik ve mahiyetleri belirtilmez. Yasa, 448. maddesinde 
adam öldürme suçunu cezalandırırken bu yolu seçmiştir. Bu çeşit 
suçlara doktrinde serbest hareketli suçlar denir. Bu suçlar bakı
mından yasal unsur, sonucu doğurmaya elverişli herhangi bir ha
reketin yapılması ve sonucun, bu hareket tarafından meydana geti
rilmesi halinde tamam olur. 

Bazen yasa, belli bir suçu tanımlarken, sonucun belli bir ha
reket, ya da hareketlerle meydana gelmesini şart koşar. Eğer sonucu 
doğuran hareket yasada yazılı olanlar dışında bir hareket ise suç 
tamamlanmış olmayacaktır. Bu çeşit suçlara doktrinde bağlı hare
ketli suçlar adı verilir. Yasal unsur, adı geçen suçlar bakımından, 
yapılan hareketin yasadaki tanıma her bakımdan uyması ve sonucu 
bu hareketin meydana getirmiş olması halinde tamamlanır. 

belerite göre, kasdedilen cürmü meydana getirmeğe müşahhas surette elverişli ol-
madıldarına, yapılan hareketin, mevzuun mevcut olmaması sebebile, o mevzuu teh
likeye düşürmesine esasen ihtimal verilemeyeceğine kani olursak, ortada elverişli 
vasıtalarla icrasına başlanılmış bir suç yoktur; binnetice teşebbüsün her iki şartı da 
tahalckuk etmemiştir ve faile ceza verilemeyecektir, zira kanun gerçekleştirilmesine 
ihtimal verilebilen bir suçun icrasına başlanılmasını cezalandırmak ister», op. cit. 
Güt. I. sah. 492. 
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II. SUÇUN MADDÎ UNSURU 

A) Maddi Unsuru Meydana Getiren İkincil Unsurlar: 

Yasadaki tanıma uygun tipik bir eylem her şeyden önce icra, 
ya da ihmal hareketinin yapılmış olmasını ıgerektirir. Çünkü, ça
ğımızda, insanların, icra ya da ihmal bir hareketinde bulunmaksızın, 
yalnız düşünce ve kanılarından ötürü cezalandırılmaları imkânı ar
tık tanınmamaktadır. Bu nedenle, bir icra, ya da ihmal biçiminde 
beliren bir hareketin varlığı suçun varlığı için zorunludur. Bunun 
için, bir insan son derece kötü tasarımda bulunsa bile, bu tasarımını 
hareket haline getirmedikçe kendisini sorumlu tutmak imkânı yok
tur. Bu gerçektir ki; «hareket olmadan suç olmaz - nullum erimen 
sine actione» ilkesini yaratmıştır (1). 

Suçun varlığı için bulunması lâzım gelen icra, ya da ihmal ha
reketine doktrinde kısaca «hareket» adı verilir. Ancak, yalnız bir 
hareketin varlığı suçun maddî unsurunun tamamlanması için yet
mez. Dış âlemde bir değişikliğin de vuku bulması, yani bir sonucun 
da meydana gelmesi gereklidir. Örneğin, tabancanın mağdura yö
neltilip ateşlenmesi hareket, bundan bir «müessir fiilin» meydana 
gelmesi ise dış âlemdeki değişiklik, başka bir deyişle, sonucudur. 

Hareket ile Sonucun birbirlerinden tümden ayrı iki husus ol
dukları sanılmamalıdır. Bir nedensellik bağı (illiyet bağı) nm bun
ları biribirine bağlaması gereklidir. Gerçekten, bir bağ olmaksızın, 
hareketin sonucu doğurduğundan zaten söz edilemez. Böylelikle, 
maddî unsuru mevdana getiren üçüncü unsuru da saptamış bulu
luyoruz ( = Nedensellik Bağı). Şimdi, bunları sıra ile inceliydim. 

d j Bak. BETTIOL, op. cit, sah. 193 ve jntt. 
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HAREKET 

ECavramı 

Felsefî görüş açısından hareket edilecek olursa insanın dıştaki 
hareketleri kadar, şuurda cereyan eden olaylar, örneğin, istek, dü
şünce, v.s.'yi de hareket saymak mümkündür (2). Ancak yukarıda 
da söylediğimiz gibi, modern ceza hukuku insanın sadece dış davra
nışları ile ilgilendiği, dışta belirmeyen fikir, kanı ve düşüncelerini 
gözönüne almadığı için biz, insanın içinde cereyan eden bu çeşit 
olayları inceleme alanımız dışında bırakmak zorundayız (3). Ceza 
hukuku bakımından hareket, insanın dışta beliren bir davranışıdır. 

Hareket adını verdiğimiz unsur iki şekilde ortaya çıkabilir : 
Bir şeyi yapmak veya yapmamak. Hareket, bir şeyi yapmamak şek
linde ise, «ihmali hareket — omissione» adını alır. Örneğin, hırsız
lık suçu taşınabilir bir malın bulunduğu yerden alınması ile işlendiği, 
yani, bir «yapma»yı gerektirdiği için icra! suçtur. Buna karşılık, 
bir memurun görevini yaptığı sırada, memuriyetiyle ilgili olarak 
resen kovuşturmayı gerektiren bir suçu öğrenip de bu suçu ait ol
duğu daireye haber vermekte ihmal ve gecikme göstermesi ise 
(Mad. 235), yapılması gerekeni yapmama biçiminde belirdiği için 
bir ihmal suçudur. 

Icraı bir hareketle işlenebilen suçların bazı hallerde ihmali bir 
hareketle işlenmeleri mümkündür. Örnek, adam öldürme suçu, as
lında, bıçak, tabanca, zehir vs. gibi araçların kullanılması ile işlenen 
bir suçtur. Ve bu suretle işlendiği zaman icraî bir suç niteliğini 
taşır. Çocuğuna, onu aç bırakarak öldürmek kasdıyla süt vermeyen 
ananın misalinde ise ortada ihmali bir hareket ile işlenen bir icra 
suçu vardır ki, doktrinde bu çeşit suçlara ihmal suretiyle icra suç
ları (reati di commisione per omissione) adı verilir. 

Bugün hemen hemen bütün yazarlar tarafından hareketsiz suç 
olmayacağı ilkesinin, (nullum erimen sine actione) kabul edilmiş 
olmasına rağmen başta, Manzini olmak üzere, bazıları hareketsiz 
suç olabileceğini ileri sürmüşlerdir. «Sırf şüphem suçları — reati di 
mero sospetto» veya «durum suçları — reati di posizione» adı veri: 
len bu suç tipinin en tipik örneği, bu yazarlara göre, T. C. K.'da da 

(2) ANTOLISEI. op. cit. sah. 152. 
(3) ANTOLISEI. op. cit. loc. cit, 
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yer alan «bir kimsenin üzerinde kendi haliyle mütenasip olmayan 
para ve eşya bulunması suçu» dur (T. C. K. m. 578) (4). 

Hareketsiz bir suç olabileceğini kabul eden bu yazarlara göre, 
burada suç, bir icra, ya da ihmal hareketinden değil, fakat, bir du-, 
rumdan doğmaktadır. Bu suçlara şüphe suçları denmesinin nedeni, 
suçun varlığı için bir şüphenin yeterli sayılmakta oluşu olmayıp, 
şüphe yaratmanın bağımsız bir suç meydana getirmekte oluşudur. 

578. Maddedeki eylemin bir sırf şüphe suçu sayılması görüşü
nün yanlıları, adı geçen suçta ne icraî ne ihmali herhangi bir ha
reketin bulunmadığına inanmaktadırlar. Bir şeyin zilyedliğini elinde 
bulundurmayı hareket saymak imkânsızdır. Bu olsa olsa bir sonuç, 
ya da bir durumdur. Mutlaka bir hareketin varlığı aranmaktaysa 
bu hareket şeye zilyet olan kimsenin bu durumunda değil, fakat, 
adı geçen zilyetliği meydana çıkaranın davranışında aramak gere
kir. Şeyin meşru biçimde elde bulundurulduğunun ispat edileme
mesi şeklindeki ihmali hareketi de suçun kurucu bir unsuru saymak 
imkânsızdır. Çünkü, bu bir unsur olmayıp, aslında suç sayılan bir 
eylemin cezalandırma koşuludur. Cezalandırılan şey, isbat edememe 
değil şeye zilyet olmadır. 

Bu görüş kabul edilemez (5). Çünkü, soruna yakından bakıl
dığında yukarıda örnekde bile bir icra hareketine rastlamak müm
kündür. Bu icra hareketi de, maddede yazılı koşullarda bulunap 
bir kimsenin, belli bir takım eşyayı yanında taşımasından ibarettir 
ve iradî bir davranışın sonucu olması gerekir. Bu nedenle, madde
deki biçimde hüküm giymiş bir kişi üzerinde, cebine haberi olmak
sızın konulmuş bir değerli eşya bulunsa suçun meydana gelmediğini 
kabul etmek gerekir (6). 

İcra Hareketi: 
Bu anlamda hareket insanın vücudu tarafından yapılan bir iş 

olup, iradenin sinirler kanalı ile kaslara verdiği emirlerin dış dün-

(4) MANZINI, Trattato. V. 1. sah. 649 ve Sa. Keza BELI.EVISTA, G. I. Reati senza azione. 
Napoli, 1937. MANZINI. «Sırf şüphe suçlan kavramının mahkemelerce de kabul edil
diğine işaretle, bir çok içtihat kararlarını nakletmektedir : op. cit. V. I. sah. 650, not 12 
Böj4e bir suçun varlığını kabul eden diğer yazarların fikirleri için bak. KUNTER. 
Suçun Maddî Unsurları Nazariyesi, sah. 63. 

(5) ANTOLISEI. op. cit. sah. 153, DÖNMEZER • ERMAN. op. cit. sah. 379, KUNTER. op. 
cit. sah. 64 ve mü. , 

(6) ANTOtlSEI. op. cit. loc .c i t , 
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yadaki görüntüsüdür. El, kol, bacak, baş hareketleri belli başlı icra 
hareketi tipleridir. Bununla birlikte, konuşmayı, yani, herhangi bir 
sözü, hattâ belli bir biçimde bakışı da icra hareketi saymak gerekir. 
Çünkü, adı geçen faaliyetler de iradenin sinirler aracılığıyla kaslara 
verdiği emirlerin sonucudurlar. 

Bir çok hallerde yasanın suç saydığı eylemler bir tek davranış
la değil, hepsi bir bütünde oluşan çeşitli davranışların birleşmesi, 
biribirini izlemesiyle işlenir. îşte, her biri birer parça teşkil eden 
bu davranışlardır ki, hareketi meydana getirirler. Hareketin, çoğu 
zaman birden ziyade davranışlann birleşmesinden meydana gelmesi, 
ne zaman tek bir hareket, ne zaman birden fazla hareketin mevcut 
olacağının saptanması zorunluluğunu ortaya koyar. Ancak bu yapıl
dıktan sonradır ki; kaç suçun işlenmiş olduğu anlaşılacaktır. 

Bir düşünüşe göre, madem ki, insan bilinç ve iradeye sahip 
bir varlıktır, hareketlerinin belli bir amaca yönelmiş olması esas
tır. Böyle olunca, yani, her insan davranışının belli bir amaca yö
nelmesindeki zorunluk kabul edilince, birden çok insan davranışına 
rastlandığında, bir hareket mi, yoksa birden fazla hareket mi var 
olduğunu saptamak, dolayısiyle, kaç suçun işlenmiş olduğunu bul
mak kolaylaşır. Eğer birden çok davranış aynı amaca yönelen bir 
bilinç ve iradenin ürünü iseler ortada bir hareket ve bir suç, yok, 
bu davranışlar birbirinden farklı amaçlara yönelmiş bulunan bilinç 
ve iradenin ürünü olmuş iseler ortada birden çok hareket ve birden 
çok suç vardır. Bu bakımdan, bir kasayı soymakta olan kimse, ka
sanın içindeki paraları almak için birden çok kol hareketi yapsa 
bile yapılan kol hareketi kadar hırsızlık suçu değil bir tek hırsızlık 
suçu meydana gelir. Çünkü, devam eden davranışlar bir amaca yö
nelmişlerdir. ^ 

Fakat, yalnız bu görüşe bağlı kalınacak olursa bazı hallerde 
haklı olmayan sonuçlara varılabilir. Örneğin, «amaç tekse birden 
ziyade davranış olsa bile tek hareket vardır» fikri esas alındığında 
bir kimsenin itibarını zedelemek için çeşitli' vesilelerle o kimse 
hakkında iftiralarda bulunan kişinin davranışlarını da tek bir ha
reket saymak gerekecektir ki, bundaki adaletsizlik açıktır. Şu halde 
hareJcet, dolayısiyle suç sayısını saptarken, amaçtaki birlik yeter 
bir ölçü olmamaktadır. Çünkü, yukarıda da belirtildiği gibi, amaç
ta birlik olsa bile, birden çok harekette bulunmak mümkündür. 
Ancak, amaçta birlik ölçüsü, ikinci bir «ölçü ile tamamlandığında 
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doğru sonuçlara varılabileceğini sanıyoruz. Bu ölçü de davranışların, 
aralarında önemli bir zaman aralığı olmadan birbirlerini izlemeleri
dir. Bir amaca bağlı olan çeşitli davranışlar, birbiri ardından ya
pılmışlar, ya da arada büyük zaman bulunmamış ise, bir tek hare
ketin varlığı söz konusu olur. Buna karşılık, davranışlar arasına 
uzunca bir zaman aralığı girdiği takdirde, amaçta birlik olsa bile 
birden çok hareket vardır. 

İhmal Hareketti: 

ihmal hareketini, bir insanın, yapması gereken, yani, kendisin
den beklenilen şeyi yapmaması diye tanımlamak mümkünse de, bu 
tanımın bütün yazarlarca benimsendiği sanılmamalıdır. Bir düşü
nüşe göre, ihmal hareketi, bir şeyi yapması gereken kimsenin, bunun 
yerine yaptığı hareketir. Yani, ihmalde bulunan kimsenin hareket
siz kalması düşünülemez. O da, bazı hareketlerde bulunur; fakat, 
bu hareketler ondan beklenenler değildir. 

Antolisei'nin de dediği gibi bu anlayış yalnız muğlak olmakla 
kalmayıp aynı zamanda herhangi bir esasa dayanmaktan da uzak
tır. Çünkü, belli bir anda yapması gereken şeyi yapmayan kimse
nin, bu hareket yerine^başka bir hareket yaptığı iddiası her zaman 
doğru olamaz. Çünkü, yapması gerekeni yapmayan kimsenin hare
ketsizliği seçmiş olması da mümkündür. Öte yandan, uzunca bir 
süre içinde yapılması gereken bir hareketin yapılmaması halinde 
bu süre boyunca yapılan icraî bir çok hareketten hangisinin, ya
pılması gereken hareketin yerini alacağını belli etmek çok zordur. 
Kaldı ki, yapılması gerekli hareket yerine yapılan hareketin ceza 
hukuku bakımından hiçbir önemi, yani suçla hiç;bir ilgisi olmaya
bilir. Örneğin, hastasına ilâç vermeyerek ölümüne sebep olan hem
şire, ilâç vermek yerine roman okusa, bu ikinci eylemi suçla ilgisiz, 
ceza hukuku bakımından önemsiz olduğu için kendisi roman oku
maktan değil, ölüme sebep olmaktan sorumlu tutulur. Bununla bir
likte, yapılması gereken hareken yerine yapılanın hukukî önem ta
şıması, hukuka aykırılık teşkil etmesi mümkündür. Ne var ki, 
aslolan belli bir hareketin yapılmamasıdır. Bunun dışında nasıl 
harekette bulunulursa bulunsun maddî unsur bakımından değer 
taşımaz (7). 

(7) ANTOLISEI. op. çit. 155-156. 

43 



îhmal hareketi konusunda daha başka fikirler de ileri sürül
müştür. Bunlar arasında ihmal hareketinin varlığını kabul etme
yen, ihmal hareketini içkin olumlu bir hareketle açıklayan, ihmal 
hareketinin soyut bir şey olduğunu kabul eden kuramları sayabi
liriz (8). 

Kanaatımızca, bazı yazarlar tarafından, ihmal hareketinin so
mut bir varlığa sahip olamıyacağı iddiasının ortaya atılmış olma
sına rağmen ,icra hareketi gibi, ihmal hareketinin de bir gerçeğin 
ifadesi olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü, ihmal hareketi adını 
verdiğimiz durum, düşünce ve tasavvurdan müstakil bir insan dav
ranışıdır. Bir yazarın da dediği gibi, yalnız düşünce değil, bir dav
ranış cezalandırılmakta, ilâcı vermeyen hemşire, mağdurun ölmesini 
istediği için ve suçu, kovuşturma yapmakla görevli makamlara bil
dirmeyen memur, kamu idaresini aksatmağı düşündüğü için değil, 
hemşire ölüme sebep olduğu, memur kamu yönetimini aksattığı 
için ceza görmektedirler. Öyleyse, ihmal hareketinin de somut bir 
varlığı olduğunu ve bunun esasının, insanın kendisine hukuk düzeni 
tarafından yüklenmiş bir yüklem nedeniyle, yapması gereken ha
reketi yapmamasından ibaret bulunduğunu söyleyebiliriz. Eğer top
lum üyelerini belli bir biçimde davranmaya zorlayan bir hukuk 
kuralı yoksa, insanın, kendisinden beklenen bir şey olmadığı için, 
bekleneni yapmaması da söz konusu olmayacaktır. Örneğin, din 
kuralları yoksullara yardımda bulunmağı emreder. Ne var ki, gör
düğümüz bir yoksulu veya yoksul bir komşumuza yardımda bulun
masak ve o yoksul açlıktan ölse, bize ona yardım görevini yük
leyen bir hukuk kuralı olmadığı için ceza hukuku anlamında ihmali 
bir harekette bulunmuş olmayız ve dolayısiyle sorumlu tutulamayız. 

HAREKET UNSURU BAKIMINIDAN SUÇ BİÇİMLERİ 

Gerek bir suçun işlenmesi sırasında yapılan hareketlerin sayısı, 
gerek bu hareketlerin biçimi nazara alınarak suçiarı bir takım a3nı-
rımlara tâbi tutmak mümkündür: 

(8) Bu kuramlar ve eleştirileri konusunda bak. KUNTER Nurullah. Suçun Maddî Unsurları 
Nazariyesi. Sah. 21 ve mü. * 
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A) Yapılan Hareketin Sayışma Göre Suç Biçimleri: 

1. Tek Hareketli Suçlar: Ceza Yasalarında yer alan suçların 
işlenmiş sayılabilmeleri için genel olarak bir tek hareketin yapılması 
yeter. Adam öldürme suçunda bıçağın mağdurun gövdesine saplan
ması, hırsızlıkta malın bulunduğu yerden alınmasığ bir kimseye 
hakaretimiz bir isnadda bulunulması, ya da bir mahkeme önünde 
yalan tanıklık yapılması olayları bir kere cereyan etseler bile yasa 
koyucu, adam öldürme, hırsızlık, hakaret ve yalan tanıklık suçlarını 
işlenmiş saymaktadır. Bu gibi suçlara bir tek hareketle işlenen veya 
tek hareketli suçlar adı verilir. Şu noktayı hemen ekleyelim ki, 
hernekadar bu çeşit suçlann işlenmesi için bir tek hareketin yapıl
ması yeterse de, aynı sonuca ulaşmak için bu çeşit hareketlerin 
tekrarlanmaları (tabancanın mağdura karşı bir kaç kez ateşlenme
sinde olduğu gibi) suçu tek hareketli suç olmaktan çıkarıp birden 
fazla hareketli suç haline getirmez. Koşulları varsa, teselsülün var
lığı söz konusu olabilir. 

2. Birden Çok Hareketli Suçlar: Yasa, suçun işlenmiş sayıl
ması için bir tek hareketin yapılmış olmasını yeterli görmeyip, aynı 
cins hareketlerin tekrar edilmiş olmasını şart koşabilir. Bu çeşit 
suçlara «birden çok hareketli suçlar» denilmektedir. Birden çok 
hareketle işlenen suçlarda, hareketlerden yalnız birinin işlenmiş 
olması failin ceza görmesi için yetmez. Hareketin tekrarlanmasının 
şart koşulması yüzünden bu suçlara bazen «itiyadı suçlar» da denil
diği görülmektedir. Fakat, suçun itiyadı olabilmesi için aynı cins 
hareketin birden fazla tekrarı yeterli olmayıp eylemler arasında bir 
iıiyad bağının, başka bir deyişle, faillerin bu eylemleri işlemeğe 
doğru bir eğiliminin olduğunun isbat edilmesi gerektiği için adı 
geçen suçlara birden çok hareketli suçlar denilmesi daha doğru 
olur. 

Bu suçlara örnek olarak şunlar gösterilebilir : Evli erkeğin evli 
olmayan bir kadınla zinası, fahişelerin sömürülmesi, aile üyelerine 
kötü işlem, yasa ve nizamlara aykırı olarak basımevi işletmek vs.. 
Bunlardan birincisini ele alalım : Evli bir kadının kocasından başka 
bir erkekle bir kere bile cinsel ilişkide bulunmasıyla zina suçu ta-
mamlanniış olur. Oysa, T. C. K.'nun, erkeğin zinasından söz açan 
441. maddesi, erkeğin zina suçundan hüküm giyebilmesi için «karısı 
ile birlikte ikamet etmekte olduğu evde yahut herkesçe bilinecek 
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surette başka yerde karı koca gibi geçinmek için başkası ile evli 
olmayan bir kadını tutmakta» olması şartını aramıştır. Yasanın bu 
hükmüne göre, evli erkeğin karısından başka bir kadınla bir kez 
cinsel ilişkide bulunması zina suçunu meydana getirmeyecek, bu 
hareketin herkesçe bilinecek biçimde karı koca hayatı yaşamak tar
zında tekrarlanması halinde suç işlenmiş olacaktır. 

3. îtiyadî Suçlar: İtiyadî suçlar, dış görünüşleri bakımından 
birden çok hareketli suçlardan farksızdırlar. Çünkü, itiyadı bir suç 
da birden çok hareketli suç gibi, aynı tür hareketlerin tekrarlanması 
sonunda meydana gelir. Bunları birbirinden ayıran şey, yukarıda da 
söylediğimiz gibi itiyadî suç söz konusu olduğunda, hareketlerin, 
itiyadın varlığını gösterecek biçim ve sayıda tekrarlanmalarının 
gerekli oluşudur. 

Türk mevzuatında itiyadî suçlara örnek bulmak mümkündür. 
Ödünç para verme işleri hakkındaki yasanın 14. ve 17. maddeleri
ne göre, izin almaksızın yüksek faizle ödünç para vermeği itiyad 
edinen kişiler tefecilik adı verilen suçu işlemiş olurlar. Yasa hük
münden de anlaşılacağı üzere, bir kimsenin bir defa yüksek faizle 
ödünç para vermesi suç değildir. Ödünç para verme fiilinin bir 
defadan fazla tekrarlanması ve bu tekrarlamanın itiyadî gösterecek 
tarzda yapılması gerekir. 

4. Bağlı Hareketli Suçlar — Serbest Hareketli Suçlar: Bu ayı
rım, doktrinde yeni yeni belirmeğe başlamıştır. Eğer yasa, bir suçun 
işlenmiş sayılması için, sonucu husule getirmeğe elverişli herhangi 
bir hareketin yapılmasını yeterli bulmayıp, ne gibi hareketlerin ya
pılması gerektiğini açıkça belirtmiş ise suç bağlı hareketli bir suç
tur. Bağlı hareketli suçlar için yasada çeşitli örnekler bulunabilir. 
Doktrinin üzerinde en çok durduğu tipik örnek dolandırıcılıktır (9). 
Dolandırıcılık, ana çizgiler bakımından, bir kimsenin, başkası za
rarına kendisi veya başkası yararına haksız bir çıkar sağlamasıdır. 
Fakat, yasa dolandırıcılık suçunun işlenmesi, için sözü geçen zararı 
doğurmağa elverişli herhangi bir hareketi yeterli görmemektedir. 
Haksız çıkar, «bir kimseyi hulûs ve saffetinden bilistifade kandıra
cak mahiyette hile ve sanialar yaparak hataya» düşürmek suretiyle 
sağlanmış olmalıdır. Bunlar dışındaki herhangi bir hareketle bir 

(9) T. C. K. Madde 503. 
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kimsenin zararına haksız bir çıkar sağlanmışsa fiil dolandırıcılık 
değildir; başka bir suç söz konusu olabilir. 

Yasa, suçun şu ya da bu hareketle meydana getirilmesi arasında 
herhangi bir fark görmemekteyse suç serbest hareketli bir suçtur. 
Suç, sonucu meydana getirmeğe elverişli herhangi bir hareketle 
işlenebilir. Adı geçen suçların tipik örneği adam öldürmedir. Yasa, 
adam öldürme suçunun tabanca, bıçak, zehir, taş, sopa yumruk vs. 
ile işlenmesi sırasında, suçun tamamlanması bakımından hiçbir fark 
gözetmemiştir. 

5. Seçimlik Hareketli Suçlar : Yasa, gösterdiği hareketlerden 
herhangi birinin yapılması halinde suçun meydana geleceği hükmü
nü koymuşsa suç seçimlik hareketli bir suçtur. Seçimlik hareketli 
suçun meydana gelebilmesi için yasada gösterilen hareketlerden bir 
İanesinin yapılması yettiği için yasanın öngördüğü hareketlerden 
birkaçını birbiri ardından yapan kimse o suçu bir kezden çok iş
lemiş olmaz ve eyleme içtima hükümleri uygulanmaz. Örneğin, yasa, 
bir kimsenin «başkasına ait olup da iade veya muayyen bir surette 
istimal olunmak üzere kendisine tevdi veya her ne namla olursa 
olsun teslim olunan bir şeyi kendisinin veya başkasının menfaatine 
olarak satar veya rehneder veya sarf istihlâk eder yahut ketim, ve 
inkâr eyler yahut tahvil ve tağyir eylerse» inancı kötüye kullanma 
suçunu işlemiş olması nedeniyle cezalandırılacağı hükmünü koy
muştur (T. C. K. Mad. 508). Suç, seçimlik hareketli bir suç olduğu 
için, failin kendisine tevdi veya teslim edilen malı, satması suçun 
tamamlanması için yeter. Sattığı malın kendisine evvelden tesliım 
edilmiş olduğunu inkâr etmesıi şart değildir. Malı önce rehnedip 
sonra satması ve teslimi inkâr etmesi hallerinde de birbirinden ayrı 
birkaç tane inancı kötüye kullanma suçunu değil, fakat bir tek suç 
işlemiş olur. Ne var ki, saydığmıız hareketlerin birkaçının bir arada 
.yapılması temel cezanın yukarı sınıra yakın olarak tâyini sonucunu 
doğurabilir. 

B) Yapılan Hareketin Biçimine Göre Suçlann Suuflandmlması: 

1. î t ra Suçlan : Bir icra hareketiyle işlenen bütün suçlar icra 
suçlarıdır. Bunlar arasında adam öldürme, hakaret, ırza saldırı, 
hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçları saymak mümkündür. 
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2. İhmal Suçlan: Bir ihmal hareketiyle işlenen bütün suçlar 
ihmal suçlarıdır. Bunlar arasında, bir devlet memurunun, görevini 
yaptığı sırada işlendiğini öğrendiği resen kovuşturmayı gerektirir 
bir suçu, kovuşturma yapacak makamlara bildirmemesi, bir kimse
nin yasaya aykırı olarak hapsolunduğunu haber alan yetkili memu-
i"on ,o kimsenin serbest bırakılması için gerekli işlemi yapmağı sav
saklaması. Devlet kuvvetlerine karşı işlenen cürümleri öğrenen her
hangi bir kişinin bunu hükümete haber vermemesi gibi suçlan 
sayabiliriz. 

Söz konusu ettiğimiz iki grup suç yanında üçüncü bir grup suç 
daha vardır : Bunlar aslında bir icra hareketiyle işlenmelerine rağ
men, ihmal hareketiyle de işlenmeleri mümkün olan suçlardır. Adam 
öldürme bu tür suçların tipik bir örneğini teşkil eder. Adı geçen 
suçlara ihmal suretile icra suçları denilmektedir. 

3. Son zamanlarda bazı yazarlar, hem icra, hem ihmal hare
ketlerini gerektiren bazı suçların var olduğunu ileri sürmektedir
ler (10). Bu çeşit suçlara «karma hareketli suçlar» denilmekte ve 
örnek olarak, yeni İtalyan Ceza Yasası'nm 641. maddesinde yer 
alan «hileli aciz hali» (insolvenza fraudolenta) suçu gösterilmekte
dir. 

S O N U Ç 

Kavram: 
Sonuç denilince anlaşılacak şey, ihmal ya da icra biçiminde 

beliren bir insan hareketinin dış dünyada yarattığı ve hukukça 
önemli olan değişikliktir (11). Bu tanımdan ve daha önce söyledik
lerimizden de anlaşılacağı gibi, maddî unsurun hareket adını alan 
bölümü ile sonuç arasında herşeyden önce bir nedensellik bağının 
bulunması gereklidir. Acaba, harekete böyle bir bağ ile bağlı bu
lunan dış dünyadaki her değişikliği sonuç olarak kabul edebilir 
miyiz? Örneğin, tüfeğini düşmanına doğru yöneltip tetiği çeken 
kimsenin bu hareketinden sonra «barutun ateşlenmesi, merminin 
namludan çıkmasını, hava tabakasının yer değiştirmesini, merminin 
elbiselerden içeri girmesini, akrabalarının üzülmesi, ekonomik açı-

(10) ANTOLISEI. op. cit. 183. 
(11) Krşz. DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. Cilt I. »ah. 398. 
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dan perişan olmalarını ve belki de intihar etmelerini» (12) bağım
sız birer sonuç biçiminde anlamak mümkün müdür? Ceza hukuku, 
bir hareketten meydana gelen, yani harekete bir nedensellik bağı 
ile bağlanabilen her sonuç ile ilgilenmez.^ Bu bakımdan, yukarıda 
sayılan ve dış dünyada meydana gelen değişikliklerden, yalnız, su
çun yasadaki tanımında yer alan bir, ya da birkaçı ceza hukuku 
bakımından önem taşır ve sonuç sayılır (13). Şimdi, yukarıdaki ör
nekte, sözü geçen olaylardan her biri tetiğin çekilmesine neden-
selik bağı ile bağlanabildikleri halde ancak, mağdurun ölümü sonuç 
olarak kabul edilebilecektir. Çünkü, hukukça önemli olan te!k sonuç 
odur. Hukukça önem taşıyan sonuç, bazan bir zarar (adam öldürme 
suçunda olduğu gibi), bazan bir tehlike (T. C. K.'nun 385. made-
sinde yer alan suçta olduğu gibi) biçiminde belirir. Bu anlamda 
tehlike, «hukuka aykırı bir sonucu doğurmak imkânı, ya da ihti
malidir». 

Bilindiği gibi, biz, sonucu, maddî unsurun bir bölümü, dolayı-
siyle suçun bir unsuru saymakta ve kurucu unsurlar arasında in
celemekteyiz. Fakat, doktrinde büyük bir yanlı kütlesi toplayan 
bir düşünüşe göre, hernekadar, olayların çoğunda bir suçun tamam
lanabilmesi için hareketin dış dünyada bir değişiklik yaratması 
gerekliyse de, bazı hallerde yalnız bir hareketin yapılmış olması, 
suçun tamamlanmış sayılması için yeter (14). Örneğin, hakaret su
çunda, bir kimsenin, diğer bir kimseye, onu «halkın hakaret, ya da 
husumetine maruz bırakacak veya namus ve haysiyetine dokuna
cak bir fiili, maddei mahsusa göstermek suretile isnad ettiği anda 
suç tamamlanmış olur (T. C. K. 481). Mağdurun gerçekte halkın 
hakaret ve husumetine maruz kalması neticesinin doğmuş olması 
şart değildir. Bu gerçek, neticesiz suçların varlığını, başka bir de
yişle, neticenin, suçun kurucu vınsuru olmadığını gösterir (15). 

Neticesiz suç olabileceğini iddia eden bu görüşe katılamıyo
ruz (16). Her suçta bazan hareketten ayrı, yani, hareketin yapılma-

(12) Bu örneği İtalyan yazarlarından Giuseppe BETTIOL, vermektedir. Bak. BETTIOL 
op. cit. sah. 215. 

(13) DÖNMEZER - ERAIAN, op. cit. loc. cit. 
(14) MANZINI» Trattato. V. I. sah. 652 - 653. BETTIOL. op. cit. 214 ve mü. Keza ANTOUSEI 

op. cit. 158, CARRARA. Programma, § 60. 
(15) Neticesiz suçlara, bazı yazarlar tarafından «şekli» veya «sırf hareket» suçlan adlarının 

verildiği görülmektedir. 
(16) Aynı mahiyette: DÖNMEER -. ERMAN. op. cit. c. I. sah. 402, KUNTER. op. cit. 

sah. 81 ve mü. 
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sindan sonra meydana gelen, bazan harekete bitişik olan bir netice 
mutlaka vardır. Bir yazar tarafından büyük bir isabetle işaret edil
diği veçhile, suçun hukukî konusunu teşkil eden hak ve menfaatin 
ihlâl edilmesi bile bizatihi bir netice teşkil eder (17). Neticesiz suça 
örnek olarak gösterilen hakaret suçunda da bir netice vardır ve bu 
netice hakaretamiz isnadlara maruz kalan kimsenin, bu isnadlar 
sonucunda, halkın hakaret veya husumetine maruz kalması imkâ
nının yaratılmasından ibarettir. Böylelikle hakaretin yapılmasından 
evvel mevcut olmayan bir durum ortaya çıkmakta, yani dış âlemde 
bir değişiklik yaratılmış olmaktadır. Neticesiz suç olabileceğini id
dia eden yazarlar neticeyi zarar anlamında anladıkları içindir ki, 
bir zarar yaratmayıp yalnız bir zararın doğması ihtimali veya teh
likesine vücud veren hareket, demiryolları üzerinde kaza tehlikesine 
sebebiyet verme gibi suçları neticesiz suçlar arasında mütalâa et
mişlerdir. Adı geçen suçlarda ve benzerlerinde de yukarıda işaret 
olunduğu gibi bir netice vardır; bu netice hareketten bir zaman 
fasılasiyle ayrılabilen bir netice olmayıp ona bitişiktir. Hareketin 
yapılması ile birlikte netice de gerçekleşmiş olur. Bu yüzden, adı 
geçen suçlara sonucu harekete bitişik suçlar denir. 

Sonucu harekete bitişik olanlar dışında kalan suçlar sonucu 
hareketen ayrı olan suçlardır. Bu suçlar bakımından, yasada gös
terilen sonuç ile hareket arasında bir zaman aralığının girmesi 
mümkündür. Örneğin, bir kimse, bir diğerini öldürmek için ateş 
eder etmez hareket unsuru tamamlandığı halde, ölüm sonucu bir 
süre sonra doğabilir. Fakat, adı geçen sonuç gerçekleşmedikçe, faile 
adam öldürme suçunun tam cezası değil, teşebbüs dolayısiyle indi
rilmiş ceza verilir. Bunun gibi bir kimse, bir diğerini kandıracak 
nitelikte hile ve sanialar kullanarak hataya düşürüp o kimse zara
rına haksız bir çıkar sağlamak üzereyken yakalanırsa suçun tam 
cezasını görmez. Çünkü, yasa, suçun tamamlanması için bir zararın 
varlığı şartını koymuştur (18). 

Sonucu harekete bitişik suçlarla sonuca hareketten ayrılabilen 
suçları birbirinden ayırmanın ceza hukukunun bazı konuları bakı
mından önemi vardır. 

Zamanaşımı: Sonucu hareketten ayrılabilen suçlarda suçun ta
mamlanabilmesi için yasada yazılı sonucun gerçekleşmesi şart oldu-

(17) PANNAlN'der; naklen, DÖNMEZER - ERMAN, op. cit. loc. cit. 
(18) T. C. K. Madde 503. 
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ğundan, suç, sonucun meydana geldiği anda işlemiş sayılır ve zaman
aşımı o andan itibaren işlemeğe başlar. Sonucu harekete bitişik 
suçlarda ise hareket yapılır yapılmaz suç tamamlandığı için, zaman
aşımı o andan başlayarak işleyecektir. 

Suçun İşlendiği Yer: Aynı nedenle, suç sonucu hareketten ayrı 
suçlarda, sonucun meydana geldiği, diğerleri bakımından hareketin 
yapıldığı yerde işlemiş sayılır. 

Teşebbüs: Sonucu hareketten ayrılabilen suçlarda, hem tam 
hem eksik teşebbüs mümkün olduğu halde, diğerlerinde tam teşeb
büs mümkün değildir. Çünkü, icra hareketlerinin tamamlanma
sından sonra sonuç ne olursa olsun meydana gelir (Bak. T. C. K. 
Mad. 62). Buna karşılık, bu çeşit suçlarda icra hareketlerinin bö
lünmesi imkânı varsa eksik teşebbüsün meydana gelebileceği düşü
nülebilir. Çünkü, bu takdirde, bir eylemi yapmaya başlayan kim
senin, elinde olmayan sebepler yüzünden icra hareketlerini tamam-
layamaması mümkündür. 

SUÇLARIN SONHÜÇLARINA GÖRE AYRIMI 

A) Ani Suçlar - Mütemadi Suçlar : 

«Anî suçlar - Mütemadî suçlar» ayırımının gerek maddî gerek 
biçimsel ceza hukukunda çok önemli sonuçlan vardır (19). Bu ba
kımdan, adı geçen suç biçimlerini birbirinden ayıracak ölçülerin 
kesin olarak saptanmaları gereklidir. 

Anî Suçlar: 
İhmal ve icra hareketlerinin meydana getirdiği sonucun devam 

etmeden hemen sonra son bulması halinde suç anî bir suçtur (20). 
Adam öldürme, müessir fiil, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar, 
anî suçlardandır. Anî suçları, yalnız sonucu harekete bitişik suçlar 
şeklinde anlamamak gerekir.^>Sonucu hareketten ayrılabilen suçlar 
da anî suç sayılabilirler. Çünkü, bir suça anî suç niteliğinin veril
mesindeki esas, sonucun icra hareketleri tamamlanır tamamlanmaz 

(19) Bu sonuçlann nelerden ibaret oldukları ileride görülecektir. 
(20) DÖNMEER - ERMAN. op. cit. C. I. sah. 402-3. 
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meydana gelmesi olmayıp, icra hareketlerinin tamamlanmasından 
bir süre sonra meydana gelse bile, zaman içinde devam edip git-
memesidir. Anî suç deyimi, yalnız, icra hareketleri bir anda tamam
lanan suç anlamına da gelmez. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi, 
bir suçun anî sayılması için bakılan şey hareketin değil, sonucun 
devam edip etmemesidir. 

Mütemadî Suçlar: 

Sonucun birden sona ermeyip zaman içinde devam etmesi ha
linde mütemadî suçun varlığından söz edilir. Yalnız; şunu derhal 
belirtelim ki, herhangi bir hareketten meydana gelen zararın bir 
süre devam eylemesi, örneğin, müessir fiil suçunda yaranın bir süre 
işlemesi, ya da izinin uzunca bir süre sonra silinmesi, suçu müte
madî suç haline getirmez. Bir suça mütemadî suç diyebilmemiz için, 
yasadaki tanımda gösterilen sonucun her ân yeniden husule gelmesi, 
devam etmesi lâzımdır (21). Bu yüzdendir ki, kişi özgürlüğünün 
sınırlandırılması mütemadî suç sayılır.. 

Bununla birlikte, mütemadî suçun meydana gelebilmesi için, 
sonucun bir süre devam etmesi yetmez. Hukuka aykırı durumun 
devam etmekte oluşunu failin iradî bir davranışına bağlayabilmek 
imkânmm da varlığı gereklidir. Bu nedenle sonucun devamında 
faile yüklenöbilecek bir kusur yoksa, o kimse tarafından işlenmiş 
olan bir mütemadî suç da yoktur. Bundan başka, fail temadiye son 
vermek imkânına, böyle bir hukukî güce sahip olmalıdır. Heme-
kadar bazı yazarlar aksi kanaata katılarak, failin temadiye son ve
rebilme gücüne sahip olup olmamasının mütemadî suçun varlığını 
etkilemeyeceğini ileri sürmekteyseler de (22), kusurun varlığını ara
yan esası bir kere kabul ettikten sonra başka türlü düşünülemez. 
Yalnız, şurasını unutmamalıdır ki, burada sözü geçen güç (kuvvet 
kullanarak önlemek gibi) maddî bir iktidar olmayıp önleyebilmek 
imkânını tanıyan hukukî bir güçtür. Bu bakımdan birden çok evli
lik suçu, fail ikinci evliliğe istediği anda son verebilmek gücüne 
sahip olmadığı için (23) mütemadî bir suç değildir. Zaten, T. C. K. 
nun 273. maddesi resmî makamlar önünde usuRine uygun olarak 

(21) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. sah. 403. 
(22) Bu yazarlar için bk. DÖNMEER - ERMAN. op. cit. loc. cit. 
(23) Çünki, ikinci evlilik, evlenmesi yasak kişiler arasında yapılmış olmasına rağmen, 

yargıç kararı ile iptal edilinceye kadar, bir evlili|in bütün sonuçları yaratır. 
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yapılan ikinci bir evlenmeyi yeter görmüş, evlilik halinin devamını 
şart koşmamıştır. 

Temadi (sürüp gitme), failin davranışı sona erer ermez ortadan 
kalkar. Failin temadiyi doğuran iradî davranışı, iradî bir hareketle 
sona erebileceği gibi (Ör. erkeğin zinaya devam etmekten vazgeç
mesi) irade dışındaki bir nedenin araya girmesi ile de (failin yaka
lanması veya mağdurun, kapatıldığı yerden kaçması) sona erebilir. 

Acaba, fail kendi iradesiyle temadiye son verdikten veya irade
si dışındaki bir nedenin karışmasıyla temadî ortadan kalktıktan 
sonra aynı suçu yeniden işlerse, önceki temadinin devam etmekte 
olduğu söylenebilir mi? Bu soruya doktrinde olumsuz cevap veril
mekte, temadi her ne suretle olursa olsun bir kere sona erdikten 
sonra aynı eylemin işlenmesi halinde öncekinden ayn bir suçun 
işlenmiş olduğu ileri sürülmektedir. Biz de bu görüşe katılmaktayız. 
Yalnız, bu konuda tereddütler yaratacak bazı ihtimallerin belirme
si mümkündür. Örneğin, hakkında mütemadi zina suçu dolayısile 
karısı tarafından dâva açılan koca, dâva görülmekteyken de zinayı 
içeren eylemleri yaparsa nasıl bir sonuca varmak gerekecektir? 
Kanımızca, koca hakkında açılmış bulunan zina dâvası tek başına 
temadiyi kesemiyeceği için, dâvanın açılmasından sonra da zina 
fiillerinin işlemesi halinde ikinci bir mütemadi zina suçunun işlen
diği söylenemez. Bununla birlikte, hakkında dâva açılan koca tutuk-
lansa ve serbest bırakılmasından sonra zina eylemine devam etseydi 
ikinci bir mütemadi zina suçunun işlenmekte olduğu söylenebilirdi. 
Çünkü, failin tutuklanması temadiyi sona erdiren irade dışı bir ne
dendir (24). 

Bazı yazarlar, mütemadi suçta, biri yasada gösterilen eylemin 
gerçekleştirilmesi (örneğin, bir kimsenin bir odaya kapatılması), 
öteki, gerçekleştirilen bu zararlı, ya da tehlikeli durumun sürdürül
mesi gibi birbirinden ayrı iki evre müşahade ederek şöyle bir sonuca 
varmışlardır: Mütemadi suçun varlığı failin önce bir icra hareketi 
yaparak yasanın yasakladığı sonucu husule getirmesi, sonra da 
bunu devam ettirebilmek için ihmal hareketleri yapması gerekir. 
Bu nedenle, mütemadi suç karma hareketli bir suçtur (25). 

(24) Bu konuda Bak. MANZINI, Trattato, V. I. sah. 659 ve mü. 
(25) ANTOUSEI. op. cit. sah. 187 8. 
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özetlediğimiz bu görüşe katılamıyoruz. Çünkü, bir kez, mü
temadi suça, bir ihmal hareketiyle de başlanabilir. Öte yandan, 
zararlı, ya da tehlikeli durumu, yani, temadiyi devam ettirmek şek
linde ortaya çıktığı söylenen ikinci evrede yapılan hareketlerin tü
münün ihmal hareketi olmalarında bir zorunluk yoktur. Zararlı ve 
tehlikeli durum bir icra hareketiyle de devam ettirilebilir (Ör. hak
sız olarak bir yere kapatılan kimsenin bundan sonra devamlı silâh 
tehdidi altında bulundurulması). Bu nedenle, her mütemadi suçun 
zorunlu olarak karma hareketli bir suç olduğunu ileri sürmek ger
çeklere uymayan bir sav niteliğini taşır. 

Ani Suç • Mütemadi Suç Ayınmuun Önemi: 
1. Ceza Yasalarının Zaman Bakımından Yürürlüğü: Anî suç

lara eylemin yapıldığı anda yürürlükte bulunan ceza yasası, müte
madi suçlara, temadinin sona erdiği anda yürürlükte bulunan ceza 
yasası uygulanır. Temadinin sona erdiği anda yürürlükte bulunan 
ceza yasası ile icra hareketlerinin başladığı, ya da temadinin devam 
etmekte olduğu sırada yürürlükte bulunan yasanın b|irbirinden 
farklı olması hali özellikle önem taşır. 

2. Şikâyet Hakkı: Anî suçlarda şikâyet süresi, sonuç ortaya 
çıkar çıkmaz işlemeğe başlar. Oysa, mütemadi suçlarda temadi sona 
ermeden şikâyet süresi başlamayacaktır. 

3. Genel Af: Mütemadi suçun genel aftan önce cereyan eden 
bölümü suç olmaktan çıkarılırsa, temadinin saptanmasında bu bö
lüm göz önünde tutulmaz. Karısından başka bir kadınla mütemadi 
cinsel ilişkide bulunan kimse, zina suçlarını affeden bir genel af 
kanunundan sonra aynı eylemi bir kez tekrarlarsa, zina suçunu 
işlemiş olmayacaktır. Çünkü, eylem, temadinin varlığını gösterecek 
bir nitelik kazanmamıştır. 

4. Zamanaşımı: Aynı şey zamanaşımı için de doğrudur. Çün
kü, zamanaşımı mütemadi suçlarda temadinin bitiminden sonra 
başladığı halde, anî suçlarda başlangıç, ânı, sonucun husule geldiği 
ândır. 

5. Ayırımm ceza usûl hukuku bakımından da önemi vardır. 
Yetkili mahkemenin tâyininde sonucun husule geldiği yerin bilin
mesi iledir ki, bir sonuca varılabilir.. 
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B) Müteselsil Suç (26) : 

T. C. K.'nun 80. maddesine göre, «Bir suç işlemek kararının icra-
sı cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünürThir kâç'defajMâl 
edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bituug^jß^iihr. Fakat, 
bundan dolayı terettüp edecek ceza altıda birden yarıya kadar ârtiz. 
rüır». 

Bir çok ülkelerin ceza yasalannda benzeri bulunan bu hü
küm (27), her suçun ayrı ayrı cezalandırılması ilkesine bir istisna 
teşkil etmektedir ve Ortaçağ italya'sının pratik hukukçularının 
(Bartolo ve Baldo) üç hırsızlık suçuna ölüm cezası verilmesini em
reden hükmü yumuşatmak ve cezada adaleti sağlamak amacıyla 
buldukları bir çıkar yoldur (28). 

I. Müteselsil Suç'un Hukukî Mahiyeti: Müteselsil suç'un hu
kukî mahiyetini açıklamak üzere başlıca iki görüş belirmiştir. Bir 
görüşe göre, müteselsil suç «hukukî bir varsayım» dan ibarettir. 
Çünkü, müteselsil suç her biri bağımsız bir suç olan müteaddit 
suçların varlığını gerektirir. Yasa koyucu, çok ağır ceza verilmesini 
önlemek ve adaleti sağlamak amacıyla bu suçları tek bir suç say
mıştır. Yasanın sözü de bunun bir kanıtıdır. Gerçekten, 80. maddede 
«... kanunun aynı hükmünün birkaç defa ihlâl edilmesi, muhtelif za
manlarda vaki olsa bile bir suç sayılır» denilmiştir (29). Zaten, mü
teselsil suç bir varsayımdan ibaret olmasaydı cezanın arttırılmaması 
gerekirdi. Müteselsil suçu bir gerçek olarak kabul eden kuram ise, 
teselsülü yasa koyucunun buluşu olarak kabul etmezi Yasanın aynı 
hükmünü ihlâl eden eylemler aynı suç işlemek kararının sonucu
durlar. Kararın bir oluşu bu eylemlerin de birliğini sağlar. Bu ne
denle bu eylemler yalnız teselsül bakımından değil, başka bakım
lardan da tek suç sayılır ve tek suça ilişkin hükümlere bağlı olur
lar (30). 

(26) Türk doktrininde «Müselsel Suç» terimini kullananlar da yandır. Bak. TOSUN, öztekln. 
Müselsel Suçlar. î . tJ. H. M. C. XXII, sayı 1 - 4, 1956'dan Ayrı Baskı, sah. 4. 

(27) Fransa, Belçika, İspanya, Macaristan yasalarında müteselsil suç hakkında hüküm 
bulunmamakla beraber doktrin ve uygulamanın bu ipoteze yer verdiği anlaşılmakta
dır. Bak. TOSUN. op. cit. 6 -7 . 

(28) CARRARA; op. cit. 514, MANZINI, Trattato. V. I. sah. TOSUN. op. cit. sah. 5. 
(29) Bu kufam özellikle MANZINI tarafından savunulmakta, hem yabancı doktrinde hem 

Türkiye'de çoguıiugun kabulüne maahar bulunmaktadır. Türkiye'de EREM, DÖN-
MEZER - ERMAN, varsayım kuramının yanlışıdırlar. 

(30) Kuramın geniş bir açıklaması için bak. EREM. op, cit. sah. 678- 9. 
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ülkemizde ortalama bir görüşü savunan Prof. Tosun'a göre, 
«...müselseî suç halinde hakikaten hukuken münferit suçları bir
birine bağlayan bir suç işleme kararı mevcuttur ve kanun bu vakıayı 
nazara almıştır. Fakat, bu, müselseî suçun tek suç olarak kabul 
edilmesi değildir. Müselseî suç namı ile tek bir suç yoktur; kanun 
hu gibi hallerde hakikî içtima kaidelerinden ayrılmak istemiştir, o 
kadar... Müselseî suç farazi değildir, yani bir faraziyeye dayanma-
maktadır; kanun, hakikî içtima kaidelerinin tatbikini âdil ve faydalı 
bulmamış, ceza tâyini hususunda hususî bir usul koymuştur» (31). 

Bu görüşlerden birinin kabulünün uygulamadaki sonuçları son 
derece önemlidir. Özellikle müteselsil suçun işlenmesinden sonra 
çıkan af yasalarının, bir bütün olarak müteselsil suça mı, yoksa un
sur suçlara mı uygulanacağı sorusuna verilecek cevapta, benim
senecek görüşün doğrudan doğruya etkisi olacaktır (32). Öyle sa
nıyoruz ki, Türk yasa koyucusu gerçeklik kuramını benimsemiş 
olamaz. Aksi takdirde, müteselsil suç hakkındaki hükme «suç ve 
cezaların içtimai» isimli babda yer vermezdi (33). Esasen, 80. mad
denin yazılışı da, gerçeklik kavramının kabulüne elverişli değildir. 

2. Müteselsil Suçun Unsurları: 

a) S u ç i ş l e m e K a r a r ı n d a B i r l i k : Bu, müte
selsil suçun en önemli unsurudur. Çünkü, ancak çeşitli eylemlerin 
bir suç işleme kararma bağlanabilmeleri halinde, bunlara tek ceza 
verilecek, olmazsa, cezaların toplanmasına ilişkin genel hükümler 
uygulanacaktır. 

Herşeyden önce şunu söyleyebiliriz : Suç kararında birlik, te
selsülü meydana getiren eylemlerin aynı kasdm ürünü olmaları de
mek değildir. Her biri, bağımsız suç olan bu eylemler ayrı ayrı 
kasıtla işlenmişlerdir. Esasen böyle bir anlayışa 80. maddenin yü
rürlükteki biçimi de engeldir. Madde, 4055 sayılı yasayla değiştiril
meden önce, «bir kasdı cürminin ef'ali icraiyesi»nden söz açıyordu. 

(31) TOSUN. op. cit. sah. 10. • , 
(32) uB sorun ülkemizde ortaya çıkmış ve genel at halinde, af yasasmm unsur suçların 

her biri için ayrı ayrı uygulanacağı kabul edilmiş, buna karşılık özel af halinde sonuç 
cezanın esas alınacağı kararlaştırılmıştır : 5. C. D. 4. 3. 1954, E. 88, K. 846, 

(33) Aynı mahiyette, EREM. op. cit. sah. 679, 
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Maddede bugün yer alan «suç işleme kararında birlik» unsuru, 
bağımsız unsur suçların manevî unsurlarından farklı, onların dışın
da olup bu eylemleri işleme tasarımı, plânı olarak tanımlanabilir. 
Ne var ki, bu tasarım, ya da plânın, amaca mutlaka birden fazla 
eylem işlemek suretiyle ulaşmağa yönelmiş olması zorunlu değildir. 
«Suç işleme kararı, sadece suç mevzuuna taallûk eden tasavvur 
olarak kabul edilmelidir» (34). 

Eylemlerin, bir suç işleme kararının icrası olgusunun içinde 
olup olmadığım, dâvaya bakan yargıç tayin edecektir. Faaliyetin ay
nı amaca yönelmiş olması gerekir. Fakat, bunu saik birliği şeklinde 
anlamak, müteselsil suçun alanını, gerektiğinden çok genişletir. 

Unsur suçların mağdurlarının değişmesi halinde teselsülün söz 
konusu olmayacağı düşünülebilir. Hattâ, eski doktrin ıbu fikre eği
limliydi (35). Ne var ki, böyle bir anlayışın bugün yanlısı çok bulun
madığı gibi, yasaya uygun olduğu da söylenemez (36). «Kanun, 
muhtelif fiillerin aynı hükmü ihlâl etmelerini nazara almış, bu hali 
genel ve soyut olarak düşünmüş, mağdurun menfaatlerini korumak 
maksadile hareket etmemiştir» (37)., 

~̂  Türk Yargıtayının bu konuda değişmeyen bir içtihadı yoktur. 
? t Bazı kararlarda, suçun mağdurunun değişmiş olması teselsülün 
oX doğmasına engel görülmemiş, buna karşılık fcir çok kararlarda, 
^^mağdurun ıbirden çok olmasına rağmen teselsül hükmünün uygu-
"v." lanmış olması bozma nedeni sayılmıştır. 

Eylemler arasına uzunca bir zaman aralığının girmiş olmasının 
teselsülü yok edip etmeyeceği tartışılmıştır. Öyle sanıyoruz ki, özel
likle, icra suçları bakımından, teselsülde unsur suçlar arasında bir 
zaman aralığının varlığı gerekirse de, çok uzun bir aralık, suç ka
rarında birliğin yokluğuna karine sayılabilir. Fakat, burada somut 
olayın özelliklerini yargıç daima göz önünde bulundurmalıdır. Yar-
gıtayı» «yirmişer günlük kısa fasılalarla muhtelif keşidelere ait bi-

• letler üzerinde tahrifat yapan sanığın yaptığı tahriflerdeki fasılaların 
cürüm işlemek kasdtndaki vahdeti bertaraf etmeyeceği» nin göze-
tilmemesini bozma nedeni saymıştır (38). 

(34) TOSIIN op. cit. sah. 13. 
(35) ANT9LISEI. op. cit. sah. 366. Keza, DÖNMEZER - ERMAN. op. cit C. I. sah. 418, 

TOSUN. op. cit. sah. İS - 6. 
(36) MANZINI, Trattato. V. II. n. 494. 
(37) EREM. op. cit. sah. 680. 
(38) 5. C. D., 5.7.1949, Esas 47/2877, Karar 3518. 
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b) Y a s a n ı n B i r d e n Ç o k I h 1 â 1 E d i l m e s i : Te
selsülün söz konusu olabilmesi için, her biri ayrı ayrı suç olan bir
den çok eylemin varlığı gerekir. Bu nedenle, başlı başına suç olma
yıp aynı suçun maddî unsuru meydana getiren hareketler teselsüle 
vücûd vermezler : Bir para kasasmm içindekileri boşaltmak için ko
lunu kasaya birkaç kere sokan hırsız, hasmını aynı olayda üç yerin
den yaralayan kimse, müsteselsil hırsızlık ve müsteselsil müessir 
fiil suçlarını değil, bir hırsızlık ve bir müessir fiil suçu işlemiş 
olurlar. 

Bundan başka, unsur suçların her biri bağımsız olarak cezalan-
dırılabilmelidir. Örneğin, genel af yasasının kapsamına girmiş ey
lemler teselsül bakımından gözönünde tutulmayacaklardır. 

Taksirli suçlarda teselsül kabul edilmemelidir (39). Çünki, 
teselsülün birinci konusu olan «bir suç işleme karan»nın icrası, her 
eylem bakımından kasdın varlığını zorunlu kılar. Buna karşılık 
cürümler kadar kabahatlerde de teselsül mümkündür. Maddede 
4055 sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra bu konuda tereddüt 
bulunmamak gerekir. Çünkü, bu değişiklik sonucunda, maddede, 
önceden yeralan «cürüm» terimi, yerini «suç» terimine bırakmış
tır. 

Unsur suçların bir bölümünün teşebbüs halinde kalmış olması
nın teselsülün doğmasına engel olmayacağı kabul edilmektedir (40). 
Kanımızca, unsur suçların tümünün teşebbüs evresinde kalması 
halinde de teselsül hükümleri uygulanabihnelidir. 

Maddede, ihlâllerin çeşitli zamanlarda vuku bulabileceği belir
tilmiştir. Bununla, aynı anda birden çok ihlâllerin mümkün olabi
leceği kapalı olarak kabul edilmektedir. İcra suçları bakımından, 
fikrî içtima hali müstesna, aynı anda birkaç ihlâl düşünülemeye
ceğine göre, «bu kayıt sadece selbî fiiller için bir anlam taşır» (41). 
Bir cezaevi müdürünün, aynı dâvanın sanıkları hakkında tutma ka
rarının geri alınması hakkındaki yazıya rağmen, sanıkları salıver
memesi örneğinde, aynı anda birden çok ihlâl vuku bulmuş sayı
lacaktır. 

c) A y n ı H ü k m ü n İ h l â l i : Yasadaki bu kayıt pek açık 
değildir. Bununla birlikte, «yasanın aynı hükmü» nü, «yasanın aynı 

(39) Aksi kanı için bak. MANZINI, Ttattato. V. II . salı. 688 . 
(40) EREİM. op. cit„ 686. 
(41) ERE\l. op. cit. 687. 
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maddesi» ıbiçiminde anlamamak gerekir. Yasanın aynı maddesinin 
ihlâli şüphesiz, aynı hükmün ihlâli sayılacaktır. Fakat, aynı maddede 
yer almamakla birlikte, aynı suçun basit ve şiddet nedenli biçim
lerinin «ayni suç işleme karanmn icrası cümlesinden olarak» ger
çekleştirilmeleri halinde nasıl hareket edilecektir? Doktrin ve uy
gulama, bu takdirde de aynı hükmün ihlâl edilmiş olduğunu kabul 
etmektedir. Dönmezer ve Erman'a göre, «bu mevzuda gözönünde 
. tutulacak kriter, suçun hukukî mevzuu, yani muayen bir fiili suç 
haline getirmekle korunan hukukî menfaat olmayıp, suçun basit 
şeklidir; zira, suçun ağırlaşmış şekilleri, esasta basit şekilde dahildir. 
Bu sebepledir ki, ırza tasaddi ile ırza tecavüz aynı kanun hükmü 
sayılamaz. Zira, her biri ayrı bir suçun basit şeklidir ve suçlardan 
birinin diğerini kapsadığı, diğerinin tarifini de muhtevi olduğu iddia 
edilemez» (42). 

3. Teselsülün Sonuçlan: Teselsül halinde unsur suçlara ayrı 
ayrı ceza verilmeyip, biri için tayin edilecek temel ceza altıda birden 
yarıya kadar arttırılacaktır. T .CK .6123 sayılı kanunla değiştiril
mezden önce, cezaların toplanması (içtimaî) «hukukî içtima» sis
temine (43) göre yapılıyor, bu nedenle, faile, teselsül hükümlerinin 
uygulanması halinde, bü5Tİk bir yarar sağlanmış olmuyordu. Bugün 
ise, toplama sistemi geçerlidir. Buna göre, failin işlediği bütün suç
ların cezaları toplanır ve hükmedilir. Bu durumda, müteselsil suç 
işleyenin yararlandığı ceza tutarı büyüktür. Önem için, 80. maddede
ki artırma nisbetlerinin, toplama hükümleriyle dengeyi sağlayacak 
şekilde gözden geçirilmeleri gerektiğini sanıyoruz (44). 

Unsur suçlardan biri ötekilerden daha ağır cezayı gerektiriyorsa, 
örneğin, şiddet nedenli hırsızlık ise, bu suçun cezası temel ceza 
olarak tayin edilmeli ve arttırma onun üzerinden yapılmalıdır. ; 

Müteselsil suçun zamanaşımı, teselsülün bittiği anda başlaya
cak ve dâvaya, teselsülün son bulduğu yer mahkemesinde bakıla
caktır. Öteki bakımlardan, unsur suçlar bağımsızlıklarını koruyacak 
ve ayrı ayn işlem göreceklerdir. 

(42) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. C. I. sah. 416. 
(43) Hukukî içtima sistemi hakkında bilgi için bak. EREM. op. cit. 662. 
(44) Ayn ıntielikte, EREM, op. cit, sah. 679 • 680. 
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C) Fikrî tçtima: 

T. C. K.'nun 79. maddesine göre, «işlediği bir fiil ile kanunun 
muhtelif ahkâmını ihlâl eden kimse, o ahkâmdan en şedit cezayı 
tazammun eden maddeye göre cezalandırır». 

Failin işlediği bir eylem ile yasanın çeşitli hükümlerinin ihlâl 
edilmesine doktrinde, «fikrî içtima, calî içtima, şeklî içtima» gibi 
isimler verilmektedir. Türk doktrini, bunlardan birincisini benimse
miş bulunmaktadır (45). Fikrî içtimain hukukî niteliğini izah etmek 
üzere biri, gerçek birlik kuramı, diğeri calî, ya da şeklî (biçimsel) 
birlik kuramı diye isimlendirilmesi mümkün iki grup görüş ortaya 
atılmıştır (46). Bunlardan birincisine göre, bir eylem ile yasanın 
çeşitli hükümlerinin ihlâlinde ya kastta birlik, ya da fiiller arasm-
datki doğal, ya da hukukî zorunluluk bağı, bunları gerçek bir birlik 
haline getirir. Biçimsel birlik kuramına göre, ilhâl sayısı kadar suç 
vardır. Yasa, bu ihlâllerden en ağırının cezasını vermekle yekiniyor
sa, bunun nedeni, amaca uygun oluştur, iki görüş arasındaki en 
önemli fark, birincisine uyulduğu takdirde, öteki ihlâller, en ağır 
ihlâli gerektiren hükmün bünyesinde eriyecek ve her birinin ayn 
bir manevî unsura bağlanıp bağlanmadığı araştırılmayacak, buna 
karşılık, ikinci görüş esas alınacak olursa her ihlâlin ayrı bir kasdm 
ürünü olması gerekecektir. 

Ceza yasasının sözüne bakılacak olursa, bu ikinci görüşün ka
bul edildiği düşünülebilir (47). Uygulama da bu yönde gelişme gös
termiştir (48). 

Kanımızca, 79. madde şöyle yorumlanmak gerekir : Tek eylemle 
ve fakat birden çok kasıtla, bir çok kimselere hakarette bultman, 
hem A, hem B'yi, aynı kurşunla yaralamak, ya da öldürmek için 
silâhını bir kez ateşleyen ve her ikisini yaralayan, ya da öldüren 
kimsenin hareketine fikrî içtima hükmü uygulanamaz. 

(45) Bak .EREM. op. cit. sah. 672, DÖNMEZER - ERMAN. op. cjt. Cilt. I I / l . sah. 408, 
KÜNTER. Fikrî içtima Sebebiyle Suçların Birleştirilmesi, t . Ü. H. F. M., 1948, I - II . 

(46) Bu görüşler ve eleştirilmeleri için bak. DÖNÜUEZER - ERMAN. op. cit. C. II/ l . sah. 
409 ve mü. 

(47) MANZINI. Trattato. V. II. n. 517 (1908), EREM. op. cit. sah. 673. 
(48) «Sanıgm, bekçilere her «ikinizin de avradmı s.k. ederim» yolunda sarfeylediği sözde 

vaki hakaretin her iki bekçiye şâmil olduğuna... şüphe edilmezse de... ceza tertibi 
bakımından tek sözle vakî hakaretin bir suç teşkil edeceğine göre, fiilin taaddüt 
ettiğinden içtima hükmünü mUstelzim bulunduğuna ait temyiz Mraziyle tebligna-
medeki düşünce yerinde görülmemiştir». 4. C. D. 18.2.1553, Esas 1413, Karar 1686. 
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Bundan başka, eylem de tek olmalıdır. Biz eylem terimini, 
hareket ve sonucu içine alacak genişlikte kabul ediyoruz (49). Bu 
bakımdan, fikrî içtimanm mevcut olabilmesi için meydana gelen 
sonucun da tek olması, fakat, bunun, yasanın ayrı ayrı hükümlerini 
ihlâl etmesi şarttır. Örneğin, bir evli kadınla cinsel ilişkide bulun
mak üzere, kadının kocasıyla beraber oturduğu eve girip zina eden 
kimsenin davranışını fikrî içtima hükümlerine göre değerlendir
mek nasıl doğru değilse, failin aynı amaca yönelmiş hareket, ya da 
hareketlerinin farklı iki sonuç doğurduğu diğer hâllerde de, örne
ğin, bir kimseyi öldürmek kasdıyla atılan kurşunun, o kimsenin 
gövdesinden çıktıktan sonra oradan geçmekte olan bir başkasını 
yaralaması olayında fikrî içtima hükümleri uygulamlmamalıdır (50). 

Buna karşılık, sonucun tek olmasına rağmen, yasanın iki hük
münün ihlâl edilmiş olduğu şu olayda, fikrî içtima hükümleri uy
gulanacaktır : Bir erkeğin, evli bir kadınla alenen cinsel ilişkide 
bulunması... Bu olayda, dış dünyada bir tek değişiklik meydana 
gelmiş (cinsî münasebette bulunma), fakat, bu değişiklik yasanın 
iki ayrı hükmünü, 419 ve 440. maddelerini ihlâl etmiştir. 

Fikrî içtima halinde faile, ihlâllerin en ağırının gerektirdiği 
ceza verilir. Bunun, her ihlâl için yasada yazılı soyut ceza mı, yok
sa, her türlü arttırma ve eksiltme işlemlerinden sonra elde edilecek 
sonuç ceza mı şeklinde anlaşılması gerektiği üzerinde tartışılmak
tadır (51). Biz, somut olayda yargıcın hükmedeceği somut cezaya 
göre hareket edilmesi fikrini savunanlara katılıyoruz, ihlâl edilen 
hükümlerden birinin tanımladığı suç hakkındaki koşuğturma şikâ
yete bağlı ve bunun cezası resen kovuşturulandan daha ağır ise 
419 ve 440. maddelerde olduğu gibi daha ağır cezayı gerektiren eylem 

(49) Bak. Yukarıda «Suçun Maddî Unsuru, A — Maddî Unsuru Meydana Getiren Tali Un
surlar». 

(50) Yargıtay, «Atılan merminin kasdolunan şahısla başka birisinin yaralanması halinde, bir 
fiille kanunun muhtelif ahkâmı ihlâl edilmiş sayılır ve fail, hakkında ağır cezayı ihtiva 
eden madde uygulanır» yolunda karar vermiştir. Y. C. G. K. 26.11.1945, Esas 16, Karar 12. 
Bir başka karar da şöyledir : «Atılan bir taşla, cam kırılması ve bir kimsenin yaralan
ması halinde Ceza Kanununun 79. maddesi uygulanır Y.C.G.K. 26.11.1945, Esas 206, 
Karar 201. 

(51) DÖNMŞZER ve ERMAN, şöyle düşünmektedir ki: «... En ağır cezayı tazammun eden 
m a d d ^ bulmak için, hâkimin müşahhas olarak hükmecedecegi cezaya değil, İhlâl-
edilen muhtelit hükümlerin mücerret olarak muhtevi oldukları cezaya bakmak iktiza 
eder», op. cit. C. I I / l , sah. 421. EREM'e göre, «... Bu anlayış şekli maddenin yazılı 
şekline uygun olmakla beraber, içtima hakkında kanununun kabul ettiği umumî sisteme 
aykırıdır ve müşkülât tevlid edicidir», op. cit. sah. 675. 
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için şikâyet dilekçesi verilmemiş olması, hafif cezalı öteki hükmün 
uygulanmasına engel değildir. 

D) Biribirine Bağh Suçlar : 

T. C.K.'nun 78. maddesine göre, «Bir kimse bir suçu işlemek 
veya vukubulmuş bir suçu gizlemek için diğer bir suçu işlediği ve
yahut o suç vesilesiyle kanunda suç teşkil eden diğer bir fiil daha 
irtikâp eylediği takdirde, mezkûr fiiller kanunen o suçu terkip eden 
anasırdan veya suçun esbabı müşeddidesinden sayılmazsa o kimse 
hakkında...» içtima hükümlerine göre ceza verilir. / ' 

Yasa, bu hükmüyle, birden fazla suç işlemiş olması halinde, 
bunlarm her biri için ayrı ayrı ceza verilip, sonra bu cezaların, 
toplama hiikümleri uyarınca hükmedileceğine ilişkin temel kuralı 
doğrulaşmakla birlikte tümden gereksiz b i r tekrarda bulunmuş sa
yılamaz. Çünkü, işlenen eylemler arasında manevî bir bağın kurul
masının mümkün olduğu hallerde, tereddüt doğabilirdi. 

Maddede, üç hâl gözönünde tutulmuştur: a) Bir suç işlemek 
için başka bir suç işlemek (bir kimseyi öldürmek için gece vakti 
gizlice evine girmek), b) Vuku bulmuş bir suçu gizlemek için başka 
bir suçu işlemek (kaçakçılığı meydana çıkaran memura rüşvet ver
mek) , c) Bir suç solayısıyla yasanın suç saydığı başka bir eylem 
daha işlemek (571. m.'de belirtilen şekilde sarhoşken hükümetin 
manevî kişiliğine hakarette bulunmak...) 

Bu üç halde, gene yasanın gösterdiği, iki olumsuz koşula bağ
lı olarak, toplama hükümleri uygulanacaktır. Yani, her suç için ayrı 
ayrı ceza verilerek bu cezalar toplanacaktır. Ancak, bu suçlardan 
biri diğerinin unsuru, ya da şiddet nedeni olduğu takdirde, toplama 
hükümleri uygulanmayıp, eylemler tek suç haline gelecek, öteki su
çu unsur olarak kapsayan, ya da şiddet nedeni haline getiren hüküm 
uygulanacaktır. Örneğin, zimmet ve evrakta sahtekârlık bağımsız 
olarak cezalandınlabilen suçlardır. Fakat, zimmetine para geçiren 
memur, suçunun meydana çıkmaması için mılhasebe kayıt ve def
terlerini «tağyir ve tahrif edecek» olursa, zimmet ve sahtekârlık 
hakkındaki hükümlere göre ayrı ayrı değil, her ikisini bir suç ha
line getiren ihtilas hükmüne göre (Mad. 203) cezalandırılacaktır. 
Bunun gibi, hırsızlık yaparken kendisini yakalayan ev sahibini, 
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suçunun meydana çıkmaması için öldüren kimse, hırsızlık ve öl
dürmeden ötürü ayrı ayrı ceza görmeyip, adam öldürmenin «bir 
suçu gizlemek, ya da delil ve emarelerini ortadan kaldırmak için» 
işlenmiş olmasını adam öldürme suçunun şiddet nedeni sayan 
450. maddenin 9. bendine göre tek bir cezaya çarptırılacaktır. 

E) Teşebbüs Halinde Kalan Suçlar^^ 
I. işlenmesi tasarlanıp kararlaştırılan suç dış âlemdeki yolunu 

başlıca iki evreden geçerek tamamlar; a) icra, b) tamamlanma... 
Bir eylemin gerçek anlamda suç teşkil edöbilmesi bu noktaların 
her ikisinden de geçmesi halinde düşünülebilir. Teşebbüs halinde 
kalan eylemde, suçun tamamlanmasını mümkün kılan son evre 
noksan kalmıştır. Bu bakımdan, teşebbüs halinde kalan eylem, ya
sadaki tipe uymaz. Onun için, bugün suça teşebbüs edenler ceza-
landınlabiliyorlarsa, bu, ceza yasalarının açık bükümler koymaları 
sayesinde mümkün olabilmektedir. Konunun, suçları yasallığı ilkesi 
ve tipiklik unsuru ile ilgisi meydandadır. 

II. Teşebbüs halinde kalan suçların cezalandırılma nedenleri 
üzerinde uzun uzun tartışılmış (52) ve teşebbüsün hukukî mahiyetini 
belirtmek üzere çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Şöyle düşünülebi
lir : Bütün unsurİEirı ile tamamlanmış bir suçla teşâbbüs evresinde 
kalmış bir suç arasında manevî unsurları bakımından bir başkalık 
yoktur. Her ikisi de suç sayılan belli bir sonucu gerçekleştirmek 
amacı ve karan ile işlenmişlerdir. Teşebbüste eksik kalan şey, faili
nin iradesi dışındaki bir nedenin, bu sonuca götürecek hareketlerin 
tamamlanmasına, ya da tamamlanan hareketlerden kasdedilen so
nucun doğmasına engel olmasıdır. Ne var ki, failin yaptıkları, bir 
yandan toplum ve hukuk düzenini ihlâl etmiş, hiç değilse böyle bir 
tehlikeyi ortaya koymuş, öte yandan, ondaki tehlikeli kişiliği ortaya 
koymuştur. Teşebbüs bu nedenler dolayısile cezalandırılmaktadır. 

Yukarıda, teşebbüsün, yasallık ilkesinin bir sonucu olarak, ka
nuna özel surette konulan hükümler sayesinde cezalandırılabildiğini 
söylemiştik. Böylelikle, bir yandan kasdolunan suç hakkındaki ku
ral, öte yandan onu tamamlayıcı nitelikteki bu ikinci hüküm, bera
berce, bağımsız yeni bir suç tipine vücûd vermiş olurlar (53). 

(52) 6ak. MANZINI. op. cit. n. 432/1. 
(53) Krşz. FERRI, Principil... sah. 541, SALTELLI - ROMANDO Di FALCI. Commento... V. I. 

Parte. I. n. 190. 

63 



/ / / . Teşebbüsün Unsurları: Teşebbüs T. C. K.'nun 61 ve 62. 
maddelerinde düzenlenmiştir. Bu iki maddenin hükümleri birlikte 
ele alınacak olursa, teşebbüs hakkında şöyle bir tanıma varılabilir : 
«Teşebbüs, işlenmesi kasdolunan bir cürmün icrasına elverişli araç
larla başlanmasından sonra, failin elinde olmayan engel nedenlerin 
müdahalesi 5dizünden icra eylemlerinin tamamlanamaması ya, da 
tamamlandığı halde sonucun meydana gelmemesidir». 

Bu tanımdan, teşebbüsün unsurları kolaylıkla çıkarılabilir: 
ä) Cürüm işleme Kasdı, b) Elverişli Araçların Kullanılması, c) İcra 
Başlangıcı, d) Engel neden yüzünden icra eylemlerini, tamamlana
maması, ya da sonucun meydana gelmemesi... Şimdi bu unsurları 
sırasıyla inceleyelim : 

a) Cürüm İşleme Kasdı: Kanun 61 ve 62. maddelerinde 
«... Bir kimse işlemeği kasteylediği - kasdettiği» demek suretile bu... 
unsuru göstermiştir. Doktrinde, maddelerdeki «kast» teriminin, 
suçun manevî unsuru olan kasttan başka bir şeyi ifade ettiği ve 
kastın teşekkülünden önceki bir evrede yer alan cürüm işleme kararı 
biçiminde anlaşılması gerektiği ileri sürülmüştür (54). Teşöbbüs 
konusuna yeni bir yön verme imkânına rağmen, T. C. K.'nun böyle 
bir anlayışa elverişli bir kapsamda olduğunu sanmıyoruz. 

Yasa, teşebbüste kastı unsur olarak aradığına göre, taksirli 
suçlarla kasdı aşan suçlarda teşebbüs düşünülemez (55). Buna kar
şılık, teşebbüsün bu unsurunun mevcut sayılabilmesi için tehevvür 
kasdı, ya da süreli kast olması arasında fark yoktur. Öte yandan, 
kanun, 61 ve 62. maddelerinin gerek başlık gerek metninde açıkça 
«cürüm» den söz ettiği için kabahatlere teşeibbüs cezalandırılmaya
caktır. Teşebbüse elverişli ve elverişsiz öteki suçlar için bak. EREM 
op. cit. sah. 638 ve mü. 

b) Elverişli Araçların Kullanılması: Yasa, bu unsuru ifade 
etmek üzere «vesaiti mahsusa» deyimini kullanmıştır. Doktrin ko
nuya daha çok uyan «elverişli vasıta» deyimini benimsemiştir. Bu-

(54) EREM. op. cit. sah. 622-3. 
(55) Aksigörüş için bale. MANZINI. op. cit. V. II. n. 445/III. 
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nunla birlikte, yeni yasalar «elverişli hareketler» i unsur olarak 
kabul etmişlerdir. Yeni İtalyan Ceza Yasası bu ikinci yolu seçmek
le, elverişliliğin yalnız kullanılan araçta değil, hareketlerin tümün
de aranacağını belirtmiş olmaktadır (56). 

Aracın elverişli olması demek, kasdedilen sonucu meydana ge
tirmeğe salih bulunması demektir (57). Aracın elverişliliğinin ne 
şekilde tayin edileceği konusu tartışmalıdır. Öyle sanıyoruz ki, bir 
araç, ya da hareketin elverişli olup olmadığı, her suç için ve suça 
teşebbüs edilmesinden önceki koşullar somut olarak gözönüne alı
narak tayin edilmelidir. Aksi takdirde, sonucun meydana gelmemiş 
olmasına bakılarak, «araç elverişli olsaydı sonucu meydana getirir
di» diye düşünüp, örneğin, kurşun geçirmez bir zırh giymiş olan 
bir kimseye ateş eden failin kullandığı aracı elverişsiz saymak gibi 
makûl olmayan bir sonuca varmak mümkündür (5%. Şu halde, ara
cın elverişli olup olmadığı, teşebbüse geçilmeden önce var olan ve 
bilinen koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle saptanacak ve 
tayin olunacaktır. Ancak, failin, aracın elverişli olduğunu bilmesi 
şart koşulmamalıdır. Esasen, fail, aracın elverişsiz olduğunu bili
yorsa, teşebbüsün manevî unsurunun varlığında şüphe etmek ge
rekir (59). 

Araç ve konuda elverişsizlik işlenemez suça vüçûd vermekte
dir (60). 

Yukarıda da4öylediğimiz gibi, ceza kanunlarında tamamlan
mış suça nisbetle, (ya bir netice meydana getirmedikleri veya hare
ket tamamlanamadığı için) eksiklik arzeden teşebbüs halinde kalmış 
olan suçlar hakkında özel bir hüküm bulunmasaydı, bunların ceza
landırılması mümkün olmazdı. Çünkü, bilindiği gibi, bütün unsur
ları tamamlanmamış olan bir fiili, tipik, dolayısile suç saymak 
mümkün değildir. Teşebbüs hakkındaki hükümler, cezalandırılabilir 
fiiller kategorisine, bu noksan fiilleri de sokmak suretiyle, tipiklik 
unsurunda bir genişlemeye vücût vermişler ve 'özel hükümlerde te
ker teker gösterilen suç tiplerine tam bir uygunluk arzetmeyen dav
ranışların dahi tipik sayılacakları yolunda bir kural getirmişlerdir. 

(56) ANTOiaSEI. op. cit., sah, 344. 
(57) MANZINI. op. cit. V. II. n. 437. 
(58) ANTÖLISEI. op. cit. sah. 345 ve mü. 
(59) EREM. op. cit. 624. 
(60) Bak. Yuk. Tipiklik, B. Geniş bilgi için DÖNMEZER - ERMAN. op. cit., C. T. n. 593 ve 

m., EREM, op. cit., sah. 633 ve mü. 
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Bu söylediklerimizden, bir yandan, özel hükümlerdeki teorim edici 
kuralın, öte yandan, teşebbüsü tanımlayan kuralın, teşebbüs «tip»ini 
meydana getirdikleri anlaşılmaktadır. 

Teşebbüs konusunun, özel hükümlerdeki münferit tecrim edici 
kurallar olmadıkça somut bir varlık kazanamayacağı ve «boş bir 
kalıp» olmaktan öteye gidemiyeceği böylece anlaşılınca, tipe uygun
luk şartının teşebbüs halinde kalmış suçlar bakımından varlığı 
zorunlu bir şart olduğu ortaya çıkar. Yukarıda, elverişli olmayan 
bir hareketin tipik de olmayacağını belirtmiştik. Şu hâlde, elverişli
lik dahi, teşebbüsün unsurlarından biri olmaktadır. 

Bu düşünceler, teşebbüs ile, hareketin (vasıtanın) elverişsiz
liğinden doğan işlenemez suç arasındaki ilişkiyi açıkça göstermek
tedir. Bunun için, teşebbüsle ilgili ilkeler ve görüşler işlenemez 
suç bakımından da değer taşır. 

Teşebbüs ile işlenemez suç arasındaki ilişkiler çeşitli yönlerden 
inceleme konusu yapılabilir. Konu, manevî unsur bakımından ele 
alındığında, gerek teşebbüs halinde kalan suçun, gerek işlenemez 
suçun failinde, suç işlemek iradesinin var olduğu görülür. Fakat, 
işlenmesi istenen eylemin gerçekleşen biçimi, işlenemez suçta bam
başkadır. Gerçi, teşebbüste de failin sübjektif öngörüsü ile, objektif 
gerçek arasında ayrılık vardır; fakat, suçun hiç işlenmediği söyle
nemez. Öte yandan, bu ayrılıklar, teşöbbüste başka, işlenemez suçta 
başka nedenlerin ürünüdür. 

Teşdbbüs halinde kalan suçlarda ayrılık, failin iradesi dışındaki 
engelleyici sebeplerin, hareketin tamamlanmasını veya neticenin hu
sule gelmesini önlemelerinden, işlenemez suçta ise, hareketteki el
verişsizlik yahut mevzuun bulunmamasından doğar. Yani teşebbüs 
halinde kalmış bir suçun söz konusu olabilmesi için, suçta kulla
nılan vasıtanın ve hareketin mutlaka elverişli ve mevzuun da her 
hâlde mevcut olması lâzımdır. Oysa, işlenemez suç olaylarında ya 
hareket elverişsizdir yahut mevcut olmayan bir mevzua yönelmiştir. 

Teşebbüs ile işlenemez suç arasında, her ikisinde de maddî an
lamda bir hareketin varlığından ötürü bir benzerlik mevcuttur. An
cak, işlenemez suçtaki hareketin, hukuken korunan bir menfaati 
zarar veren tehlikeye maruz bırakrgası imkânsızdır. Bu sebeple, bir 
fiilî durumun teşebbüs mü, yoksa işlenemez suç mu olduğunu tes-
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bit edebilmek için yalnız neticenin meydana gelmemiş olması vakıa
sının müşahadesi kâfi değildir. Ayrıca, neticenin vukuunun imkân
sız olup olmadığına da bakılmalıdır. 

İşlenemez suç ile teşebbüs arasında, maddî unsurları açısından 
müşahedesi kabil bir başka fark da şudur : Özellikle, ihmâl sure
tiyle icra suçlarında, suça, ihmali bir hareketle dahi sUça teşdbbüs 
etmek mümkün olduğu hâlde (mes. yeni doğan çocuğu öldürmek 
maksadile göbek bağını kesip bağlamamak), vasıtanın elverişsiz
liği sebebiyle işlenemez suça ihmali bir hareketle vücût verilmesi 
tasavvur edilemez/Çünkü, bir hareketsizliği ifade eden «ihmâl» ile 
olumlu bir faaliyeti gerektiren vasıtaların kullanılması hâlini bağ
daştırmağa imkân yoktur. Buna mukabil, mevzuun yokluğundan ile
ri gelen işlenemez suçlarda ihmali hareketler rol oynayabilirler. Belli 
bir saatte, bulunduğu yerden bir trenin geçeceği gibi yanlış bir 
bilgiye sahip olan demiryolu hat bekçisi, kaza vuku bulması için 
o saatte işaret vermek yahut makasları değiştirmekten imtina eder
se, yahut yeni doğum yapmış bir kimse, ölü doğduğunun farkına 
varmaksızın, çocuğunu öldürmek maksadı ile göbeğini bağlamaz 
veya ona süt vermezse bu anlamda bir işlenemez suça vücût vermiş 
olur. 

İki müessese karşılaştırılırken üzerinde durulabilecek bir başka 
nokta şudur : kanunlar bazı ceza siyaseti mülahazalarıyla yalnız 
cürme teşebbüsü cezalandırmışlardır. Yani, kabahate teşebbüs ol
maz. Oysa, vasıtanın veya hareketin elverişsizliği yahut mevzuun 
yokluğu bir «işlenemez kabahat »a vücût verebilir. Çünkü, cürüm
ler gibi kabahatlerden de zarar veya tehlike şeklinde bir netice doğ
ması mümkün olduğu gibi, kabahatlerde neticeye yönelmiş bir irade 
unsuru tamamen bertaraf edilmiş değildir. Kabahatlerin cezalandı-
rılahilmeleri için iradî olarak işlenmiş olmaları şarttır. Sadece, 
fiilin kasden işlenip işlenmediğini soruşturmaya lüzum yoktur. Akıl 
hastası zannedilen bir kimseyi, yetkili makamlajra haber vermeksi
zin muhafaza etmek için kabul eden şahsın fiili bu anlamda bir iş
lenemez kabahattir (Bk. T.C.K. m. 561). Ancak, şunu da söyleyelim 
ki, bu tartışmaların, özellikle, kabahatta teşebbüsü cezalandırmayan 
sistemler fîakımmdan pratik bir önemi yoktur. 

Taksirli suçlarla kasdı aşan suçlarda teşebbüsün mümkün olup 
olmayacağı konusundaki tartışmayı dahi işlenemez suç alanına kay-
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dirmak kabildir. Bilindiği gibi, doktrindeki hâkim kanaat, neticeye 
yönelmiş bir iradeden yoksun oldukları için taksirli suçlar hakkında 
teşeibbüs hükümlerinin uygulanamayacağı merkezindedir. Buna mu
kabil, ıteşeibbüsün, bir hakkı tehlikeye maruz bırakmış olması yü
zünden cezalandırıldığı görüşünde olanlar taksirli suçlarda dahi te
şebbüsün gerçekleşebileceğini ileri sürmüşlerdir. Konuya işlenemez 
suç açısından bakan Conci'ye göre, bir neticenin mevcut olabileceği 
bütün suçlarda, netice kavramına ne gibi bir anlam verilirse veril
sin, işlenemez suçun varlığı söz konusu olabileceğine, taksirli suç
larda da bir netice bulunduğuna göre, bu suç tipinde de işlenemez 
suç ipotezine yer vermek lâzımdır. 

Neppi Modona da, taksirli suçlarda işlenemez suça rastlanabi
leceği kanısındadır. Buna mukabil Sabatini, yalnız kasıtlı suçlarda 
işlenemez suç ipotezinin mevcut olabileceğini ileri sürmüştür. Ya
zara göre, bunun sebebi, işlenemez suçu karakterize eden yegâne 
somut unsurun, bir suç işleme niyeti olmasıdıv.^ 

işlenemez suçun manevî unsuru üzerinde uzun uzun duran ve 
konunun İtalyan kanununa göre sistematik bir izahım yapan Neppi 
Modona'ya göre, ya hareket elverişsiz olduğu için hak ve menfaat
leri ihlâl edici muhtevadan yoksun olan ya da mevzuun yokluğu 
sebebiyle tanımdaki tipe uygun bulunmayan işlenemez suça «suç» 
denebiliyorsa, bunun sebebi, suçun hiç değilse bir unsurunun olay
da gerçek anlamda ınevcut olmasıdır. Bu unsur da, kast veya tak
sir şeklinde beliren manevî unsurdur. Bu davranış tipinde kasdm 
bütün şekillerine rastlanabilir. Eğer fiilin objektif unsurları teşek
kül edemiyorsa, bu kasdm, yanılmaya dayanmasıdır. Fail, ya yanı-
larak hareketinin, korunan menfaate zarar vermeğe elverişli oldu
ğunu yahut aynı sebeple kanunî tipte gösterilen mevzuun mevcut 
bulunduğunu sanmıştır. İşlenemez suçun taksirli şeklinin meydana 
gelmesine de hiç bir engel yoktur. Meselâ, arzeden şahsın içinde bu
lunduğu durum ve şartlara yahut malın niteliğine veya fiyatına gö
re bir cürüm mahsûlü olduğundan şüphe edilebilecek bir şeyi, men-
şeinin meşru olup olmadığım soruşturmaksızm almak suçtur 
(1. C. K. m. 712; T. C. K. m. 579). Şimdi, bif kimse, gerek fiyatının 
son derece ehven oluşu, gerek satıcmm itimada şayan bir kimse 
bulunmayışı ve müzayakada oluşu gibi sebeplerle suç mahsulü ol
duğundan şüphe edilebilecek kıymetli bir halıyı, menşeinin meşrui
yetini soruşturmaksızm satın alsct ve halının, satıcısına meşru bir 
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şekilde ait olduğu anlaşılsa, ortadan hareketin elverişsizliği yüzün
den zarar verici muhtevadan yoksun taksirli bir işlenemez suç var
dır denilebilir. Az önce kalp krizi geçirerek ölen bir hastaya, has
tabakıcının, hayatta zannederek ve dikkatsizlikle ilâç yerine öldürü
cü bir madde zerketmesi de mevzuun yokluğu sebebiyle taksirli iş
lenemez suça misâl, olabilir. Bunun gibi^ az önce ölmüş bir kimse 
aleyhine taksirli müessir fiil işleyen kimsenin hareketi de, taksirli 
işlenemez suç ipotezine girer. 

Kanunlar, teşebbüsün unsurları arasında, cürüm işleme kast 
veya kararını açıkça göstermişlerdir. Bu bakımdan, cürüm sayılan 
bir neticeye yönelmiş bir iradeden yoksun bulunan taksirli suçlara 
teşebbüs, pozitif hukuk açısından tasavvur edilemez. Ancak, şöyle 
de düşünmek müm.kündür : «... teşebbüs suçun tamamlanmamış 
bir şeklidir. Bu bir gözlemdir ve .suçun kasıtlı ve taksirli şeklinde 
farklı değildir... O hâlde taksirden gelen bir hareketin de tamamla
namamış olması (zehirli bir maddeyi küçük çocuğun alabileceği 
bir yerde bırakan annenin taksirinin, çocuğun bu maddeyi tam ağ
zına atacağı sırada başka şahıs tarafından görülerek alınması sure
tiyle netice vermemiş olması gibi) imkânsız sayılamaz. O hâlde ni
çin kanun taksirli suça teşebbüsü kabul etmemektedir?» (61). 

Mesele bu yönden ele alındığında, hareketin elverişsizliği veya 
mevzuun bulunmaması sebebiyle işlenemez suçun taksirli şeklinin 
de kabili tasavvur olduğu kabul edilebilir. Kaldı ki, işlenemez su
çun mevcudiyeti için hareketin elverişsizliği veya mevzuun bulun
mamasından ötürü, suç sayılan neticenin husulünün imkânsız ol
ması kâfidir. Teşebbüsün tanımı içinde yer alan «suç sayılan neti
ceye iltibasa yer vermeyecek şekilde yönelmiş olmak» şartı, işlene
mez suç bakımından söz konusu değildir. î . C. K.'nun işlenemez suç 
hakkındaki hükmünün (M. 49, f. 2) sadece «zararlı neticenin husu
lünün, hareketin elverişsizliği veya mevzuunun bulunmamasından 
ötürü imkânsız olması»ndan bahsetmiş olması dahi, bu tarz düşü
nüşü doğrular. Bu sebeple, soyut olarak ele alındığında taksirli sa
yılabilecek bir hareketin, elverişsizliği (dikkatsizlikle açık bırakılan 
bir havagazı musluğundan çıkan gazın, o yerdeki hava cereyanı se-
bebile kişilere zarar vermemesi) yahut mevzuun yokluğu (bir at-

(61) EHEM. op. cit. sah. 539. 
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letin, gayrinizamî bir hızla üzerine doğru gelen bir otomobilin sa-
demesinden çevikliği, meselâ, havaya fırlayıp kaportanın üzerine 
oturması sayesinde kurtulması) yüzünden zararlı bir neticenin mey
dana gelmediği bütün olaylarda, taksirli işlenemez suçun mevcut 
olduğu kabul edilmelidir. 

Kasdı aşan suçlar konusuna gelince... Bilindiği gibi bu suçlarda 
failin ihmalî veya icraî bir hareketinden, kasdetmiş olduğundan da
ha ağır bir neticenin meydana gelmiş olması söz konusudur. Fail, 
kastetmediği bu ağır neticeden de sorumlu tutulur. Kasdı aşan su
çun varlığı için, kasdedilmiş olandan ağır bir neticenin meydana gel
mesinin zorunlu olmasına, işlenemez suçlarda ise neticenin husulü
nün imkânsızlığı esas bulunduğuna göre iki kavramın bağdaştırıl-
masına imkân yoktur. 

Elverişlilik konusu incelenirken tahrikçi ajanın (agente prova-
catore) elverişliliğe etkisi üzerinde durmakta yarar vardır. Önce, 
«tahrikçi ajan» deyiminden neyin kasdedildiğinin tesbiti gerekir. 
Kavrama tarihen verilen anlam ile, bugün verilen anlam biribirinden 
farklıdır. Eskiden tahrikçi ajan denilince krala ve yüksek mevkiler
de bulunanlara yaranmak ve hizmetleri karşılığında bunlardan bir 
menfaat sağlamak amacıyla, bazı kimseleri, siyasal nitelikteki suç
ları işlemeğe sevkedip, sonra bunları ihbar edip yakalatarak ikrami
ye alan veya bir kimsenin suç işleyecek karakterde olduğunu gös
termek ve her halde gene bir çıkar sağlamak için onu azmettiren ki
şiler anlaşılırdı. Bugün tahrikçi ajan, sadece suçun işlenmesinden 
doğrudan doğruya menfaat sağlamayı uman bir kimse olarak anla
şılmamaktadır. Bununla beraber, kavramın tam bir açıklığa kavuş
muş olduğu söylenemez. Kavrama genellikle verilen anlam şudur : 
«... tahrikçi, suçun işlenmesini istemekte, bir kimseyi suç işlemeğe 
sevketmekteyse de, bunun sebebi suçtan doğacak zararlı veya tehli
keli neticeyi istemesi olmayıp, bizatihi suçun dışında kalan, suça 
yabancı olan diğer bazı menfaatleri istemesinden ibarettir...». 

Ancak, işlenemez suç konusunu ilgilendiren tahrikçi ajan, işle
necek fiilden, kendisi için ne dolaylı, ne dolaysız bir çıkarı olmayan, 
yalnız suçluyu meydana çıkarmak, adalete teslim etmek amacıyla, 
kısacası toplum savunmasını sağlamak için harekete geçen, hiç de
ğilse, birinci plândaki amacı bu şekilde özetlenebilen tahrikçi ajan
dır. 

70 



Aslında, tahrikçi ajan konusu, önemli bazı ceza hukuku mües
seseleri ile yakından ilgilidir. Bunlardan biri, iştirak mümessesedir. 
Bu müessesenin çerçevesi içinde, tahrikçi ajanın, suçu icra eden fa
illerin suç ortağı sayılıp sayılmayacağı, dolayısile ceza görüp gör
meyeceği soruları cevaplandırılmağa çalışılır. Bu soruların cevap
ları araştırılırken, bir takım yan - problemlere sıçramakta zorunlu
luk vardır. Bu problemlerden bir tanesi, tahrikçi ajanın, emrin ic
rası, kanun hükmünü icra gibi hukuka uygunluk sebeplerinden ya
rarlanabilmesi imkânına ilişkindir. Bunun hemen arkasından, suça 
katılanların sayısına cezaî neticeler tanınan hâllerde (meselâ, hırsız
lığın ikiden ziyade kimse tarafından işlenmesi, T. C. K. m. 492/2; en 
az beş kişinin cürüm işlemek için cemiyet kurması, T. C. K. m. 313) 
tahrikçi ajanın, sayının hesabında nazara alınıp alınmayacağı prob
lemi akla gelmektedir. 

Tahrikçi ajan konusunun bizi ilgilendiren ciheti işlenemez suç 
konusuyla olan münasebetinden ibarettir. Daha doğrusu, suça ister 
teşvikçi veya azmettiren gibi manevî bir şekilde, ister, maddeten 
icraî fiillerde bulunarak, fakat her hâlde, tahrik ettiği kimseleri 
adalete teslim etmek, suçüstü yakalatmak veya suçluluları ortaya çı
karmak gibi bir saikle katılmış bulunan ve genellikle zabıta kuv
vetlerine mensup olan bir kimsenin, göstereceği faaliyetin, alacağı 
veya aldıracağı tedbirlerin, suçun varlığına ve özellikle, tahrik edi
lenlerin yaptıkları hareketlerin elverişliliğine etkide bulunup bulun
mayacağının incelenmesi gerekir. 

Bu konuda teklif edilen çözüm yolları pek çeşitlidir. Tahrikçi 
ajanın müdahalesinin, fiili, sözde suç haline getireceğinden, görü
nüşte suç, hareketin elverişsizliği sebdbiyle işlenemez suç, mevzuun 
yokluğu sebebiyle işlenemez suç, kanunî tipte gösterilen unsurların 
eksikliği, şeklî tamamlanma, teşebbüs halinde kalmış yahut tamam
lanmış suça kadar çeşitli ipatezlere vücût verebileceğinden söz açıl
mıştır. Bir fikre göre de, müdahalenin cinsine göre, bu ihtimâller
den her hangi biri söz konusu olabilir. Peşin bir hüküm verilemez. 

Kanaatimizce, tahrikçi ajanın faaliyetinin, işlenen fiili, sözde 
suç haline getirebileceği fikri kabule şayan değildir. Eğer, gerçekten 
bir sözde suç ipoteziyle karşılaşılacaksa, bu gibi hâllerde ceza huku-
kanuıj müdahalesi söz konusu olmayacaktır. Ancak, böyle bir neti
cenin, toplum gerçeklerine uymayacağı aşikârdır. Öte yandan, dü
şünüş tarzı ve vardığı hüküm, hukukî gerçeklere de aykırıdır. Bir 
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kere, sözde suçun mevcudiyeti için, işlenen fiilin, kanun tarafın
dan öngörülmemiş olmasına rağmen suç sanılması, yani hukukî bir 
yanılmaya düşülmesi lâzımdır^ Oysa, bu gibi olaylarda, kasdedilen 
fiil, daima kanunun açıkça suç saydığı bir fiildir. Bundan başka, 
doktrinde, fiilî yanılma sebebiyle sözde suç denilen ipotezden de 
bahsedilemez; çünkü, ortada suçun kurucu unsurlarından birini et
kileyen bir durum yoktur. Görünüşte suç denilen hâllerin ise, işle-
nemez suçtan başka bir şey olmayacakları evvelce görülmüştü. Üze
rinde durduğumuz olaylarda, meselâ, polisin, bir uyuşturucu mad
de kaçakçısı ile alış verişe girişmesinde ise, suçun hem aktif, hem 
pasif süjesi, hem de maddî mevzuu mevcuttur. Eksik olan husus, 
hareketin tamamlanamamış veya neticenin husule gelmemiş olma
sıdır. Bu son mülâhaza, tahrikçinin müdahalesinin, şeklî tamam
lanma veya mevzuun yokluğu sebebiyle işlenemez suça vücût verece
ği görüşünü de bertaraf eder. Öte yandan, suç, tahrikçinin faaliye
tine rağmen, bütün unsurları ile tamamlanmış olabilir. Fakat, bu 
takdirde, problem bizim konumuzun dışına çıkmış olur. 

Geriye, tahrikçi ajanın, manen veya maddeden suça katılmış ol
masının, aldığı tedbirlerin, hareketi elverişsiz kıldığı veya son mü
dahalenin, hareketlerin tamamlanması yahut neticenin husule gel
mesinden önce yapılmış olmasına göre, teşdbbüs halinde kalmış bir 
suça vücût vereceği iddiaları kalmaktadır. Şimdi, bunlardan hangi
sinin gerçeğe uygun olduğunu tesbite çalışacağız. / 

Bir düşünüşe göre, tahrikçi bir ajanın müdahale ettiği olaylar, 
hareketin elverişsizliği sebebiyle işlenemez suça vücût verirler de
nilmektedir. Gerçekten, meselâ, ticarete hile karıştırma suçunu tah-
tik edenin bir polis memuru ve alıcının sadece suçluyu yakala
mak veya yakalatmak amacıyla hareket eden bir kimse olması 
yahut tahrikçinin, bir kimseyi polis tarafından göz altına alman 
ve kuşatılan bir yerde hırsızlık yapmağa teşvik eıtmesi gibi olay
larda, tahrik edilen failin yaptığı hareketin, zararlı veya tehlikeli 
neticeyi doğurmağa elverişli olmadığı; memnu silâh alım satımın
da, polis kendini alıcı gibi göstermediği takdirde (ficti emptores), 
sadece şeyin el değiştirmesinin, alım satımın vukuuna delâlet et
meyeceği, taraflardan birinin satmak istemesine reğmen, diğeri 
almak niyetini taşımıyorsa, satıcının hareketinin, satımın teşek-
Icülüne elverişli olmayacağı, çünkü, mülkiyetin deVri neticesinin 
meydana gelmesinin imkânsız olduğu aşikârdır. 
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oldukça yaygın bir başka fikre göre ise, konu bir genellemeye 
müsait değildir. Başka bir deyişle, her olayın özellikleri göz önüne 
alınmadıkça, tahrikçinin müdahalesinin, her hâlde, hareketi elveriş
siz kılacağı, dolayısile, failin cezalandırılamayacağı söylenemeyece
ği gibi, daima cezalandırılabilir bir teşebbüs ipotezine vücût vere
ceği de iddia edilemez. 

Bu kanaatta olanlara göre, tahrikçi ajanın bir olaya çeşitli yol
lardan katılması mümkündür. Meselâ, tahrikçi, diğerlerini sadece 
suça teşvik edecek veya suç vesilesini yarattıktan sonra, ileride 
uygun bir zamanda müdahale etmek üzere, hareketin normal sey
rini izlemesine göz yumar, yahut icrasında, öteki suçlular gibi, bil
fiil rol oynar. Öte yandan, tahrikçinin, suç teşkil eden hareketlerin 
bir kısmına katılması veya icra hareketleri tamamlandıktan son
ra, zararlı sonuçlarını mümkün mertebe önlemek için ve suçlu-
iarı adalete teslim etmek üzere müdahalede bulunması mümkün-
a'JT. işte, tahrikçinin, tahrik ettiği suça katılması şekillerindeki 
bu çeşitlilik, hareketlerin elverişliliği üzerinde etkisi hakkında pe
şin bir hüküm verilmesine mânidir. 

Bu kanaatta olanların birleştikleri ortak nokta, tahrikçi ajanın 
müdahalesinin, sonradan husule gelen bir elverişsizlik halinde be
lirmesinin teşebbüsü cezalandırılabilir olmaktan çıkarmayacağı hu
susudur. Ancak, bundan neyin anlaşılacağı hususunda birlik yoktur. 
Meselâ, Manzini şöyle düşünür : bir polis memuru tarafından tah
rik edilen ve genellikle suçluyu polisin ağına düşürmek için sahne
ye konulan olaylarda, eğer failin yaptığı hareket elverişli veya mevzu 
mevcut ise cezalandırılacağından şüphe edilmemelidir. Eğer, tahrikçi 
ajanın faaliyetine rağmen, fiilin bütün unsurlarıyla gerçekleşmesi 
mümkün ise, tamamlanmış veya teşebbüs halinde kalmış suçlar söz 
konusu olacaktır. Bu itibarla, durakta durduğu sırada taksimetresi 
çalışmakta olan bir otomobile, bir polis memuru, şoförün kasdını 
tahkik için biner ve inmek istediği yerde, şoför fazla para almağa 
kalkışırsa ortada cezalandırılabilir bir hareket vardır. Zira, hare
ketin elverişsiz sayılabilmesi için, elverişsizliğin harekete içkin ol
ması gerekir. Hareketin dışında kalan, ona yabancı bir sebeple ya
ratılan elverişsizlik bu anlamda bir elverişsizlik değildir. Bu te
melden hareket eden Manzini, İtalyan Yargttayımn, suçüstü yaka-
lanabiîmçsini sağlamak için, muhayyel bir şahsa gönderilen bir zar
fın içine konmuş parayı alan posta memurunu zimmete para geçir-
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mekten sorumlu tutan kararını ve aynı paraleldeki diğer bazı ka
rarları görüşünün teyidi sadedinde zikreylemektedir. 

Buna karşılık, Vannini, aynı mahiyette olan ve bir esnafı, gayrı, 
mevcut bir kabahat fiili dolayısile para cezası ödemeye ikna etmeğe 
çalışan vergi memurunu, esnafın, durumdan önceden haberdar edil
miş olmasına rağmen, irtikâptan suçlu gören Yargıtay Kararını ver
mekte, bu kararın ancak, şahsın, vergi memuru tarafından icra ha
reketlerine başladıktan sonra, hileden haiberdar edilmesi halinde 
doğru sayılabileceğini ileri sürmekte ve tahrikçi ajan'ın müdahalesi 
yüzünden, neticenin vukuunun imkânsız olduğu hallerde cezalandı
rılabilir bir teşebbüsün mevcut olmayacağını beyan etmektedir. 

Elverişsizliğin yalnız harekete içkin olması halinde bir anlam 
taşıyabileceği, harekete yabancı bir faktörün, onun elverişliliğini et
kilemeyeceği, olsa olsa irade dışmda mâni bir sdbep sayılabileceği 
yolundaki görüş, şöyle de eleştirilmiştir : elverişlilik tayin edilirken, 
heırekete içkin ve harekete yaibancı olumsuz sebepler arasında bir 
ayrım yapılamaz.Çünkü, hareket, onu çeviren bütün şartlarla birlik
te mütalea edilmesi gereken somut bir gerçekliktir. Bu itibarla, ya
pılan hareketin, zararlı neticeyi meydana getirme bakımından etki
siz olduğunun anlaşıldığı her olayda — b̂u etkisizliğin sebebi ne olur
sa olsun— elverişsiz bir hareket ve işlenemez bir suç vardır. 

Buna göre, tahrikçinin müdahalesi yüzıinden zararlı her hangi 
bir neticenin vuku imkânı peşinen bertaraf edilmiş olursa, suç
lunun hareketine takaddüm eden bu imkânsızlık, hareketi elverişsiz 
kılacaktır. Böylelikle, başlangıçta yahut hareketten önceki imkân
sızlığı, sonradan husule gelen imkânsızlıktan ayıran ve ancak ikinci 
ipotezin gerçekleşmesi halinde cezalandırılabilir bir teşebbüsün var
lığım kabul eden görüş vuzuh kazanmaktadır. Bu anlayış, aynı te
melden hareket eden ve az önce özetlemiş bulunduğumuz birincisin
den farklı sonuçlara varır ve meselâ, aldatılacağı ve aldatma sırasın
da kullanılacak vasıtalar kendisine polis tarafından önceden bildiril
miş olan kimse aleyhine işlenen hileli hareketi, para, polis suç delil
lerini ele geçirmek için müdahale edinceye, kadar geçecek kısa bir 
süre için faile verilmiş olba bile, dolan dır ıcılılj: suçunu işlemeğe el
verişli bir hareket saymaz. Buna sebep olarak .da, bir yandan, dolan
dırıcılığın ayırıcı niteliği olan zarar unsurunun, fiilin görüşnüşteki 
mağdurunun, verdiğini derhal geri alacağını bilmesi dolayısiyle te
kevvün etmemesini, öte yandan da lıöyle bir olaydaki imkânsızlığın, 
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sonradan ortaya çıkan bir imkânsızlık, hareketin inkişafı sırasında 
belirtip onu durduran tesadüfi bir sebep olmayıp, ihlâl edilmek is
tenen hakkı, başlangıçtan itibaren tehlikeden masun kılan bir imkân
sızlık olmasını gösterir. 

Bütün__bu söylenenleri özetlemek gerekirse diyebiliriz ki.Jju gö
rüş taraftarları, tahrikçi ajanın müdahalesi ile işlenen fiillerde, ha
reketin elverişliliğinin ortadan kalkmayacağı veya kalkacağı yolun
da peşin bir hüküm verilemeyeceği, bunun hareketten evvel mevcut 
veya sonradan zuhur eden sebeplerden birinin müdahale etmiş ol
masına göre tayin edilebileceği, eğer böyle bir sebep daha başlangıç
ta zararlı veya tehlikeli neticesinin gerçekleşmesi imkânını bertaraf 
etmişse, hareketin elverişli sayılamayacağı ve belli suç tiplerinde, 
tahrikçi ajanın müdahalesinin mutlaka elverişsizlik sonucunu yara
tacağı kanısmdadırlar. 

Kanaatimizce, ne, tahrikçi ajanın müdahele ettiği olayların hep
sinde, hareketin elverişsizliği sebebiyle bir işlenemez suçun mevcut 
olacağını ileri süren görüş ne de ortalama bir çözüm tarzı bulmak 
iddiası ile ortaya çıkan ve mani sebebin, hareketten önce veya sonra 
ortaya çıkmasına bakılarak olaydan olaya bir hüküm verilmesi ge
rektiğini beyan eden görüş kabul edilemezler. 

Hareketin genel olarak elverişliliğini tayin ederken uygulanan 
usûl ve izlenen yolun, burada da uygulanmaması için hiç bir sebep 
yoktur. Yani, t ^ r i k ç i bir ajanın müdahalesiyle işlenen fiillerde„de, 
suça sevk'edilen kimsenin (agente provacato) harekete başladığı ân
da bilinebilen şartlara göre, zararlı veya telılikeli neticenin meyda-
ng^^gelmesinin muhtemel olup olmadığı sorusunun sorulması gere--! 
kiı\ Bu soruya verilecek cevap ise, ancak olumlu bir cevap olabilir.; : 
Başka bir deyişle, olaya tahrikçi ajanın, sadece bir teşvikçi veya az
mettirici yahut maddî aslî fail olarak katılmış bulunması, diğer or
taklar tarafından yapılan hareketi elverişsiz kılmaz. Çünkü tahrikçi
nin bu sıfatı ve faaliyetinin önleyici etkisi, ex ante değil, ancak ex 
post tesbit edilebilen hususlardır. 

Mahkemeler içtihadına göre, bütün bu hâllerin cezalandırılabi
lir faaliyetler sayılmaları da, görüşümüzün doğruluğunu ve öteki dü
şüncelerin gerçeklerden uzaklaşmış olduklarım gösterir. Gerçekten, 
aksi yöndeki çözüm tarzı, bir yandan ceza siyaseti ile çatışması yü
zünden suçlulukla savaşı zayıflatabileceği gibi, en önemli görev-

75 



lei inden biri suçluları takip edip adalete teslim etmek olan zabı
ta teşkilâtını da geniş Ölçüde lüzumsuz hale sokar. Kaldı ki, prob
lemi olumlu tarzda çözümleyen görüşümüzü destekleyen başka 
hukukî dayanaklar da vardır. 

Bir kere, karşı fikri ileri sürenler, tahrikçinin müdahalesi diye 
özetlenebilecek engelin, başlamış bir hareketin tamamlanmasını ön
leyen ve failin iradesi dışında olan bir mani sebep mahiyeti arzettiği-
ni görmemizlikten gelmektedirler. Hareketin icrasına başlanılmış
tır ve bu icra başlangıca elverişlidir. Aleyhinde hileli vasıtalara baş
vurulacağı ve dolandırılacağı kendisine önceden haber verilen kim
se, belki, o olayda kanmadığı hâlde, kanmış görünecektir. Ancak, 
ex ante bilinebilen şartlara, olayların büyük çoğunluğunun verdiği 
neticelere göre, yapılan hileli hareketleri kandırıcı saymamağa im
kân yoksa, hareketin elverişsizliği sonucuna varılamaz. Eğer ne
tice meydana gelmemişse, bunun sebebi, tahrikçi ajanın müdahele-
sinin, olayların normal seyrinden tesadüfi ve istisnaî bir sapma teş
kil etmesidir. Aynı sebeplerle, söz konusu olaylardaki imkânsızlığın, 
failin fiilinden önce ve harekete içkin olduğu, tecavüze uğrayacak 
hakkın bir tehlikeye maruz kalması ihtimalinin peşinen bertaraf 
edilmiş bulunduğu ve failin hareketlerinin sadece görünüşte elve
rişli sayılabilecekleri yolundaki itirazların da reddi gerekmektedir. 

Öyle sanıyoruz ki, teşebbüsün, yöneldiği mevzua göre değer
lendirilebileceği, mevzuu mevcut değilse veya mevcut olması imkân
sız ise, cezalandırılabilir teşebbüsten bahsedilmeyeceği görüşü de, 
incelemekte olduğumuz olaya uygulanamaz. Çünkü, tahrikçi ajanın 
suça sevkettiği kimselerin yaptığı hareketlerin maddî mevzularının 
mevcut olmadığı söylenemez. Sadece, ajanın müdahalesi, bu mevzua 
yönelmiş bulunan hareketin, etkenliğini ortadan kaldıran, tipik ve 
tesadüfi bir sebep olarak belirmiştir. 

Öte yandan, meselâ, tahrikçinin, uj'uşturucu madde veya yasak 
silâh alım satımında alıcı gibi hareket edip, sonradan faili yakalat
ması olayları ve benzerlerinde, önemli olan hususun, yapılan hu
kukî işlemin geçerliliği olmayıp, mülkiyeti intikale elverişliliği oldu
ğu ve satıcının amacına ulaşamamasının, yani alıcının malı mülk 
edinememesinin, devir münasebetinin gerçekleşrrfesini engellemeyen 
sonraki bir vakıa olduğu da düşünülebilir. 

Kasdedilenden daha ağır bir netice esasen meydana gelmemiş
se, konu bir özellik taşımaz. Bu takdirde, kasdedilmiş olan netice 
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dahi vuku bulmamışsa, vukuunun mümkün görülüp görülmemesine 
yahut sübjektif temelden hareket edilecekse, sadece kasdedilmiş ol
masına ve bu gaye ile bazı hareketlerin yapılmış bulunmasına bakı
larak teşebbüs veya işlenemez suç hakkındaki hükümlerin uygu
lanması cihetine gidilecektir. 

c) İcra Başlangıcı: Modern ceza hukuku, suç tasavvur ve ka
rarını cezalandırmaz. Suç kararı, bazı hareketlerin yapılması sure
tiyle dış dünyaya aktarılmalıdır ki, hukukun işe karışması söz ko
nusu olabilsin. Genellikle kabul edildiğine göre, bir suç tasavvur 
ya da kararının varlığını gösteren bütün hareketler icra hareket
leri değildir. Suçta kullanılacak aracın seçimi, elde edilmesi, mağ
dur, ya da suç kanusu hakkında bilgi edinilmesi, icra ile ilgili plân
lar yapılması gibi faaliyetler, suça hazırlayıcı nitelikte kabul edilir 
ve ihzarı, ya da hazırlayıcı hareketler adını alırlar. Bu hareketler, 
prensip itibarile suç alanının dışında sayılır ve cezalandırılmazlar. 
Bunun nedeninin hazırlık hareketlerinin de cezalandırılması halin
de, kişi özgürlüğüne ve dokunulmazlığına gereksiz müdahalelerde 
bulunma sonucunu doğurabilecek bir ortamın vücûl bulabilmesi 
ihtimali olduğu söylenmiş ve «hazırlık hareketlerini cezalandırmak... 
yolunu tutan kanunlardan çoğunun Devletin müdahale sahasını 
mümkün olduğu kadar genişlemek fikrinden hareket etmiş» olduk
ları ifade edilmiştir (61a) . Bundan başka, hazırlık hareketlerinde 
suç kararının varlığını gösteren kesin bir nitelik bulunmadığı ve ger
çek bir tehlike görülmediği ve bu tür hareketlerden her zaman vaz
geçilebileceği de düşünülmüştür. 

Hazırlık ve icra hareketlerini kuramsal açıdan ayırmakta bir 
güçlük olmamakla beraber, konu uygulamada büyük sorunlar do-
ğuracalc bir önem taşımaktadır. Hukukçular, hazırlayıcı hareket
lerini biribirinden kesinlikle ayırmağa yarayacak bir ölçü bulama
mışlardır. Oysa, bulunacak bir ölçünün cezalandırılacak hareketle
ri, cezalandırılmayacak faaliyetlerden ayırabilmek gibi pratik bir 
yararı olacaktır. Bu konuda ortaj'a atılmış fikirlerin burada sırala
nıp tartışılmasından büyük bir yarar görmüyoruz (62). 

(61) a) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. C. 1. s. 561. 
(62) Bu fikirler ve eleştirilmesi konusunda özlü lıilgi için, bak. SALTELLI - ROMANO DI 

FALCO. Commento... V. T/I. n. 192, not. 3. 
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Ceza Yasasının 61. maddesi, «kasdedilen cürmün icrasına baş
lamaktan» söz etmiştir. Öte yandan, yasa, ancak tipe uygun hare
ketin cezalandırılabileceğini de kabul etmiştir (R1. 1). Şu halde, fail, 
yasadaki cürüm tipine uygun bir hareketi gerçekleştirmiş, ya da 
icrasına geçmiş ise, icra başlangıcı evresine geçilmiş olduğunda şüp
he yoktur. Burada ölçü olarak alınacak «tip», suçun basit şekli
nin tanımını yapan tipten ibaret değildir. Fail, suçun şiddet nedenli 
şeklini düzenleyen hükümde gösterilen bir durumu gerçekleştirdi
ği takdirde de icraya başlamış demektir. Bu bakımdan, çalacağı 
şeyin üzerine elini koyduğu sırada yakalanan kimse kadar, hırsız
lık yapmak üzere gireceği evin kapısını maymuncukla kurcalarken 
yakalanan kim,se de hırsızlık suçunu icraya başlamış sayılmalıdır. 
Bununla birlikte, suçu meydana getiren hareketlerin gösterilmeyip 
yalnız, cezalandırılacak sonucun belirtilmesi suretiyle tanımlanan 
iuçlar (örneğin adam öldürme) bakımından bu ölçü her zaman 
yardımcı olmayabilir. 

Öte yandan, yalnız bu ölçüye uyan hareketleri icra hareketi sa-
3'ip, bunun dışında kalanları .suç alanı dışında saymanın sakınca
ları küçümsenemez. 

Bu takdirde, failin o âna kadar yapmış olduğu hareketlere vü-
cûd veren kasdm yönü soruşturulmak ve saptanmak gerekir. Eğer, 
bu hareket, ya da hareketlerin yasanın suç saydığı bir eylemi işle
mek kasdıyla işlendikleri «iltibasa» yer bırakmayacak şekilde or
taya çıkıyorsa, bir adım daha atılmış olur. Eğer T. C. K.,.Yeni İtal
yan Ceza Yasası'nın sistemini benimseyip, bir cürüm işlemeğe ilti
b a s ı z ş^eldlde. yönelmiş hareketleri teşebbüsün varlığı için yeterli 
saysaydı, bu noktada, belki icranın başlamış olduğunu söyleyebilir 
ve araştırmamızı daha öteye götürmeksizin durabilirdik (63). An
cak, yasa, faildeki kasdı ortaya çıkaran hareketlerin yapılmış ol
masını teşebbüsün varlığı için yeterli görmüş değildir (64). Bu ne
denle, faiHn_yaptığı hareketlerin belli bir suç kasdıyla gerçekleşti
rilmiş olduğunun sapîâTfrMsıyla yetîhm'eyerek bu hareketlerin, ta-
mämTändiklän takdirde Easdolunan .cüixaü meydana getirmelerinin 
mümkün olup plmadıgı da araştırılmalıdır. 

(63) ANTOLISEI. İtalyan Yasası'nın sisteminde de yalnız bu hususun saptanması ile 
yetinmenin, özellikle vatandaşın özgürlüğü bakımından küçümsenmeyecek tehlikeler 
doğurabileceği ve kasdm tesbitiyle beraber, yapılan hareketin, kasdolunan sonuca yakın 
olup olmadığının da araştırılması gerektiği kanıs\jıdadır. Bak. op. cit. sah. 343. 

(64) DÖNMEZER - ERiWAN. op. cit. C. I. n. 457. 
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d) İcra Fiillerinin Taınamlanmamast, Ya da Sonucun Meyda
na Gelmemesi: Yasanın 61 ve 62. maddelerinden çıkarılan bu un
sur, aynı zamanda, teşebbüsün, mevzuatımızca kabul edilmiş bulu
nan iki türüne de işaret etmektedir: 1) Eksik Teşebbüs, 2) Tam 
Teşebbüs... 

İcra eylemlerinin tamamlanmaması, ya da sonucun meydana 
gelmemesi, failin elinde olmayan engel bir neden yüzünden olma
lıdır. Engel neden, ihtiyarî olur ve icra eylemlerinin tamamlanma
sından önce meydana gelirse, ihtiyarî vazgeçme söz konusu olur. İc
ra eylemlerinin tamamlanmasından sonra ve fakat sonucun tamam
lanmasından önce ortaya çıkan ve sonucu önleyen ihtiyarî vaz geç
meye, doktrinde «f a a 1 n e d a m e t» adı verilmektedir.T. C. K., 
eksik teşebbüs evresinde ihtiyarı ile vazgeçme hakkında hüküm koy
duğu hâlde, faal nedameti bir müessese olarak benimsememiştir. 
Bir çok yabancı yasalarda, faal nedamet açıkça düzenlenmiştir. (Ör
neğin, Yeni İtalyan Ceza Yasası, M. 56/4). T. C. K.'da açık bir hü
küm bulunmamakla birlikte, faal nedametin takdirî hafifletici ne
den sayılması mümkündür. Bu bakımdan, bir kimseyi, öldürmek 
kasdıyla yaraladıktan sonra, yaralıyı tedavi ettiren ve ona kan ve
rerek ölmesini önleyen fail, tam teşebbüsten hüküm giyecek, fakat, 
cezası, 59. maddedeki ölçülere göre indirilebilecektir. Kanımızca, 
bu yeterli görülemez; yasaya özel bir hüküm konulması doğru olur. 

. Eksik teşebbüs üres inde failin İhtiyarı. ile vazgeçmesi çezasjz-
lık_ srauaı_clogurar^_Ancak;, failin vazgeçme ânın kadar yaptığı 
hareketler, başka bir suçun unsurunu teşkil ediyorsa, onun cezası 
verilecektir. Örneğin, elindeki bir taşı, evinin penceresinden, has
mını öldürmek için aşağı atmaya kalkışan kimse, taşı atacağı an
da vazgeçer ve hasmı geçtikten sonra taşı aşağıya doğru bırakırsa, 
adam öldürmeğe eksik teşebbüsten cezalandırılamayacak, buna kar
şılık, T. C. K.'nun 558. m.'ne göre halkın gelip geçeceği yere insanı 
yaralayacak öteberi atma suçundan ceza görecektir. 

Yasa, vazgeçmenin ihtiyarî olmasını yeter görmüş, ayrıca saiki 
üzerinde durmamıştır. Bu bakımdan, hareketlerinden mağdura 
duyduğu acıma yüzünden suçu işlemekten vazgeçen ile cezadan 
korktuğu' için vazgeçen aynı hükme bağlıdırlar. 

Vazgeçmenin ne zaman ihtiyarî sayılabileceği sorusu tereddüt 
doğurabilir. Şu düşünüşteki gerçek payı büyüktür : «İhtiyar mefhu-
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mu, serbest irade mânasına alınmak gerekir. Bu sebeple vazgeçme
nin, sadece iradî olması yetmez, serbest olması da lâzımdır. Hâ-' 
riçten gelen maddî veya manevî bir tazyik 'altında teşebbüsten vaz
geçen kimsenin hareketi iradî sayıldbilirse de, ihtiyara dayanan 
vazgeçme sayılmaz. Çünkü, hârici bir tazyik karşısında bulunan 
suçlunun karan mutlak veya nisbl bir mecburiyet altında alınmış 
bir karardır» (65). 

Teşebbüsün Çeşitleri: 

Yukarıda, T. C. K.'nun iki çeşit teşebbüs kabul ettiğini söyle
miştik. Engel neden, icra eylemlerinin tamamlanmaması sonucunu 
doğurmuşsa eksik teşebbüs, sonucun meydana gelmesini önlemişse 
tam teşebbüs söz konusu olur. 

Eksik teşebbüsü tam teşebbüsten ayıran ölçü, icra hareketle
rinin tamamlanıp tamamlanmaması olunca, icra- hareketlerinin ne 
zaman tamamlanmış sayılacakları sorusuna cevap bulmak gerekir. 
T. C. K. 61. maddesinde, «cürmün husulüne muktazî fiiller»m ta
mamlanmamış olmasından, 62. maddesinde ise, «cürmün icrasına, 
taallûk eden bütün fiiUer»m bitirilmiş olmasından söz etmektedir. 
Uygulamada, bu deyimlerden anlaşılan şey genellikle şudur : Fail, 
sonucun meydana gelebilmesi için yapılması zorunlu eylemleri_ta-
mamlamamışsa, eksik teşebbüs; tajnamlamis, ancak sonuç meyda
na" gelmemişse tam teşebbüs yardır. Buna göre, fail, öldürmek kas - / ^ 
dgrl^rtäbraHcasmi ateşler ye fakat__isabet kaydetmezse eylemi eksik 
teşebbüs evresinde kalmış sayılacaktır. Çünkü, «cürmün husulü için " 
muTctazi olan fiiller» henüz tam değildir (66). 

Bu anlayışın, tam teşebbüsünün alanını çok daralttığı açık ve 
seçiktir. Eğer, yasanın kullandığı deyimler şu yolda anlaşılacak 
olursa eksik ve tam teşebbüs müesseselerinin ruhuna daha uygun 
bir uygulamanın gerçekleştirilebilmesi mümkün olabilir : Fail, so
mut olay bakımmdan yapabileceği bütün hareketleri yapmış ise ic
ra hareketleri tamamlanmış, yani, eksik teşebbüs evresinden tam 
teşebbüs evresine geçilmiştir. Buna göre, hasmım öldürmek isteyen 

(65) EREM. op. cit. sah. 648. 
(66) «Suçlunun' attığı kurşun hedefine isabet etmemiş olduğuna göre ölümü husule ge-fî 

tirecek bütün icraî tüller ikmâl edUememiş iken nakıs teşebbîis safhasında kalan bu S 
hareketin tam olarak kabul ve tavsifi yolsuzdur». 1. C. D. 26.1.1938, 2466/331. Temyizfl 
Mahkemesi'nin, bunun hilâfına kararları da vardır: «Sanığın taşı atmış, fakat isabetıj * 
ettirememiş olmasına göre 61. madde yerinıj, 62 maddenin uygulanmasının gerekece
ğinin düşünülmemesi yolsuzdur». 2. C. D. 28.3.1947, 3203/3463. 
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kimse, onun evine saatli bir bomba koymuş yahut zehirli bir yeme
ği ona ikram etmişse, sonucun ihtiyarı dışındaki bir engel neden 
yüzünden gerçekleşmemesi, örneğin, hasmının bomba patlamadan 
evi terketmesi, ya da tabağı devirmesi halinde tam teşebbüsten so
rumlu tutulabilecektir. 

Teşebbüse Verilecek Ceza: 

Yasa, eksik teşebbüsün cezasmı tam teşeibbüsten, tam teşeb
büsün cezasını tamamlanmış suçtan az tutmuştur. Teşebbüse ta
mamlanmış suçun cezasmın verilmemesinde adalet duygusunun pa
yı büyüktür. Ancak, modern doktrin, yargıca ceza tayininde daha 
geniş bir takdir imkânı tanınması için, eksik ve tam teşebbüs ayrı
mının yasalardan çıkarılması görüşünü savunmakta ve bunda bir 
çok hukukî tartışmaları önlemek bakımından da yarar görmektedir. 

NEDENSELLİK BAĞI 

insanın dış dünyadaki bir sonuç yüzünden isnad edilebilmesi, 
o sonucun kendi hareketlerinden doğmuş olmasına, yani, hareke
tiyle sonuç arasında bir nedensellik bağının kurulabilmesine bağlı
dır. Eğer bu bağ kurulamıyorsa istenmiş olsa bile, sonucun faile is
nad edilebilmesi imkânsızdır. 

Yapılan bu hareketten, birbirini izleyen çeşitli sonuçlar mey
dana gelebilir. Ceza hukuku, hareket ile sonuç arasındaki neden
sellik bağını kurmak isterken bu sonuçların tümünü değil, yasada
ki tanımda yer alan sonucu göz önüne alır ve nedensellik bağını 
hareketle bu sonuç arasında kurmağa çalışır. Çünkü, hareket, ceza 
hukukunda, yasanın cezalandırdığı bir sonucu doğurduğu ölçüde 
önem kazanır. 

Hareketle sonuç arasında bir nedensellik bağının varlığı o ka
dar gereklidir ki, halen yürürlükte bulunan yasalardan bir ikisi ha
riç hiç biri bu unsurdan genel hükümlerinden açıkça söz açmak lü
zumunu duymamışlardır (67). T. C. K.'nun ıgenel hükümleri arasın-

(67) İtalyan Ceza Yasası 40. maddesinde nedensellik bağına açıkça değinmiştir. «Suçu mey
dana getiren zararlı veya tehlikeli sonuç, bir kimsenin icra veya ihmalinden doğmuş 
olmadıjcça, hiç kimse yasa tarafmdan suç sayılan bir eylemden dolayı cezalandırılamaz. 
Önlenmesi hukukî bir yüklem olan bir sonucun önlenmemesi, ona sebebiyet venneğe 
eşittir». DÖNMEZER - ERMAN. Finlandiya, Yunanistan, İzlanda ve Danimarka yasaların
da da konuyla ilgili geneİ hükümlerin mevcut olduğunu söylemektedirler. Bak. op. 
cit. Cilt I. Sah. 494. 
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da böyle bir hükme rastlamıyoruz. Hattâ, özel suç tipleri ile ilgili 
maddelerin çoğunluğu da nedenselUk bağından söz etmemişlerdir. 
Bununla birlikte, bazı maddelerde nedensellik bağına açıkça işaret 
edildiği görülmektedir. «Her kim katil kasdı ile olmaksızın bir kim
seye cismen eza verir veya sıhhatini ihlâle yahut aklî meleklerin
de teşevvüş husulüne sebep olursa... cezalandırılır.» hükmünü ko
yan 456. madde bu konuda güzel bir örneikdir. 

T. C. K.'da ve onun gibi hareket eden diğer yasalarda nedensel
lik bağı konusunu düzenleyen genel bir kuralın bulunmayışı bü
yük bir eksiklik sayılamaz. Çünkü, hareket ile sonuç arasında ne
densellik bağı bulunmadıkça suçım, o hareketi yapan kimse tarafın
dan işlemniş sayılmıyacağı kuralmı koyan yasalar da sorunu çöze
bilmiş değillerdir. Zira, önemli olan nokta, nedensellik bağı olmak
sızın suçun işlenemiyeceğinin bilinmesi değil, bu bağın ne zaman 
mevcut sayılabileceğidir. 

Konu önemUdir; çünkü, olaya müdahale eden çeşitli hareket
lerden hangisi, ya da hangilerinin sonucun nedeni olduğu saptana-
bilirse yalnız o hareket, ya da hareketleri yapanlar sorumlu tutula
caklar, sonucu bir insan hareketi dışında kalan nedenlerin doğur
dukları anlaşılırsa hiç bir kimse sorumlu tutulmayacaktır. Örneğin, 
bir kamyon şoförünün, bir kimseye mikroplu bir yerde çiğneyip öl
dürmesi olayda, şoförün dikkatsiz davranışı kadar, motoru, kam
yon lâstiğini icad eden kimselerin hareketleri ve yerin mikroplu 
oluşu da sonucun meydana gelmesinde etkin olmuşlardır. Acaba, 
bu hareket, ya da olgulardan hangisi, ya da hangileri suç sayılan 
sonucu doğurmuş sayılacaklardır? 

Konu üzerinde o kadar çok tartışılmıştır ki, ileri sürülen ku
ramların sayısının saptanması bile mümkün olmamaktadır. Bunun
la birlikte, sayısı çok olan bu kuramların ortak nitlikleri göz önü
ne alınmak suretiyle iki ana gurupta toplanabileceği ileri sürülmüş
tür (68). 

Bugün ceza hukuku doktrinine nedensellik bağı konusunda hâ
kim olan başlıca iki kuram vardır: şart (koşul) kuramı ve uygun 
sebep (neden) kuramı... 

(68) Bu ayırım ve kuramlar hakkında ayrıntılı tilgi için bak. DÖNMEZER - ERMAN. a..g.e., 
sah. 509 ve mü. 
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A) Şart Kuramı (Şartların Eşitliği Kuramı - Conditio 
Sine Qua Non) : 

Koşulların eşitliği kuramı ilk kez Alman yazarı Von Buri tara
fından ortaya atılmış, sonradan, çeşitli ülkelerin yazarları adı ge
çen kurama katılmışlardır (69). 

Bu kurama göre, sonucu meydana getirmek için varlığı zorunlu 
olan Eer^koşul, sonucun nedeni sayılır. Bu yüzden, sonucun çeşitli 
koşullan arasında neden olmaları bakımından hiç bir fark yoktur. 
Sonucun herhangi bir koşulunu gerçekleştirmiş olan bir kimse 
yalnız bu şartı gerçekleştirmiş olması nedeniyle sorumlu tutulur. 
O kimsenin, sonucu doğuran diğer koşulları da meydana getirmiş 
olması gerekmez. Bu bakımdan, failin hareketine, ondan önce mev
cut, ya da onunla birlikte yahut ondan sonra meydana gelen ha
reket ve koşullar eklense bile ilk hareket ile sonuç arasındaki ne-
densiUik bağı kesilmiş olmaz. Örneğin, A, B'yi hafifçe yaralasa, şe
ker hastası olan B, kanı durmadığı için ölse; yahut A ve B, C'ye 
aynı ânda ateş etseler, herbirinin açtığı yara yalnız müessir fiil so
nucunu yaratmağa elverişli olduğu halde, iki yaranın birleşmesi 
C'nin ölümüne sebap olsa; yaihut A'nm yaraladığı B, hastaneye kal
dırılırken can kurtaran araibası devrildiği için ölse, birinci ve üçün
cü .olayda A, ikinci de A ve B ölümden sorumlu tutulacaklardır. 

Suç sayılan sonucun koşullanndEm birini gerçekleştiren kimse
nin hareketine, önceden var olan hareketle birlikte ortaya çıkan, 
ya da daha sonra beliren koşulların eklenmesi hallerinde, hareke
tin nedenselliğini kaybetmesi bazı olaylarda mümkün olabilir. Bu
nun olabilmesi için, ikinci gurup koşulların, birinciden bağımsız 
nedensel bir seri yaratmaları gerekir. Olaya böyle bağımsız bir se
rinin karışmış olup olmadığını tayin etmek için şöyle düşünülebi
lir : Eğer failin yapmış olduğu hareket yapılmış olmasaydı bile ola
yı etkileyen öteki nedensel seri sonucun meydana gelmesini sağla
yabilecek idiyse adı geçen seri birinciden bağımsızdır. Yani, failin 
hareketiyle sonuç arasında nedensellik bağının kurulmasına engel 
olmuştur. Bu takdirde, ilk hareketi yapmış olan fail tamamlanmış 
suçtan sorumlu tutulamaz. Örneğin, A B'yi öldürmek için onun evi
ne saatli bomba yerleştirirse, fakat B, saatli bomba patlamadan ön-

(69) Kuram, Türkiye'de Prof. NuruHah KUNTER tarafından savunulmaktadır. Bak. RUN
TER. Suçun Maddî Unsurları Nazariyesi, sah. 179 ve mü. 
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ce kalp durmasından ölse, A. B.yi öldürmekten sorumlu değildir. 
Çünkü olaya sonradan müdahale eden baştka bir koşul (kalp hasta
lığı), eylemi ile sonuç arasında nedensellik bağının kurulabilmesini 
engellemiştir. 

2. Kuramın Eleştirisi : 

Koşul kuramma şiddetli itirazlar yönelmiştir. Bir düşünüşe gö
re, bu kuram, sonucun gerçekleşebilmesi için varlığı zorunlu bü
tün koşullan neden saydığı için, ceza sorumluluğunun sınırını hu
kuk ve adalet ilkeleriyle bağdaşamıyacak kadar genişletmektedir. 
Bu iddianın doğruluğunu göstermek için çeşitli ihtimaller ileri sü
rülebilir : Örneğin, yukarıda da sözünü ettiğimiz olayda bir kam
yon şoförü, hızlı giderken bir yolcuyu ezerek öldürürse, bu kurama 
göre, yolcuyu ezen şoför kadar, kamyon motorunu, lâstiğini icad 
eden kimseyle kamyonu yapan fabrikadaki işçiler de ölümden so
rumlu tutulabileceklerdir. Çünkü, otomobil motörü ve lâstiği icad 
edilmeseydi yahut fabrikadaki işçiler kamyonu yapmasaydılar ka
zanın meydana gelmiyeceğini söylemek imkânı vardır. İyileşme dö
neminde bulunan bir kimsenin sokağa ilk kez çıkışında bir arka
daşıyla karşılaşması, arkadaşının ona belli bir yolda yürüyüş yap
masını salık vermesi ve buna uyan o kimsenin yolda yürürken bir 
otomobilin altında kalması olayında da aynı biçimde düşünmek 
gerekecek ve şoförle birlikte, arkadaşına belli bir yolda yürüyüş 
yapmasını söyleyen kimsenin, hastanın sokağa çıkmasına izin ve
ren doktorun sorumluluğu sonucuna varılacaktır. Çünkü, adı geçen 
koşullardan biri eksik olsaydı ölüm meydana gelmiyecekti. 

Koşul Kuramını savunanlar, kuramın ceza sorumluluğunun sı
nırını aşırı bir biçimde genişletmekte olduğu iddiasını kabul et
meyerek dernektedirler ki; bir kimsenin cezaen sorumlu tutulabil
mesi için, yaptığı hareketle, yasanın suç saydığı sonuç arasmda bir 
nedensellik bağının varlığı yetmez. Eğer failin davranışlarında ku
surlu bir iradeye, yani kasd, ya da taksirin unsurlarına rastlanmı
yorsa sorumluluk da yoktur. Öyleyse, suç sayrian bir eylem işlen
diğinde, önce, failin yaptığı hareketle sonuç arasında maddî neden
sellik bağının var olup olmadığı araştırılacaik, bağ kurulduktan son
ra, faildeki kusurluluğun biçimi üzerinde durulacak ve sorumluluk 
bundan sonra ortaya çıkacaktır. Görülüyor ki, bir sonucun nedeni 
olan hareketin aynı zamanda kusurlu olması gerektiğinden koşul 
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kuramının sorumluluğun smirım genişlettiği iddiası gücünden kay
betmektedir. Bu nedenle, kamyon kazası olayında, kamyon şoförü
nün yanında motor ve lâstiği icad edenlerin ve kamyonu yapanların 
da cezalandırılması yoluna gidilmiyecektir. Çünkü, bunların hare
ketleri, sonucu doğuran koşullar arasında düşünülebilirse de, 
kusurlu hareket niteliğini taşımamaktadırlar. 

Kuram yanlılarmın, yapılan itiraza verdikleri bu cevap doyu
rucu değildir. Çünkü, objektif sorumluluk halleri bakımından, ku
ram, ceza sorumluluğunun alanmı genişletici etkisini 'korumağa de
vam etmektedir. Bilindiği üzere, sonucu dolayısiyle ağırlamış suç 
ile kasdı aşan suçlarda fail, kasdı, ya da taksir cinsinden bir kusuru
nun olup olmadığına bakılmaıksızm yalnız nedensellik bağının var
lığı aranılarak cezalandırılır. Böyle olunca, koşul kuramına uyul-
duğu takdirde, adı geçen suçlar bakımından acaip sonuçlara varıla
cağı muhakkaktır. Örneğin, A, B'yi müessir fiilde bulunmak kasdı 
ile yaralasa, yarası tedavi edilmek üzere bir hastahanenin ilk yar
dım servisine alman B, orada kimyasal bir maddenin patlaması yü
zünden ölse, A'yı, kasdı aşan adam öldürme suçundan mahkûm et
mek gerekecektir ki, böyle bir sonucun adalet duygusuna aykırı düş
tüğü açık bir gerçektir (70). 

B) Uygun Neden Kuramı : 

Uygun neden kuramı da ilk kez bir Alman yazarı tarafından 
ortaya atılmış ve gene bir Alman tarafından geliştirilmiştir. 

1. Bu_kurama göre, bir hareketin neden sayılabilmesi için so-
5îiSl-JS§YaŞii£. getirmeğe uygun H Aslın-
da, neticeye sonuçtan önce gelen her kosulU-Jiedea-savmak müm
kündür. Ancak, bu koşulların hukuk alanında nedensel bir d^gr ta-
şıyabilmeleri, yasanm suç saydlgL:"^""^^"^^ doğurmağa elvirişli ve 
uygun olmalarına bağlıdır. Acaba, hangOîireketler belli bir sonu
cu meydana getirmeğe elverişli ve uygun sayılabilirler? Gend_iila-
rak, yani, tecrübelerimize, olayların çoğunluğunun oluş biçimine 

(70) İtalyan yazarlarından ANTOLISEI, kuranım manevî sorumluluk esasına uyularak 
ceza verilen hallerde de gülünç sonuçlara götürebileceği kanısında olup şöyle bir 
İhtimali öne sürmek suretiyle fikrinin doğruluğunu göstermeğe çalışmıştır; Öldürmek 
kasdı Ue yaralanmış olan bir kimse kaldırıldığı hastahanenin yanması yüzünden ölse, 
olaya bu kuram uygulandığında, sonucun meydana gelmesinde kusurlu olduğu için, 
müessir fiil işleyen kimseyi, tamamlanmış adam öldürme suçundan mahkûm etmek 
gerekecektir, op. cit. sah. 168. 
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(id plerumque accidit), büyük sayılar yasasına^göre, bir sonu.cu 
meydana getirmeğe-, elverişfi olan hareket, onun uygun^nedenidir. 
Bir hareketin yukarıda saydığımız ölçüler karşısında, sonucun uy
gun nedeni olup olmadığının tayini işlemi ise şöyle yapılır : Suç 
sayılan sonucun neden ibaret bulunduğu saptandıktan sonra, su
çun izlediği_yolda (iter criminis) geriye doğru gidilir. Hareketin ya-
pılmâsından önceki duruma ye koşullara görje.,.4fapılacakJıar.eketin 
belli bir sqnuçuJd9ğurabile.aeğinLdüş^^ 
yoksa raslantılı koşulların meydana getirdiği atipik bir sonuç söaj . 
konusudur ve bu sonuç dolayısiyle, hareketi yapan kimse sorum-| \' \ 
lu tutulamaz. Buna karşılık, "hareketin yapıîmasmdan önceki kc/ 
şuTfar, böyle bir sonucun normal olarak meydana gelebilmesi im-
kâmmiLYaxIığmL<?Xtay:a koymuş iseler, hareketle sonuç arasında ne-
denşgllik bağı vardır ve fail sorumlu tutulur. Örneğin, A tarafın
dan başına hafifçe vurulan B'nin kafatası kemiklerindeki zayıflık 
sebebiyle ölümü olayında, A'nın hareketi normal olarak ölüm so
nucunu doğuran bir hareket sayılamaz. Ölüm, daha çok kafatası 
oluşumundaki bozukluk joizünden meydana gelmiştir. Fakat A ya
ni, fail tarafından hareketin yapılmasından önce bilinen koşullara 
göre, hafif bir vuruş ile bile ölümü meydana getirmek ihtimali mev
cut, başka bir deyişle. A, B'nin kafatası kemiklerindeki zayıflığı bil-
mekteyse, hareketi sonucun uygun nedeni haline gelir ve sonuçtan 
sorumlu tutulur. 

Görüldüğü gibi, nedensellik bağının vax olup olmadığmL,sap-
tayaibilme için, hareketin işlemesinden önceki âna kadar .gidile-
rek yapilän'ärästirmada failce bilinen koşullara göre sonucun muh
temel olup olmadığına bakılmaktadır. Uygım neden kuramı böyle 
anlaşıldığı takdirde, failin, hareketi yagmadarLÜPce bildiği kosuUa-
ra ' ^ r e 5^grmediğL_biiL_iOiiııç_ib-Jıargkeü^r 
bağmuı_hulunma4ığı-4abul-©dilir. Aynı kuramı benimseyen bazı ya
zarlar, suçun öngörülebilir olup olmadığmı tâyin bakımından, failce 
bilinen koşulların değil, normal tecrübeli bir kimse tarafından bili
nebilen koşulların esas alınması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Üçün
cü bir fikir, ortalama bir yol seçerek gerek fail tarafından bilinen, 
gerek normal ve tecrübeli bir kimse tarafından bilinebilecek olan 
koşullar karşısında öngörülmesi mümkün olan sonuç ile hareket 
arasında nedensellik bağının var olabileceği iddiasiyle ortaya çık
mıştır. 

86 



2. Kuramın Eeleştirisi: Uygun neden kuramı nedensellik bağı 
konusunda, koşul kuramına göre daha ileri bir adım atmakla bir
likte aşağıdaki nedenlerle eleştirilmektedir. 

Bir kere, «tahmin - öngörü» ve «ihtimal» kavramları, olayla
rın doğa içindeki oluşlarına yalbancı olan kavramlardır. Bir hare
ketten, önceden öngörülmemiş olmasına rağmen, bir sonuç meyda
na gelmiş ise, hareketi, o sonucun nedeni olarak kabul etmemek 
doğru değildir. Bir hareketin, genel olarak bir sonucu doğurmağa 
uygun olup olmadığı hakkında verilen değer hükmü bizi olayla
rın çoğunluğunda sanık lehine, fakat toplum çıkarları bakımından 
tehlikeli sonuçlara götürebilir. Sanığın hak etmediği beraat ka
rarlarına çok sık rastlanabilir. Gerçekten, nedensel serideiki her
hangi bir anormallik bu kurama göre, nedensellik bağının ortadan 
kalkması için yeterlidir. Böyle olunca, A tarafından yararlandık
tan sonra hastaneye kaldırılan ve ölümü^ muhakkak olan B, yerdi-
ği sıkıntıya dayanaınayıp^yarasmı saran bezi çözse^ye bu_3dizden 
ağîrlipiH yarası, ölümü çabuklaştıı^, A tamamlanmış adanLöl-7/ 
dürme suçu ile nıahkûm^edilemiyecektir. Uygunluk kuramınm^^ko-
şuLkurammm aksine, ceza sorumluluğunun sınırını aşın bir biçim
de daraltması ona yöneltilen itirazların en önemllsidir. 

Nedensellik bağını saptarken, konuya öngörü unsurunu sok
makla, uygun neden kuramının, maddî unsurla ilgili bir sorunu, 
manevî unsura ilişkin bir ölçüyle çözmek istemesi de eleştirilmiş 
ve böylelikle kuramın bir sorumluluk kuramı haline geldiği ileri 
sürülmüştür. 

Son olarak, zihnen hareketin yapılmasından önceki döneme gi
derek yapılan araştırmada esas alınacak ölçüler de eleştirilerek 
denilmiştir ki; eğer sonucun öngörülmesinin mümkün olup olmadı
ğının tâyininde, yalnız fail tarafından bilinen koşullar göz önünde 
tutulacak olursa, aslında normal olan bir sonuç basireti az olan 
bir kimse tarafından öngörülemediği için anormal, atiptik sayılacak
tır. Normali ve tecrübeli insan ölçüsü de sağlam değildir. Çünkü, 
bir kez, normal bir insanın neyi öngörebilip neyi öngöremeyeceğini 
kesin olarak bilemeyiz. Öte yandan, herhangi bir kimseyi, kendisi
ne oranla daha tecrübeli olan bir kimsenin öngörebileceği ve ken
disinin öngörmediği bir sonuç yüzünden sorumlu tutmak adalete 
aykırı olur. Kaldı ki, bu ölçünün normalin üstündeki bir zekâ ve 
tecrübeye sahip bir kimse tarafından öngörülerek meydana getirilen 
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sonucun ona yüklenilmemesi sonucunu doğurması imkânı da var
dır. Çünkü, ancak normal ve tecrübeli bir insan tarafından öngörü
len sonuç ile hareketler arasındaki nedensellik bağının varlığı kabul 
edilmektedir. Üçüncü karma ölçü ise, diğer iki ölçünün kusurları ile 
malûl bulunduğu için reddedilmiştir. 

Şiddetle eleştirilmekte olmakla birlikte, uygun neden kuramı-
nm nedensellik bağı konusunda ortaya çıkmış olan kuramların en 
doyurucusu olduğunu sanıyoruz. Eğer bu kuramın eksik ve kusurlu 
yanları tamamlanacak olursa bu konuda inandırıcı bir çözüm yolu 
bulmak mümkün olabilecektir. Görüşlerine katıldığımız__pÖNME-
ZER ve ERMANJlg_j)irlikte şu düşünüşün doğruluğuna inampak-

Nedensellik bağmm mevcut olup olmadığı sorunu, her zaman, 
suç sayılan sonuç meydana geldikten sonra ortaya çıkar. Bu bakım
dan, suçun izlediği yolu geriye doğru gidip, hareketin yapılmasından 
önceki durumu ve koşullan göz önüne almak gerekir. Hareketin, so
nucu doğurmasmm normal ve mutad sayıknıyacağı ya da sayıla
bileceği hakkında vereceğimiz değer yargısının gerçeğe mümkün ol
duğu kadar yakın olabilmesi, hareketten önceki koşullara kadar ge
ri gitmemize bağlıdır. Bu koşulların içine kendimizi knydıığıı,mTi7-
da, belli bir hareketi yapınca belli bir sonucun meydana gelebile-
ceğTthtînîâlıni düşünebiliyorsak sonuç ile hareket arasında neden-
selliir~baiğinîn~varlîğı sonucuna varabiliriz._Ne yapmakta 
oldugiL5nüz~mceIemeyi bu noktada bırakacak olursak, uygun neden 
kuramının düşmüş olduğu yanılmaya biz de düşeriz. Bu ihtimali 
yok edebilmek için, objektif olarak yaptığımız incelemeyi sübjektif 
birTn£eIeSe2nLJâmamlaro,anıız_yani, faili ele alarak «onuiLjahsî 
durumuna, aklî ve zihnî fjıaîiyet ininJç£şaf et ine onun tarafından ha-
dîse~anında malûm bulunan şartlara göre, bizim tahmin^ ettiğimiz, 
vulcüüna iKtimal~ver3tğimiz neticenin, onun tarfından da aynı su-
reîte^tumvvw^ohlnUp~olunmadığını, bizim, tasavvurumuzla onun 
tasavvufünm'mutabakat arzedip etmediğini tetkik» etmemiz lâzım-

(71) DÖNMEZER - ERMAN'ın görüşleri için bak. Nazarî ve Tatbikî̂  Ceza Hukuku. Cilt 1. 
Sah. 546 ve so. 

(72) DÖNMEZER - ERMAN, op. cit. sah. 548. 



Yaptığımız bu ikinci incelemeden sonra çeşitli ihtimaller beli-
rebilir: 

a) Fail, bizim, hareketin yapılmasından önceki koşulları göz 
önüne alarak öngöremediğimiz bir sonucu öngörmüş ve sonucu ger
çekleştirecek hareketi yapıp onu meydana getirmişse, nedensellik 
bağı vardır. Çünkü, failin sonucu öngörmüş olması, bizim, sonucun 
öngörmemiş olmasını, eğer onun kusurlu bir davranışı olarak k a ^ 
çeğe uymadığını göstermiştir. 

b) Bizim, objektif olarak sonucu meydana getirmeğe elverişli 
ve uygun saydığımız bir nedeni fail bu nitelikte görmemişse, doğru 
bir sonuca varabilmek için konuyu bölmek gerekir. Eğer, fail ku
surlu olmasa bile cezalandırılan bir sonuç, yani, objektif sorumlu
luk hallerinden biri söz konusu ise, failin sonucu öngörememiş ol
ması cezalandırılmasına engel olmayacaktır. 

Kusurluluğa dayanan sorumluluk hallerinde ise, failin sonucu 
öngörmemiş olmasını, eğer onun kusurlu bir davranışı olarak ka
bul edebiliyorsak faili sorumlu tutacak, buna karşılık, bizim öngör
müş olduğumuz sonucu öngörmemiş olmasından kusurluluk biçim
lerinden herhangi birinin unsurlarına rastlamıyorsak sorumlulu
ğunun bulunduğunu kabul etmeyeceğiz (73). 

c) Yaptığımız objektif değerlendirme ile failin yaptığı sübjek
tif değerlendirme uygun düşüyorlarsa nedensellik bağı ve kusurlu
luk sorunları herhangi bir zorlukla karşılaşmadan çözülebilecek
tir. 

Sayın yazarların da belirttikleri gibi, objektif inceleme yapı
lırken en müphem bir kavram olan «normal zekâda insan» ölçüsü
ne, ne de yumuşaklığı yüzünden haksız beraatlere imkân verecek 
«çok tecrübeli insan» ölçüsüne değil, nedensellik bağının olup ol
madığı sorununu çözecek olan kişiye, yani, yargıç, bilirkişi, jüri 
üyeleri gibi belli bir bilgi ve tecrübesi bulunan kimselere değer ve
rilmekte oluşu da, düşünüşün, uygun neden kuramının düştüğü ya
nılmaya düşmesini önlemektedir. 

Yukarıda özetlediğimiz bu görüşe, nedensellik bağı sorununu uy
gun neden kuramı gibi, kusurluluk kavramının yardımı ile çizmeğe 

(73) «Sübjektif mesuliyet lıallerinde failin yaptığı lıareketten o ânda ne gibi bir netice 
doğabileceğini tahmin edip etmediği incelenecek ve bu safhada failin şahsî bilgisi ve 
tecrüljesi ele alınacaktır. Tetkikatın bu safhasında... failin hâkimiyet sahasına giren. 
neticeler failin müdahale etmek iktidanna malik bulunduğu sebepler» nazara alına
rak», bunları tahmin etmesi gerektiği düşünülecektir. Bak. DÖNMEZER - ERMAN. op. 
cit. C. 1. 549. 
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KUSURLULUK 

Bix kimsenin işlediği bir fiil sebebile sorumlu tutulabilmesi için ha-
Tekf4i ilp kf^niin tarafından cezalandmlan netice arasında maddi__birillir_ 
y ^ bağının varlığınjn yetmeyeceğini çeşitli vesilelerle ifade etııjİ5ÜbUi_ 
lunuynm/. Gene daha evvel söyledimiz gibi, sorumluluktan bahsedilme
si, adı geçen maddî illiyet 'bağının yanında, fiilin faile atfım mümkün 
kılacak manevî bir bağa, başka bir deyişle, fiilde Iradîlik unsurunun 
mevoudiyetne bağlıdır.Fiilin iradî olması da yetmez; iradenin kusurlu 
bir irade olması gerekir. Isnad kabiliyeti hakkında şimdiye kadar söy
lediklerimizden, ancak, isnad kabiliyetine sahip bulunan kimselerin ira-, 
delerinin kusurlu sayılabilecekleri anlaşılmıştır. îsnad kabiliyetine sahip-
bulunmayan bir kimsenin işlediği fiilde iradenin unsurlarma rastlansa 
bile bu iradepküsrrHîr~biF""iradeNolim3dığı içia, manevî unsurun yokluğu 
sebebile bu fiil suç sayiliijiyacaktir. 

Kusurlu iradenin suçun unsuru olarak incelenmesi, daha acık bir 
ifadeyle, suçun işlenmiş sayılabilmesi için :^l_^le/fail}arasında ^ffanevr\ 
bir ^tağm_,varlığn]in_aranmağa başlaması oldukça yenidir ve is^sanlaıç^-
Ivi.hukuk şuurunun gellsİPL_inç.eldiği—bir devreve rastlar. O' ândan. iti-__ 
baren insan tarafından sebebiyet verilen zararlı ve tehlikeli durumlar 
arasında bir fark gözetilmeğe başlanmış, böylelikle insanın iradî hare-

•'ket ebnek imkânına malik bulunduğu sonucuna./Kgrjkfi^Stır. înşaaın^^di?-^ 
ğdr varlıklann aisiae .iradî-bareketîerde bulunmak imkânma sahip oldu-. 
ğunun anlaşılması, omm, yaptığı hareketlerin sonucuniiJalmJii_etniek_jve 
İcab. ederse o hareketi yapmaktan_,,çekinebilmjek..iktikiararıa^sahip-bulun-
duğu inancının yayılmasmı sağladı. Bu inancın doğuşu ise, insan hare
ketleri - hayvan ve tabiat kuvvetlerinin sebep oldukları harekeüer aynmı 
yanında insanın iradî hareketleri - iradî olmayan hareketleri aynmmm 
yapılması imkânını yarattı. Avrupa'da müşterek hukuk devrine geçtikten 
sonra insamn niyet ve iradesine verilen önemde o derece ileri gidildi ki, 
bir harekede haricileşmiş olmasa bile cürüm işleme niyet ve ixadeleri ce-
zalandınlmağa başlandı. Ancak, yeni felsefe cereyanları kişinin toplum 
içindeki yerini yeniden belirtip D'evlet kudreti karşısında birey hürriyet-
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ierrni vazgeçilmez ilkeler haline getirince, kişiyi Devlet'in gereksiz mü 
dahalelerinden koruma zarureti duyuldu. Özellikle, fikir ve vicdan hür 
riyetlerinin kazandıkları önem., kimsenin düşüncesinden ötürü cezalan-
dmlamayacağı ve kusursuz suç olamayacağı kurallarının yerleşmesi so
nucunu doğurdu. Modem ceza hukuku da. bu iki temel kura], üzerine 
kurulmuş bulunmaktadır. 20. Yüzyılda beliren totaliter menşeli bazı ce
za hukuku akımlan. Devletin yetki alanını mümkün olduğu kadar geniş
letme ve bireysel münasebet ve davranışlara sık sık müdahele edilebil
mesine elveıişli zemini yaratmak için kusursuz ceza olmaz ilkesinin kapn 
sanuna daraltmak istemişlerse de, tesir ve başanlan geçici olmuş ve hür 
dünya yukanda sözünü ettiğimiz iki ana kurala sadık kalmayı bilmiş-
tir. 

Kusurlulumn Esm^ı: Doktrindejvuşurluluğun suçun vazgeçilmez bir 
unsuru olduğunun ifadesi ile yetinilmemektş* onun muhtevası, içkin ma
hiyeti üzeıtinde tartışılmakta, kısacası, Icusuıluluğun esasının ne olabile
ceği üzerinde de durulmaktadır. Bir anlayışa göre, Bresıırl^ılpk/ dı.s_ alem-
^•Jjeüje^ijjlve^faijÇlırasmdaki felşik 'bir~bagjLj Kuşuilu,}uğu, fail,..ile; 
lül^arasmdaki psişik bir bağa inhisar ettiren görü^ yetersiz,..görülmekte 
ve bu şekiLdü^üniişün,. kusurlu sayılacak iradenin bir norma aylanlık 
te5Ml,,etmek diye özetlenebilecek niteliğini belirtmediği ileri sürülmekte-^' 
dir; Bu kanaatta olan yazarlara göre, hukuk düzeni tarafından yüklen-, 
miş bir göreve, bir mecburiyete aykınlık teşkil etmeyen bir psişik dav
ranışta ne kasd ne taksirin unsurlanna rastlanamaz. Böyle olunca, ku
surlu bir iradeden de bahsedilmez. Şu halde, normativist telâkki diyebi-
leğimiz bu düşünüşün, kusurluluğu, failin iradesi ile bir hukuk kuralı 
arasındaki tezad olarak anîadığmı söylemekte isabet vardır. Kanaatımız-
ca, ne psikolojik ne normativist telâkki, kusurluluğun esasım tam mânası 
ile açıklayamamakta, her biri problemi bir.j'önden ele aldığı için ^ksik 
kalmaktadır. Ancak, telâkkilerin her birinin eksik kalan tarafını diğeri 
ile tamamlayarak doğnıîuğunda şüphe edilemeyecek bir sonuca varıla
bilir. Gerçekten, fiili faile bağlayan manevî bir bağ olmadıkça, fiilin ku
surluluğundan bahsedilemez. Diğer taraftan, hukuk düzeni tarafından 
koDißU5__Hr kural ile çatıgnayan. bir iradeye.kmııjlu^ilenga^y^^ç^ği,,de 
aşikârdır. Çünkü, kendisini her hangi bir şekilde muaheze etmek kabil 
değildir. Muafaeze_edi!emeyen bir irade ise kusui[u bir irade pîaınaz. Bu 

-gerçekleri belirttikten sonra her iki telâkkiyi birleştirip kusurluluğun 
esası konusunda şöyle, bir sonuca varabiliriz : vKujudu^^lsucun maddî 
Upşnrunu gerçekleştirmiş olan irade ile hukuk düzeninin,koymlış'olduğu 
bir kural arasındaki aykırıîıktir, 



yapılan sözleşmelerle örf ve âdet kuralları bile böyle bir hukukî 
yüklemin kaynağı olabilirler. Ne var ki, gene bu kanıda olan bazı 
yazarlar tarafından belirtildiği gibi, eğer hukuk_ dikOTİmnJkoyniuş^ 
oT3ügü~yükİemi yerine j^et^irn:ıek_jmMnLJlctadanj£aJJ^^ 
kazaya uğrayanları kurtarmakla görevli kimsfi-kazazedenin-^trafin-
da~3arîlcî '^lıklârm yüzdüğünü gord.üğiLiçiILdenize__atlamaktan-.çeı 
kinrnışseTyüilein dF'ö"rŞ^an_ka . Zateajbuııa_benzeE_hal| 
lerde^«zarufet~h^linde» bulunması nedeniyle cezalandınlmayacak-
tır______ 

Yukarıdaki görüşe katılıyoruz. BijJjirasenia^zeJlikJe^JisiİJicü 
bir kişinin, ya da doğa güçlerinin meydana getirmekte_oldukları 
bellî bir"~s5nucu_önîememek_ biçiminde beliren ihmali dolayısiyle 
cezalandırılabilgi£gi, hı^lmkun^endisine yüklediği bir görevi yerine 
getirmekte de ihmal_göstermiş olmasına bağlıdır. Bir kimsenin ka-
çınlinakta__olduğümL görüp onu kurtarmayan, kaçmakta olan bir 
hırsızı yakalamayan, ya da açlıktan öleceği aşikâr bir yoksula yar
dımda bulunmayanları ceziTandırmak mîkııEun~Heğildir. Her ne 
ka3ar. bunlarm eylernlen ile ^aeır ı lma eyleminin tamamlanması, 
hır^zın kaçması ve yoksulıuı ölmesi_arasmda bir nedensellikjbağı 
kunılabilirse de,.Jügbir TıukuTHEııralı. valandasa. kurtctrmak^ yar-
dım etmek ve yakalamak ödevlerini yüklemediğijçiıij^jailin ceza-
sızlıği,~vaHlması mümkün, tek .sonuçtur. Failin sonucu bizzat kendi 
eylemTue meydana getirmesi halinde de aynı biçimde düşünülme
lidir. Örneğin, hastasına ilâç vermeyerek onu öldüren hastabakıcı
yı, ya da yoksulluk içinde bulunan babasına nafaka vermeyen oğulu, 
adam öldürme suçundan sorumlu tutmamızın nedeni hastabakıcmm, 
sözleşmeden ve hastahane kurallarından, oğulun, aile hukukundan 
doğâfi^ yüklemleri yerine getirmekte ihmal göstermiş olmalarıdır 
(79) (80). 

(79) Aynı Mahiyette, DÖNMEZER -ERMAN. op. cit. C. I, sah. 502 ve so. 
(80) Aşağıdaki suçlarda da, nedensellilc bağının zorunlu bir unsur olup olmadığı konusu 

şiddetle tartışılmıştır : ' 
a) Teşebbüs Halinde Kalan Suçlar: Bilindiği gibi, cezalandırılması mümküı.' bir 
teşebbüsün varlığı içia__xapılan hareketlmn, işlenmesi kaydedilen .cürmü meydana ge-
tirmeğe elverişli obnahııı ger i l id i r . Bu bakımdan bazı yazarlar tarafından karşıt gö-
rüşün sâvîînüîînuş olmasına rağmen, 'teşebbüs halinde kalan suçlara da rffidensel- . 
llkJbagının_kU£UCUjuı_sjiLiM.uğu etmemiz .gerekir. Fatat , . şurası unutulmamalı
dır ki, bu nedensellik bağı, yajpılan J.çra_.lıareketLeEİjle, engel_ nedenin müdahalesi 
yfeünden sonucun^ gerçekleşmemesi ya_ da icra_harelıölgrinin^tamamîa^ olgusu 
arasında değil, gerçekleştirmek jstenen, kasdolunan sonuç arasında aranıpkurulmalıdır. 
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NEDENSELLİK BAĞI VE TÜRK CEZA YASASININ SİSTEMİ 

T. C. K. genel hükümleri arasında nedensellik bağı konusunu dü
zenleyen maddelere yer vermediği için yasada hangi kuramın yeğ
lenmiş olduğunu söylemek çok zordur. 451. ve 452. maddelerde yer 
alan ve nedensellik bağı ile ilgisi bulunan hükümler ise kısmî bir 
önem taşırlar. Çünkü, yalnız nedenlerin çokluğu konusuna açıklık 
getirmektedirler. O da, adam öldürme ve müessir fiil suçları bakı
mından... 

451. maddeye göre, «ölüm failin fiilinden evvel mevcut olup da 
failce bilinmeyen ahvalin birleşmesi yahut failin iradesinden hariç 
ve gayrı melhuz esbabın inzimamı yüzünden vukua gelmiş ise idam 
cezasını müstelzim hallerde onbeş seneden ve müebbed ve onbeş 
seneden fazla ağır hapsi müstelzim hallerde on seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezası hüküm olunur». 452. madde ise, «Katil 
kastiyle olmayan darp ve cerh veya müessir fiilden telefi nefs hu
sule gelmiş olursa fail, 448. maddede beyan olunan ahvalde sekiz, 
449. maddede yazılı ahvalde on ve 450. maddede muharrer_ ahvalde 
onbeş seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır hapse mahkûm 
olur. Eğer telefi nefs failin fiilinden evvel mevcut olup da failce bi
linmeyen ahvalin birleşmesi veyahut failin iradesinden hariç ve gayrı 
melhuz esbabın inzimamı ile vukua gelirse, 448. maddede beyan olu
nan ahvalde beş seneden, 449. maddede muharrer ahvalde yedi se
neden ve 450. maddede yazılı ahvalde fail on seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılırv hükmünü koymuştur. 

Adı geçen iki madde ile birlikte incelendiklerinde, T. C. K.'nun 
adam öldürme suçu bakımından, failin hareketinden evvel mevcut 

Sonucu Harekete Bitişik Olan Suçlar; Yukarıda, sonucu harekete bitişik olan suç
lardan söz açtığımızda, busuç la r ın , bir çok yazarlar tarafından biçimsel ya da.-ao-
nuçsuz suçlar diye adlandırıldıkjarııvı__pnrrniistiik. Sonuçsuz suç otabilecegine ina-
nan yazarlara gore,~âdı geçen suçlar bakımından.-nedensellik bağı zon.ınlii_ bir unsur 
deŞÜdlr. Çünkü, nedensellik bağından söz edilebilmesi için biri neden, diğeri sonuç 
olabilecek •^ırbiriiJde"n"'SHr~îkî ~şeyî^n""varlıgı__ggreldidir,^ Bu suçlarda sonuç mevcut 

', olnıadfgıni^ğore'," nedelögfiSIliägn^ uasur.,olmaktan, çıkar 
i ^ ' Sonu(ffuz sue nlmayacagı görüşünü savunan ve görüşlerine katıldığımız vazaralra 

^\M ' J^ göre İse, sonucu harekete--bitişik olan juçlarda da nedensellik_bagı kurulabilir. Ve 
• & ' T '̂  bUj_bağ suçun bir unsurunu teşkil edeı\ Çünkü, adı geçen suçlarda da__hiı:_iıareket 

l /y ' l1^ - ve ';bir"~sS5aç"~varaîr! Yalnız ne'Sen"seriik_^gmın bu suçlar__bakımından.„bir özelliği 
W / .Av* ' vardır "Sî",- ü da- sonucun hareket _Jtam.aia!anır_t.aınamlanmaz kendiliğinden, meyjiaaa 

k j î / , 0 ^ gelmesindeüf, hareketlerle sonuç arasında _. böyle bir bağın,—ar.âninaşına_ ihtiyaç kal_-
r \ İ mäiSasnraälrlbareltir.^"" 
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ya da onunla hemzaman olan, ya da sonradan ortaya çıkıp harekete 
eklenen nedenlerin, failin hareketi ile sonuç arasındaki nedensel
lik bağının varlığına dokunmayacağı esasını kabul ettiği görülür. 
Şüphesiz, failin hareketine eklenen bu nedenlerin bağımsız bir ne
densel seri teşkil etmemeleri, yani ölüm sonucunu tek başlarına 
meydana getirmeğe elverişli olmamaları gerekir. Aksi takdirde, failin 
hareketi ile sonuç arasında herhangi bir nedensellik bağmm varlı
ğından söz açmak doğru olmaz. Her iki maddedeki, «inzimamı yü
zünden», «inzimamı ile» de fikrimizi doğrulamaktadır. 

Failin hareketine eklenen nedenlerin, onun tarafından öngörül
müş olup olmamalarının önemi yoktur. Yasa, «failce bilinmeyen», 
«failin idaresinden hariç», «gayrı melhuz» nedenlerden söz etmek 
suretile, bu konuda herhangi bir araştırma imkânını önceden kesin 
olarak yok etmek istemiştir. Buna göre, fail, adı geçen nedenlerin 
kendi harekgtine eklenebileceklerini ve bö^Tel^Eölümün vukubu-
lacağım öngörmemiş olsa bile^ ha^eketj^ ile spmx.ç_ axaşmc[.a_.neden-
sellrkbağımri varlığı kabul edilecektir. 

N^ensellik bağının saptanısında-:stasanın-,Qngörü unsuruna yer 
vermemiş^ olmasıııdan, uygun nedenin tâyinine yönelmiş olan ne-
densellik -bağı- -kuramlarının yasakoyucu_tarafından reddedildikleri 
sonucu çıkanT. Ç,„K..'nun etkin neden kuramına itibar etmiş olduğu 
da_sbylenemez. Çüı^ü, failin hareketine eklenen_nedenlerin,_şonuca 
etkileri ne olursa olsun, nedensellik bağını kesmeyecekleri hükmü 
kcomauştur. " 

Dikkat edilecek olursa, yasa ölümün_mgYdana gelmesinde rol 
oynamış hejr koşulu neden_.sayııu^, böylelikle, failin hareketine, on-
dan önce mevcutj ya da onunla hemzaman. va da ondan sonra mev-
dana gelen hareket v£ koşullar eklense bile, iki hareket ile sonuç 
arasındaki nedensellik bağmm kesilmemiş olacağını iddia^ederıJiîfc. 
sul_kuramını kabul etmis'tîrriste var J5,-kQS,uLJkuıamı.-sonucun mey-
daîîagelmesi için varlığı zorunlu koşullardan herhangi birinim ger-
çektefHren kimseyi sonuçtan tam "anlamıyla sorumlu tuttuğuJıalde, 
yasamızda hafifletilmiş bir sorumluluk söz knnngu nlHnğTi r̂im 451. 
ve 452. maddelerde hafifletilmiş bir koşul kuramından esinlenilmiş 
olduğu söylenebilir. , '-—— 
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III. HUKUKA AYKIRILIK 

Hukuka aykırılık, maddî ve manevî unsurları tamam ve yasa
daki tanıma uygun olan eylem ile hukuk düzeni arasındaki aykırı
lık, eylemin yalnız ceza hukukuyla değil, bütün hukuk düzeni ile 
çatışma halinde bulunmasıdır. Suçun kaynağını eylem ile hukuk 
arasındaki böyle bir ayrılıkta bulunduğunu gören bazı yazarlara gö
re suç, ceza hukuku kuralının ihlâli demek olduğundan, hukuka ay
kırılık, suçun bir unsuru olmayıp, onun özü, sonuncudur. Adı geçen 
yazarları bu şekilde düşünmeğe sevkeden şey, hukuka aykırılık kav
ramını dar anlamda anlamalarıdır. Gerçekten, hukuka aykırılık, 
onların yaptığı gibi, ceza hukukuna aykırılık olarak anlaşılırsa, su
çun maddî, manevî yasal unsurlarının birinin içine karışabilir. 
Hattâ, iddia edildiği üzere, suçun özü ve sonucu sayılması imkânı 
da vardır. Ancak, bundan önce de söylemiş olduğumuz gibi, huku
ka aykınlık, yalnız ceza hukukuna değil, bütün hukuk düzenine 
aykırılık demektir (1). Hukuka aykırılığın maddî bir anlamı var
dır. Eylemi hukuka uygun hale getiren nedenlere ceza hukuku dı
şında kalan hukuk dallarında da rastlamakta oluşumuz gerçeği de, 
böyle bir düşünüşü haklı kılar. Hattâ, bugün artık bir eylemin hu
kuka uygun yada aykırı olduğu hükmüne, pozitif hukuk dışındaki 
ölçülere dayanılarak da varılabileceğine inanılmaktadır (2). Öte 
yandan, «unsur» kavramı üzerinde bir açıklama yapılacak olursa, 
hukuka aykırılığın da suçun kurucu unsurlarfndan biri olduğu gö
rülür. Suçun tanımını yapmak üzere, unsur olabilecek hususları 
teker teker saptarken, suçun meydana gelebilmesi için gerekli bü
tün koşullara unsur adının verilebileceğini de söylemiştik. Durum 
böyle olunca, hukuka aykırılığı suçun özü olarak kabul edemeyiz. 

(l) DÖNMEZER - ERMAN, op. dt. C. II/l. n. 665 - Aynı mahiyelte, KUNTTER, Suçun Ka-
Kunî Unsurları, n. 71. 

(2) ESEM. Hukuka Aykırılık ve Ümanist Doktrin, sah. 18 ve sa. 

95 



Çünkü, yasal, maddî, manevî unsurlar tamamlanmış olsalar bile, 
eğer hukuka uygun ise, eylemin suç saj'ilması imkânsızdır. Örneğin, 
adam öldürmek suç teşkil ettiği halde, eğer öldürme eylemi, bir 
mahkeme tarafından verilen idam hükmünü yerine getirmeğe me
mur bir kimse tarafından işlenirse suç sayılmaz. Çünkü, olayda fai
lin, bir hukuka uygunluk nedenine dayanmakta oluşu yüzünden hu
kuka aykırılık unsuru noksandır. 

Hukuka aykırılığı suçun unsuru olarak kabul edişimizin diğer 
bir nedeni, yukarıda da değindiğimiz gibi, hukuka uygunluk neden
lerini yalnız ceza hukukunda aramanın isabetli olmayışıdır. Ger
çekten, belli bir hareketin yapılmasını emreden ya da uygun gören 
bir kuralı ceza hukuku dışında da bulabiliriz. M. K. nun 394. mad
desi bunun en güzel örneğidir (3). Dayandığımız üçüncü bir neden 
de, hukuka aykırılığı, bölünmez bir bütün olarak kabul edişimizdir. 
Bir eylemin hukuka aykırılığından söz ediliyorsa, bu aykırılık bü
tün hukuk düzenine karşı olmak gerekir. Bir yazarın da dediği gi
bi, eylemin, hukukun bir dalma göre hukuka uygun, bir başkasına 
göre aykırı sayılması, doğrudan doğruya hukuk kavramıyla çatış
ma haline düşmek olur. Ancak, şu noktayı hemen belirtelim ki, suç
ların yasallığı ilkesi bir kere kabul edildikten sonra bir suçun hu
kuka aykırılığından sözedebilmek için herşeyden önce ceza huku
kuna aykırı olduğunun, yani yasadaki tanıma uyduğunun saptanıl
mış bulunması gerekir. Yalnız bu anlamda ceza hukukuna aykırı
lıktan söz edileibilir. 

Şimdiye kadar söylediklerimizden şöyle bir sonuca varabili
riz : Hukuka aykırılığın, diğer suç unsurlarından bağımsız bir suç 
unsuru olarak incelenebilmesi için şu iki koşulun bir arada bulun
ması zorunludur: 1) Eylem, ceza yasalarında yer alan tanıma uy
gun olmalı, 2) Bu hareketin yapılması, başka bir hukuk dalma ait 
bir kural tarafından uygun görülmüş, ya da emredilmiş olmamalı
dır. 

Yukarıda, hukuka aykırılığın, ceza hukukuna aykırılık biçimin
de anlaşıldığı takdirde, suçun diğer unsurlarına karıştırılıp onların 

(3) Madde 894 - Zilyed, gasp ve tecavüz tüllerini kuvvet kullanmakla defetmek hakkmı 
haizdir. Şiddetle ve hafiyen kendisinden alınan şeyi, gayrmıenkul ve gasıbı kovarak 
ve menkul ise cürmümeşhud halinde tutulan ,veya kaçarken yakalananın tamamile 
elinden alarak istirdat edebilir. Zilyet, ahvalin haklı göstermediği cebir ve şiddet 
kullanmaktan ictinab etmekle mükelleftir. 
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içinde mütalâa edileceğini söylemiştik. Gerçekte de böyle olmuş, ba
zı yazarlar hukuka aykırılığı, yasal, maddî ya da manevî unsurlar 
içinde incelemişlerdir. Hukuka aykırılığa bağımsız bir varlık tanı
mayıp onu suçun diğer unsurlarından birine dahil sayan görüşlerin 
isabetli olmadıklarım sanıyoruz. 

1) Herşeyden önce, hukuka aykırüığm yasal unsura dahil ol
duğu iddiası reddedilmek gerekir : Bir kez, şimdiye kadar söyle
diklerimizin açıkça ortaya koyduğu gibi, hukuka aykırılık eylemle 
hukuk düzeninin bütünü arasındaki çatışmadır. Bazı nedenlerin 
varlığı halinde çatışmadan bahsetmek mümkün olmaz. Bu neden
ler, ceza hukukunda olduğu kadar, örneğin, medenî hukukta da 
yer alabilirler. Onun için, söz konusu eylemin yasadaki tanıma uy
gun olduğu her olayda, hukuka aykırılığın varlığı ileri sürülemiye-
cek, yani hukuka aykırılık unsuru, yasal unsurun çerçevesi içinde 
mütalâa edilemeyecektir. Kaldı ki, «bazı sebeplerin sadece tipik-
lik unsuruna tesir etmesi, bazılarının da tipiklik unsuruna dokun
madan sadece hukuka aykırılığın teşekkülüne mani olması» (4) 
gerçeği de, iki unsurun birbirlerinden ayrı varlıklara sahip bulun
duklarını gösterir niteliktedir. 

2) Hukuka aykırılığın maddî unsurun içine sokulabileceğini 
de sanmıyoruz. Çünkü, hukuka aykırılığın maddî unsura dahil ol
duğu kabul edilirse, kusurluluğun, yani, manevî unsurun da mad
dî unsurun içinde yer aldığını kabul etmek gerekecektir. Çünki, bir 
eylemin suç teşkil edebilmesi için hukuka aykırılığı kadar kusurlu 
bir iradeye dayanması da gerekir. Öte yandan, bir şeyin diğer bir 
şeyin içinde yeri olduğu iddiası, bu şeylerden birinin yokluğu ha
linde diğerinin de yok olacağının gösterilmesiyle doğruluk kaza
nır. Gerçi, ortada, fail ve maddî unsur yoksa hukuka aykırılık da 
bulunmaz; fakat, aynı şey suçun diğer iki unsuru hakkında da söy
lenebilir : Eylem yoksa, yasal unsur ve manevî unsurdan söz edile-

• bilmesi için herhangi bir vesile kalmayacaktır. Şu halde manevî ve 
yasal unsurlar da maddî unsura dahildir mi dijfecegiz? (5). Hukuka 
aykırılığın yokluğu halinde bile bir maddî unsur, bir manevî un
surun gerçekleşmesi ve yasadaki tanıma uygun bir eylemin varlığı 
imkânı da, hukuka aykırılıkla maddî unsurun birbirinden ayrı şey
ler oldulclarını göstermektedir. Örneğin, hızla üzerine gelmekte 

(4) KUNTER. Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, sah. 86. 
(5) Krşz. EREM. Hulcuka Aylcinlık. sah. 20. 
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olan bir otomobilin çarpışmasmdan kurtulmak için kendisini bir ya
na atarken oradan geçen birini yaralayan kimsenin davranışmda 
hem yasal unsur (müessir fiil suçunun tammlamasma uygun bir 
durum) hem maddi unsur (hareket - sonuç - nedensellik bağı) hem 
manevî unsur (otomobilden kurtulmak için kaçmak iradesi) var
dır; fakat, failin bir hukuka uygunluk nedeninden (zaruret hali) 
yararlanmakta oluşu suçun meydana gelmesini önlemiştir. 

3) Hukuka aykırılığı, manevî unsur içinde inceleyen görüş de 
kabul edilemez. Çünkü, kusurluluk, suçun maddî unsuru ile faili 
arasındaki bir bağ olduğu halde; hukuka aykırılık, eylem ile hukuk 
düzeni arasında çatışma tarzında beliren bir ilişkinin ifadesi olmak
tadır. 

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 

Mazeret nedenleri, ya da suçu ortadan kaldıran objektif neden
ler adları da verilen hukuka uygunluk nedenleri, hukuka aykırılığı 
ortadan kaldırıp, eylemi, hukukun meşru saydığı bir hareket haline 
getirirler. Adı geçen nedenler, genel olarak suç sayılan bir eylemin 
yapılması yetkisini tanıdıkları, ya da bunu bir görev haline soktuk
ları için, eylem daha yapılmağa başlandığı anda meşru olarak vü
cut bulur. Bu bakımdan, hukuka uygunluk nedenlerinin eylemin ta
mamlanmasından sonra hukuka aykırılığı ortadan kaldırdıkları 
sanılmamalıdır. «Bir fiil aynı zamanda hem suç hem meşru bir ha
reket olamaz» ( 6 ) ^ 

Hukuka uygunluk nedenlerinin, eylemin suç olarak vücud bul
masını önleyici etkisini açıklayabilmek için çeşitli görüşler ileri sü
rülmüş (7). Bunların en önemlilerinden birine göre, hukuka uygun
luk nedenleri, niyet, gaye ve cürmî güdüler üzerinde etkide buluna
rak manevî unsurun teşekkülünü önledikleri için eylem suç sayıl
maz. Bu görüş kabul edilemez. Çünkü, örneğin, bir hukuka uygun
luk nedeni olan meşru müdafaa halinde bulunan kimse de hareket
lerini, bunlardan doğacak sonucu bilerek ve isteyerek yapmakta
dır. Esasen, hukuka uygunlukta objektif bir nitelik vardır. 

Hukuka uygunluk nedenlerinin tümü bakımından şu husus, ne-. 
den olarak gösterilebilir: Bir olayda hukuka uygunluk nedeni var-

(6) EREM. Ceza Hukuku, sah. 556. 
(7) Bu görüşler için bak. EREM. op. cit. sah. 55î^ ve mü. 
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sa, failin hareketleri, toplumun, insanbğm çıkarları ile çatışma ha
linde değildir. Böyle bir çatışmanın yokluğu toplum ve insanlık açı
sından zararın yokluğu sonucunu doğurur. Zarardan söz edileme-
yince hukuka aykırılık unsuru ortadan kalkar. Örneğin, meşru sa
vunma halindeyken işlenen eylemlerin suç sayılmamalarının nede
ni, saldırana karşı kendini koruyan kimselerin hareketlerinde bu 
anlamda bir zararın görülememesidir. 

Prof. EREM, Ümanist Doktrin açısından şöyle düşünmektedir : 
«Mazeret sebebiyle işlenen fiilin hukuka aykırı olmadığını ancak 
failde kusur görülmemesiyle izah edebiliriz. Kusurluluk hukuka ay
kırılıktan evveldir. Mazeret sebeplerinin fiilin hukuka aykırılığını 
kaldırdığını iddia etmek bir faraziyedir. Çünkü, mazeret şartları 
içinde işlenmiş olsalar dahi bu fiiller gerçekte hukuka aykırıdırlar. 
Bu fiiller, hukuka aykırı olmakla beraber kusurlu görülmemişler
dir» (8). 

EREM, kusurluluğu, objektif bir kavram olarak anlamaktadır. 
Önemli olan kusurluluk değil kusurlu olmaktır (9). Ancak, kusur
luluğun bu anlamda objektif telâkkisinden hareket edilse bile, hu
kuka uygunluk nedenlerinin, eylemi, ilk icra ya da ihmâl hareketinin 
yapıldığı andan itibaren meşru hâle getirdiğini kabul etmek müm
kündür. Öte yandan, saym yazarın, mazeret koşullan içinde işlen
miş eylemlerin gerçekte hukuka aykırı olmalarına rağmen kusurlu 
görülmedikleri yolundaki görüşü, şöyle bir soruyu hatıra getirmek
tedir : Örneğin yasa hükmünü, ya da yasanın verdiği yetkiyi icra et
mek amacı ile işlenen bir eylemin, hukuka aykırı olmasına rağmen 
kusursuz sayıldığı söylenebilir mi? 

Hukuka uygunluk nedenlerinden genel olarak söz açıldığında 
çözülmesi gerekli diğer bir sorun da, adı geçen nedenlerin varlığı 
bakımından yanılmanın etkisinin ne olacağıdır. Doktrinde çoğun
luk tarafından desteklenen bir düşünüşe göre,, eğer fail, hukuka 
uygunluk nedenlerinin varlığında esaslı bir yanılgıya düşmüşse, ya
ni, yanılmanın ortaya çıkışında kendisine her hangi bir kusur yük-
lenemiyorsa, hukuka uygunluk nedeninden, var imişçesine yarar-

(8) EREM. op. cit. sah. 557. 
(9) Bak. EREM. op. cit. sah. 482. ve mü. ve 571. 
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lanir (10). Başka bir deyişle, eylemi suç sayılmaz, dolayısile ceza 
görmez. Biz de bu görüşe katılıyoruz. 

Yanılmanın esaslı olmaması halinde ne yapılacaktır? Bazı ya
bancı yasalar bu hususta hüküm, koymuşlardır. Örneğin 1931 tarih
li İtalyan Ceza Yasası'nın 59. maddesine göre, «Eğer fail cezayı or
tadan kaldıran nedenleri, yamlarak var sanmış ise bunlar daima 
onun lehine olarak nazara alınırlar. Bununla birlikte taksirin ya
rattığı bir yanılma söz konusu ise, yasanın, eylemi, taksirli bir cü
rüm olarak öngördüğü hâllerde, cezalandırılabilme imkânı oratadan 
kalkmış olmaz.» 

T. C. K. bu konuda susmaktadır. Bazı yazarlara göre, yasanın 
susmuş olmasına rağmen, esaslı olmayan bir yanılmaya düşen kim
seyi taksirinden ötürü cezalandırmak mümkündür (11). Bazıları 
ise burada taksirin hükümlerinin uygulanamayacağını, çünkü, failin 
hem hareketi, hem sonucu istemiş olduğunu bu gibi olaylara, za
ruretin sınırlarının aşılması ipotezini düzenleyen 50. maddenin de 
uygulanamayacağını, bu nedenlerle, yasaya açık bir hüküm konul
madıkça, eylemi hukuka aykırı saymanın imkânsız olduğunu söy
lerler (12). Biz bu kanıda değiliz. Öyle sanıyoruz ki, hukuka uygun
luk nedenlerinin varlığında kusurlu bir yanılmaya düşülmüş ise 
fail, var sandığı nedenden yararlanmayarak ceza görmelidir (13). 
Şüphesiz, yargıç, bu durumu takdiri hafifletici neden olarak göz-
önüne alabilir. Ancak, adaleti sağlamak için özel bir hükme ihtiyaç 
vardır. 

Hukuka uygunluk nedenlerini genel olarak ikiye ayırmak müm
kündür : 1) Ceza yasasında gösterilmeyenler, 2) Ceza yasasında gös
terilenler. Biz, yalnız ikinci gruba girenleri inceleyeceğiz. T. C. K.'-
nun düzenlemiş bulunduğu hukuka uygunluk nedenleri şunlardır : 
Yasa hükmünü icra (Mad. 49/1), Yetkili Merciin Emrini İcra 
(Mad. 49/1), Meşru Savunma (Mad. 49/2), Zaruret Hâli (Mad. 
49/3). 

(10) MANZINI. Trattato, V. II. sah. - KUNTER, Suçun Kanunî Unsurları, sah. 152 - DÖN-
MEZER - ERMAN. op. cit. C. Il/t, n. 699 - BREM. Ceza Hukuku, sah. 556. 

(11) Bak. DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. loc. cit. 
(12) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. loc. cit. 
(13) Aynı mahiyette KUNTER, op. cit. sah. 152* 

100 



A) Yasa Hükmünü İcra : 

T. C. K.'nun 49. maddesinin 1 numaralı bendine göre, «Kanu
nun bir hükmünü... icra suretile... işlenen fiillerden dolayı faile 
ceza verilmez». 

Yasa hükmünün yerine getirilmesinin bir hukuka uygunluk ne-
,deni sayılması doğaldır. Çünkü, toplum üyelerine bir yandan yasa
nın kurduğu düzene uymak görevi yüklenirken, öbür yandan yasa 
hükmünü yerine getireni ceza tehdidi ile karşı karşıya bırakmak 
mantık ve hakkaniyet kurallarına aykırı düşerdi (14). Gerçekte, ya
sa hükmünü yerine getiren bir kimsenin eyleminde hukuka aykırı 
bir yan yoktur. Böyle bir eylemdeki, bir hak, ya da çıkara saldırının 
ifadesi olan nitelik, görünüştedir. Bu nedenle, yasanın hükm.ünü ye
rine getirirken işlenen eylemin suç sayılmayacağını belirten hük
mün gereksiz olduğu bile düşünülebilir. 

'^ Bu hukuka uygunluk nedeni kaynağını, usulüne uygun olarak 
çıkarılan ve anayasaya aykırı olmayan kuralların meşruluk karine
sinden yararlanacağına ilişkin anayasa ilkesinde bulmaktadır (15).K 

Yeni yasalarda, «yasa hükmünü icra» terimi yerine, «bir hu
kuk kuralı tarafından yükletilen bir görevin ifası, ya da bir hakkm 
kullanılması» deyimi yeğlenmekte ve failin hareketine izin veren, 
ya da ona bir görev yükleyen yasama ve yürütme tasarrufları, bu 
anlamda hukuk kuralı sayılmaktadırlar. T. C. K.'da yalnız «kanun» 
dan söz açılmış olmasına rağmen, bu terimi geniş bir şekilde yo
rumlamak, tüzüklerin de yasa hükmü terimine dahil olduğunu ka
bul etmek lâzım-dır (16). Doktrinde, yasaya aykırı olsalar bile yö
netmelik hükümlerini icra halinde sorumluluğun doğmayacağı, 
çünkü, bunların, ortadan kaldırılmadıkça, riayet mecburiyeti doğur
dukları ileri sürülmüştür (17), (18). 

Yasa hükmünü icra eden kimsenin eyleminin hukuka uygun sa-
yılabilmesi için, failin, yasa kuralının koyduğu ^bütün koşullara uy
gun davranması gerekir. Bu bakımdan, koca, kârısını cinsel ilişkide 
bulunmağa zorlayabilirse de, zor kullanmada aşırı gittiği takdir-

(14) BETTIOL. op. cit. 266. 
(15) MANZINI, Trattato. V. II. n. 380. 
(16) EREM. op. cit. sah. 560. 
(17) SAiyCA, Ragıp. Türkiye'de icra Uzvunun Tanzim Salâhiyeti. Sah. 224, not. 2. 
(18) Diğer kuralların etkisi hakkında bak. MANZINI. op. cit. loct. cit, ve EREM. op. cit. 

loc. cit. 
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de sorumlu olur. Yasaya göre, gündüz yapmağa yetkili olduğu ara
mayı gece vakti yapan memur bakımından da durum aynıdır. Yasa, 
belli hallerde yetkiyi, yalnız resmî sıfatı olanlara tanımıştır. Örne
ğin, haciz işlemi, haciz memuru tarafından yapılabilir. Hukuka uy
gunluk nedeninden, ancak, bu sıfatı taşıyan kimseler yararlanacak, 
bunlar dışında kalanlar için böyle bir imkân söz konusu olmaya
caktır. Buna karşılık, yasa, belli durumların ortaya çıkması hâlin
de, sıfat gözetmeksizin her kişiye aynı yetki veya görevi vermisse, 
hukuka uygunluk nedeninden herkes yararlanabilecektir. Bu ne
denle, bir meşhut suçun failini yakalayan ve güvenlik kuvvetleri ge
linceye kadar özgürlüğünden yoksun kılan, ya da bu amaçla, duru
mun gerektirdiği ölçüde zor kullanan kerkes meşru bir eylem iş
lemiş olur (19). 

B) Yetkili Merciin Emrini İcra : 

Devlet ve diğer kamu kuruluşlarının faaliyet ve hizmetlerinin 
aksatılmadan yürütülmesi lâzımdır. Belli bir hizmetin, ya da kuru
luşun başında ve içinde bulunan ve idare hukukuna göre «âmir» sa
yılan kimselere, bu faaliyetlerin ve hizmetlerin yapılması amacıy
la, kendilerine hiyerarşik bağla bağlı bulunan memurlara emir ver
mek yetkisi tanınmıştır. Emir, âmirin, hiyerarşik bakımdan altın
da olan bir memura, belli bir şeyi yapması, ya da yapmaması için 
yönelttiği bir irade tezahürü olarak tanımlanır (20). Emrin gecik-
tirilmeksizin ifa edilmesi gerekir. Aksi takdirde kamu hizmetleri 
zarar görecektir. Bu sebeple ceza yasaları bu durumu, emri veren 
ve onu yerine getirenler bakımından bir hukuka uygunluk saymışlar
dır. 

Ne var ki, burada söz konusu olan emir, kamu hukukundan 
doğan, «tâbi - metbu» ilişkisine dayanan emirdir. Bunun için, örne
ğin, aile hukuku ilişkilerinden doğan riayet yükümülülüğü bir huku
ka uygunluk nedenine yer vermez (21) : Babanın oğluna verdiği 
emirin yerine getirilmesi halinde oğul sorumluluktan kurtulmaya-
caktır. 

(19) Bak. T. C. K. madde 527. 
(20) BETTIOL. op. cit. sah. 267. - ANTOLISEI. op. cit. sah. 196. - DÖNMEZER ERMAN. 

op.' cit. C. IT/1, n. 766-EREM. op. cit. sah. 564. 
(21) EREM. op. cit. loc. cit. , 
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Yetkili merciin emrini icradan doğan hukuka uygunluk nede
nini T. C. K., 49/1 maddesinde hükme bağlamıştır: «...salahiyet-
tar bir merciden verilip, infazı vazifelen zaruri olan bir emri... ic
ra suretiyle işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilemez.» Mevzua
tımızın bu konuyu düzenleyen hükümleri bundan ibaret değildir. 
49. maddenin son fıkrasındaki hükümden başka Anayasa'da (mad. 
125) ve Personel Kanunu'nda da (mad. 11) konuya ilişen kurallar 
vardır. 

Emrin bağlayıcı olabilmesi, dolayısile emri verenle yerine ge
tirenin hukuka uygunluk nedeninden yararlanabilmeleri için meş
ru olması lâzımdır. Meşru olmayan bir emri veren ve onu yerine ge
tirenler kural olarak sorumlu olurlar «...Memuru yalnız emri icra 
eden saymak hatalıdır. Kanun, memurda, idareye şuurlu bir iştirak
çi niteliği görür... Pasif itaat insanca değildir. Hayvan ile insan ara
sında itaat bakımından bir fark bulunması lâzımdır» (22). 

Şu üç koşul birleşecek olursa emir meşru bir emridir : 

a) Emir yetkili bir merci veya âmir tarafından verilmelidir. 
Bunun Türk kamu hukukuna göre yetkili bir merci olması gerekti
ğinde doktrin oybirliği halindedir. Merci veya âmirin yetkili olup 
olmadığı tayin edilirken, hem aralarında hiyerarşik bir ilişkinin 
var olup olmadığına, hem de somut olay bakımından belli bir hu
susu emretmeğe yetkinin bulunup bulunmadığma bakılır. Örneğin, 
Anayasa'nm 30. maddesine göre, tutm^aya yalnız yargıç karar ve
rebilir. Savcı'nm tutma kararı vermek yetkisi yoktur. Böyle oldu
ğu hâlde, savcı, kanuna göre emirlerini yerine getirmek zorunda 
olan adlî kolluktan, kendi verdiği bir tutma kararını yerine getir
mesini isterse, genel olarak yetkili olan savcının somut olay bakı
mından yetkisiz olduğu sonucuna varılmalıdır. 

49. maddedeki, «...salahiyettar bir merciden verilip» kaydı, 
T. C. K.'nun da bu hususu, emrin meşruiyeti koşulu olarak kabul 
ettiğini göstermektedir. 

b) Emrin yerine getirilmesi memurun görevi bakımından zo
runlu olmalıdır. Bunun için, memur, kendisine bir emir verildi
ğinde bunun yerine getirilmesinin, kendi görevine girip girmediğini, 
bu konuda yetkili olup olmadığını araştırmalıdır. Aksi takdirde 

(22) EREM, op. cit. sah. 563. 
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hukuka uygunluk nedeninden yararlanamaz. Meğer ki, kusursuz bir 
yanılma sontıcunda, emrin, görevi içine girdiği inancı ile hareket et
miş olsun. Bu koşul, yasada, «infazı vazifeden zarurî olan bir emir» 
diye ifade edilmiştir. 

c) Emir yasa ve tüzüklerin gösterdiği biçim ve öze ilişkin ko
şullara uygun olmalıdır. Başka bir deyişle, bir enirin, bağlayıcı 
dolayısile meşru sayılabilmesi için, yetkili bir âmir tarafından yet
kili bir memura verilmiş olması yetmez, aynı zamanda, özü ve bi
çimi bakımından yasa ve tüzüklere uygun olması gerekir. Aslında, 
yetkili merciden verilip, icrası memurun görevi bakımından zorun
lu olan bir emirde öze ilişkin koşul gerçekleşmiş sayılabilir. Fakat, 
emir biçimsel açıdan da yasaya uygun olmalıdır ki, hukuka uygun
luk nedeni bütün unsurları ile ortaya çıkmış olsun, Bu bakımdan, 
yazılı olarak verilmesi lâzım geldiği halde, sözlü olarak verilen bir 
emri yerine getiren memur sorumlu tutulur. . 

Bu söylenenlerden şu sonuç çıkar : Kendisine bir emir verilen 
memur, bu emrin gerek öz gerekse biçim bakımından yasaya uy
gun olup olmadığını araştırmak zorundadır (23). Meğer ki, böyle 
bir araştırma imkânını gene bizzat yasa kaldırmış olsun. 

Biçimsel açıdan yasaya uygun olan bir emir, öz bakımdan 
iki nedenle yasaya aykırı olabilir : Emrin konusu yasaya aykırı ol
makla beraber suç değildir. Ya da, emrin konusu doğrudan doğru
ya suç teşkil eder. 

Bir memur, konusu suç teşkil etmeksizin, yönetmelik, tüzük, 
yasa ve Anayasa hükümlerine aykırı bir emir alacak olursa, emri 
«yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üs
tü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine 
getirilir. Bu hâlde emri yerine getiren sorumlu olmaz» (24). 

Emrin konusu suç teşkil ediyorsa nasıl hareket edilecektir? 49. 
maddenin son fıkrasına bakıldığında, sorumluluğun böyle bir emri 
yerine getiren memura değil, âmire ait olacağı düşünülebilir. Ana
yasa, 125. maddesinde, «Konusu suç teşkil eden emir hiç bir suret
le yerine getirilemez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtula
maz» hükmünü koymak suretiyle bu hususta belirebilecek her tür
lü tereddüdü ortadan kaldırmıştır. 

(23) Bak. Personel Kanunu, m. 11. 
(24) Anayasa, Madde 125. 
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Anyasa bu ilkeyi koyduktan sonra istisnalarını da göstermiş
tir : «Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni 
ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar 
saklıdır» (Madde 125/3). 

Askerî Ceza Yasasi'nm 41. maddesinin 2. fıkrasına göre, «hiz
mete müteallik hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse, hu su
çun işlenmesinden emri veren mes'uldür.» Bu bakımdan, üstünden 
bir emir alan ast, emrin askerlik görevine ilişkin olup olmadığını 
araştırabilecek, ancak, objektif bakımdan yasaya aykırı olsa bile 
emri yerine getirecektir (25). Fakat, ast, emrin, askerî yada adlî 
bir suça ilişkin olduğunu biliyorsa ve buna rağmen emri yerine ge
tirmişse hukuka uygunluk nedeninden yararlanamaz (Askerî Ceza 
Kanunu, Mad. 41/3-B). 

Anayasa hükmünün dokunduğu bir başka istisna polis hukuku 
ile ilgilidir. Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 2. maddesinin 
B bendinin eski şekline göre, «Polisin göreceği vazifelerde salahi
yetli âmirden verilecek emirlerde Memurin Kanununun 40. madde
si hükmü câri değildir». Bu hükmün, polis memuruna kör bir itaat 
vecibesi yükleyip yüklemediği tartışılmış (26), ancak Anayasa Mah
kemesi söz konusu hükmü ilga etmiş ve madde 16.7.1965 tarih ve 
194 sayılı kanunla değiştirilmiş olduğundan bu tartışmanın pratik 
önemi azalmıştır (27). Maddenin yeni şekli şöyledir : «Kamu düzeni 

(25) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. C. I I / l , n. 776. 
(26) Bu tartışma için bak. DONMEZER - ERMAN, op cit. C. I I / l , n. 778 ve mü. 
(27) ALayasa Mahkemesi, 8.7.1963, E. 63/204, K. 63/179. Resmî Gazete, 13.11.1963. İptal ka-

ranmn gerekçesi şöyledir; «Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 2. maddesinin B 
bendinin ikinci cümlesi, kanuna, T.B.M.M. Adalet Komisyonu tarafından eklenmiştir. 
Komisyon raporunda bu hükmüî.: gerekçesi şu şekilde ifade edilmiştir ; 
(Polis salahiyetli âmirleri tarafından verilecek emri derhal infaz etmeleri vazifele
rinin ehemmiyet ve müstaceliyeti noktasından mültezem bulunduğundan Memurin 
Kanunun 40. maddesinde mevcut ve âmirin vereceği emre müteallik umumî hüküm-
lerin' polis vazifelerinde carî olmayacağı kaydolunmuştur. Şu kadar ki, polis âmirle
rinin vereceği bir emrin sarih ve fahiş bir surette kanunsuzluğu anlaşılabilir husus
lardan olmaması pek tabiî olup maddeye ilâve edilen fıkra ile bu kabil açık surette 
takdiri mümkün olan kanunsuzluklardan dolayı mahza âmirden verilmiş diye tevec
cüh edecek kanunî mesuliyetlerden polisin mutlak surette beri olacağı kasdedilme-
mlştir). 
Adalet Komisyonunun bu gerekçesinden herne kadar Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun 2. maddesinin B bendine eklenen ve davacı tarafından iptali istenen hüküm 
ile kşnusu suç teşkil eden emirlerin polis tarafından yerine getirilmesinin kastedil-, 
medîği anlaşılmakta ise de, yetkili âmir tarafından verilecek emirlerin yönetmelik, 
tüzük veya kanun hükümlerine fahiş .surette aykırı olup olmadığının takdiri her za
man kolayca kabil olmıyacağı gibi, bu hüküm, polisi Memurin Kanununun 40. mad
desi hükmünden mutlak -surette istisna etmiş olduğundan, konusu suç teşkil eden 
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ve kamu güvenliğinin sağlannıastndan sorumlu olan polis, âmirin
den aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı 
görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. An
cak, âmir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, 
emir yerine getirilir. Bu hâlde, emri yerine getirenler sorumluluk
tan kurtulamaz». Bununla beraber, «yetkili âmir tarafından verile
cek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı olarak 
verilmesi istenmez. Bu hâllerde emrin yerine getirilmesinden do
ğabilecek sorumluluk emri verene aittir». Maddenin naklettiğimiz 
son bölümü tereddüt doğurmakta ve polisin, konusu suç olan emre 
uymak zorunda olduğu biçiminde yorumlanmağa elverişli bulun-
maktadu-. Bu konuda bak. DÖNMEZLER-ERMAN. op. cit C. I I / l 
n. 781. 

Emre ilişkin yanılmanın etkisi konusunda bak. EREM. Türk 
Ceza Hukuku, sah. 566-7. 

C) Meşru Savunma (Müdafaa) : 

T. C. K., meşru savunmayı bir hukuka uygunluk nedeni olarak 
49. m. nin 2 bendinde düzenlemiştir : «Gerek kendisinin gerek baş
kasının nefsine veya ırzına vukubulan haksız bir taarruzu filhal defi 
zaruretinin bais olduğu mecburiyetle... işlenen fiilden dolayı faile 
ceza verilmez». 

Meşru savunma, hukuka uygunluk nedenlerinin en eskisidir de
nebilir. Bugün, meşru savunmaya yer vermeyen yasa yoktur. An-

emirlerin dahi infaz edilemsi gerekeceği hakkında bir anlayışa da müsait bulun
maktadır. 
Halbuki Anayasa'nm 125. maddesinin' ikinci fıkrasiyle, konusu suç teşkil eden emir
lerin hiç bir surette, yani, âmir yazılı olarak yenilese dahi, j'erine getirilmiyecegi ve 
yerine getiren memurun âmirlerinden aldığı yazılı emre dayanmasının kendisini so
rumluluktan kurtaramayacağı açıkça belirtilmiştir. 
Anayasa'nın sözü geçen maddesi, kamu hizmetlerinde âmir ile memurun münasebeti
ni düzenlerken son fıkrasiyle acele hallerde kamu 'düzeni ve kamu güvenliğinin ko
runması için kanunla gösterilen istisnaların saklı olduğunu belirtmek suretiyle, âmir 
ve memur münasebetlerinde bazı hususların düzen'lenmesini de kanun koruyucuya 
bırakmıştır. ^ 
Dâva konusu Polis Vazife ve Salâhij'et Kanununun 2. maddesinin B bendinin ikinci 
cümlesi, 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan çok önce yürürlüğe konul
muş olduğundan', bu kanunun, Anayasa'nm 125. maddesinin son fıkrası uyarınca, 
kanun koruyucu tarafından düzenlenmiş bir kanun sayılması mümkün değildir ve 
Anayasa'nm sözü geçen maddesi ile yasaklanan bir davranışa yer verir nitelikte 
olması bakımından da An'ayasa'ya açıkça aykırı olan bir hükmün iptali gerekir.» 
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cak, eski tarihli olanlarla yeni ceza yasaları arasında, kuruma özel 
veya genel hükümler içinde yer vermek bakımından fark vardır 
(28). T. C. K. modern akıma uyarak, kuruma genel hükümleri ara
sında yer vermiştir. 

1. Hukukî Niteliği: 

Meşru savunmanın bir hukuka uygunluk nedeni sayılması, 
bir kimsenin, hukuk düzeni tarafından tanınmış olan hakkını hak
sız bir saldırıya karşı savunması halinde böyle bir hareketin top
lum ve insanlık bakımından zararlı sayılamayacağı olgusuna daya
nır (29). 

2. Meşru Savunmanın Koşulları: 

Bir savunmanın meşru sayılabilmesi, bazı koşulların gerçekleş
mesine bağlıdır. Bu koşullan iki grupta toplayabiliriz a) Saldırıya 
ilişkin koşullar, b) Savunmaya ilişkin koşullar (30). 

a) Saldırıya İlişkin Koşullar: Bunlar, bir saldırının varlığı, 
saldırının haksız olması ve nefs, ya da ırza yönelmiş olmasıdır. 

aa) S a l d ı r ı n ı n V a r l ı ğ ı : T. C. K., «...bir taarruzu 
filhal defi zarureti» nden sözetmek suretiyle, saldırının somut ola
rak varolması gerektiğini belirtmek istemiştir. Buna göre, saldın 
ile savunma aynı anda olacaktır. Muhtemel bir saldırıya karşı sa
vunma aynı ânda olacaktır. Muhtemel bir saldırıya karşı savunma 
meşru sayılamaz. Bunun gibi sona ermiş bir saldırıya karşı girişi
lecek hareket, savunma değil intikam olur. Bununla birlikte, başla
mamış, fakat başlaması muhakkak olan ve başladığı takdirde sa
vunmayı imkânsız, ya da çok güç hâle getirecek bir saldırıya karşı 
savunma da meşru kabul edilmelidir (32). Bunun gibi, sona ermiş 
bulunmakla birlikte, tekrarı beklenen saldırının da bitmemiş sayıl-

,ması gerektiği düşünülmektedir (33). 

(28) Bu görüşler için bak. EREM. op. cit. sah. 568 ve mü. Daha geniş bilgi için: DÖN-
MEZER - ERMA.V. op. cit. C. I I / l . n. 768 ve mü. 

(29)Aynımahiyette DÖNMEZER - ERİVIAN. op. cit. C. I I / l , n. 796. 
(30) EREIVf, bu ilci gruba bir de saldırıyla savunma arasmdaki dengeye ilişkin koşullar 

eklemektedir. Kanımızca, bu denge koşulu, savunmaya ilişkin olanlar içinde de in-, 
celeneTjilir. Bak. ANTOLISEI. op. cit. sah. 210. 

( $ ) MANZIM. Trattato. V. II, H. 403, 
(33) AlAt)HSEI. op. cit. sah. 212 EREM. op. cil. saiı, 577; Keza, DÖNMEZER - ERMAN. 

op. cit. C. I I / l . n. 807 
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Bu konuların tereddüd doğurmasının nedeni, yasanın saldırı
dan söz açmış olmasıdır. Yeni İtalyan Ceza Yasası saldırmm do
ğurduğu tehlikenin varlığını şart koşmak suretiyle konuyu açıklı
ğa kavuşturmuştur. 

bb) S a l d ı r ı n ı n H a k s ı z l ı ğ ı : Saldırının haksız sayıla-
bilmesi için aynı zamanda suç olması gerekli değildir. Hukuk düze
nine aykırı olması yeter (34). Bu nedenle, intihar suç olmadığı hal
de meşru savunma hükmünden yararlanmalıdır. Öte yandan, saldır
ganın dokunulmazlıktan yararlanan bir kimse, örneğin, parlamento 
üyesi, ya da diploması olması, saldırının haksızlığım ortadan kal
dırmaz. Buna karşılık, saldırganın isnad kabiliyetine sahip bulun
mayan bir kimse, örneğin bir akıl hastası, ya da küçük olması ha
linde fikirler ayrılmaktadır. Bu düşünüşe göre, isnad kabiliyetine 
sahip bulunmayanların hareketleri haksız sayılamaz. Çünkü bu ha
reketler bilinçli ve iradî değildir. Bu bakımdan, bu gibi kişilerin 
saldırılarına karşı meşru savunmadan değil, zaruret halinden söz 
edilebilir (35). 

Kanımızca, saldırının bir akıl hastası, ya da bir küçükten gel
mesi, onun haksızlığını ortadan kaldırmaz. Böyle bir saldırıya kar
şı kendisini savunan kimse meşru savunma durumundadır. Bu gi
bi olaylarda zaruret halinin varlığının kabulünün yanlısı değiliz. 
Belki, olayı meşru savunma, ya da zaruret hali kalıbı içinde mü
talâa etmek arasında, sonuçlan bakımından fark bulunmadığı, zi
ra, her iki ihtimâlde de faile ceza verilmeyeceği düşünülebilir. Ne 
var ki, zaruret halinin koşullarının meşru savunmaya göre daha dar 
bir alam kapsadığı hatırlanacak olursa, bu biçim düşünüşün sakın
caları açıklığa kavuşur (36)^ 

Saldırıya, kendi haksız hareketi ile sebebiyet veren bir kimse
nin, bu saldırıdan kurtulmak için yaptığı savunmanın meşru savun
ma sayılıp sayılmayacağı tereddüt doğurabilir. Örneğin, öldür
düğü kimsenin oklunun saldırısıyla karşılaşan kimse; bir evli ka
dınla sevişirken, kadının kocası tarafından yakalanarak öldürül
mek istenen âşık, bu saldırılara karşı kendini savunur ve saldır
ganı öldürür, ya da yaralarsa, meşru savunma halinde sayılacak 
mıdır? Bu konuda tereddüte yer yoktur. Çünkü, yasa saldırıya se-

(34) FERRI op. cit. sah. 469-MANZINI. Trattato. V. II. n. 404. 
(35) MANZINI. Trattato. V. II n. 404, I. c. - EREM, op. cit, sah, 572. 
(36) Bak, ANTOLSEI. op, cit, sah 211, , 
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bebiyet vermemiş olmak koşulunu koymuş değildir (37). Esasen, 
haksız tahrik, ona maruz kalanın göstereceği tepkiyi meşru kılan 
bir neden değildir (38). Yalnız cezayı etkiler. Ancak, saldırganı tah
rik eden kimse, bu tahriki ile onu saldırıya sevkedip kendini meş
ru savunma durumundaymış gibi göstermek istemişse ceza göre
cektir. Zira, böyle bir saldırı haksız sayılamaz (39). 

Aynı biçimde, meşru savunma haline sokulmuş bir kimsenin 
hareketlerine karşı yapılacak savunma da meşru sayılamaz. Çünkü, 
«ilk taarruz karşısında müdafaa hareketlerine başvurmuş olanın 
fiilinde hukuka aykırılık mevcut değildir, bu sebeple, müdafaa ha
reketlerinin haksız taarruz sayılması imkânsızdır» (40). 

cc) S a l d ı r ı N e f i s y a d a I r z a Y ö n e l m e l i 
d i r : Yalnız nefis ve ırza yönelmiş saldırılara karşı meşru savun
mayı kabul eden T. C. K.'nun sistemini eskimiş kabul etmek müm
kündür. Gerçekten, yeni yasalar, meşru savunmanın konusunu teşkil 
edecek hak bakımından bir sınırlama yapmamakta, hangi hakka yö
nelmiş olursa olsun haksız saldırıya karşı meşru savunmaya yer ver
mektedirler (41) , 

Türk doktrininde, «nefis» ve «ırz» deyimlerinin en geniş bi
çimde yorumlanması gerektiği kabul edilmektedir. Ne var ki, bu
na rağmen, nefis, ya da ırz kavramları dışında kalan bütün haklar 
bu anlamda bir korumanın kapsamına giremeyeceklerdir. Erem'e 
göre, «Nefis terimi yalnız hayat hakkı olarak düşünülemez, vücut 
tamamlığına yönelmiş bir taarruzu def etmek de meşru müdafaa 
kabul edilebilir... Nefis deyimi kanunumuzda taarruzun şahsa 
yönelmiş olmasını ifade için kullanılmıştır... Bu sebeple, şahsa iliş
kin her hangi bir hakka taarruz müdafaayı gerektirebilir. Hayat, 
vücut tamamlığı hakları kadar hürriyetler de bu deyim içindedir» 
(42). Irz teriminin de en geniş biçimde anlaşılması gerektiği id
dia olunmuştur. Bir kimsenin cinsel özgürlüğüne yönelmiş olan 
her çeşit saldırı ıneşrû savunmayı mümkün kılmaktadır. Ne var ki, 
saldırıya karşı yapılacak savunmada aşırılığa kaçmamak gerekli-

(37) EREa|[. op. cit. sah. 575. 
(38) ANTOUSEI. op, cit. loc. cit. 
(39) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. C, II / l , n. 802. 
(40) ERİM. op. cit. sah. 575-6. 
(41) Bak. Ömegin, Yeni İtalyan • Ceza Yasası madde 52. 
(42) EREM. op. cit. sah. .S75, Krşz-. DÖNMEZER - ERMAN. op. cif. C. IJ/I , n. 
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dir. Doktrinin bu görüşünün uygulamada benimsenmiş olduğu söy
lenemez. Türk Yargıtayı, «49. maddenin ikici fıkrasına ırza geç
mek fiiline maruz kalan şahsın filhal bu taarruzdan kurtarılması 
kastiyle işlenen fiillere ait olup, kaçırmak suçu ırza geçmekten 
müstakil ayrı bir suç olması bakımından hâdiseye bu fıkranın tat
bikinin mümkün...» olmadığına karar vermiştir (43). 

b) Savunmaya İlişkin Koşullar : Bunlar, savunma zorunluğu 
ve savunma ile saldırı arasında bir nisbetin varlığıdır. 

aa) S a v u n m a Z o r u n l u ğ u : Bu koşul yasada, «...haksız 
bir taarruzu filhal defi zaruretinin bais olduğu mecburiyetle işlenen 
fiil...» biçiminde ifade olunmuştur. Buna göre, saldırıdan kurtul
mak için savunmada bulunmak zorunlu olmalıdır. Fakat, böyle bir 
zorunluğun var olup olmadığı, soyut bir biçimde karşılaştırılma-
mah, her olay somut unsurları ile ayrı ayrı ele alınmalıdır (44). 
Bununla birlikte, bir kimse güvenlik kuvvetlerine haber vererek 
saldırıyı önleyebilecek durumdayken bunu yapmaz, ya da yolunu 
değiştirmesi, ya da bir kenara çekilmesiyle saldırıdan kurtulması 
mümkün olduğu hâlde savunmaya kalkışırsa, meşru savunmada 
bulunmuş sayılmaz. Buna karşılık, kaçmak mümkün iken kaçma
yan ve kendini savunan kimse meşru savunma hükmünden yarar
lanmalıdır. Türk Yargıtayı da aynı kanıyı paylaşmaktadır (45). 

bb) S a l d ı r ı i l e s a v u n m a a r a s ı n d a n i s b e t : 
«Kanunumuzda taarruz ile müdafaa arasında nisbetsizUğin bulun-
mamsı şartı», «taarruzu defi zarureti» deyimi ile ifade edilmiştir» 
(46). Bu nisbet, saldırıya uğrayan hakkın konusuna ve kullanılan 
araca göre tayin edilir. 

T. C. K., belli haklar bakımından meşru savunmayı kabul ettiği
ne göre «nisbet» koşulu önem kazanır. Saldırıya uğrayan hak ile 
savunma dolayısile zarara uğrayan hak arasında bir nisbet, denge 
aranacaktır. Kendisini bir sopayla döven kimseyi öldüren kişinin 
hareketinde bu anlamda bir nisbetin var olduğu söylenemez. Buna 
karşılık, ırzına geçmeğe çalışan bir kimseyi, saldırıyı önlemek için 

(43) 1. C. D. 15.1.1953, Esas 785 Karar 988. 
(44) ANTOLİSEI. op. cit. sah. 213. 
(45) «Kaçabilmek İmkânının mevcudiyeti lıalinde dalıi, haksız bir tecavüze karşı kendi

sini koruyan kimse meşru müdafaa halinde bulunur», 1. C. D. 4.7.1953, Esas 1592, Ka
rar 2368. Aynı dairenir; şu kararma da bakııflz ; 25.2.1953, Esas 998, Karar 690. 

(46) EREM. op. cit. sah. 578. 
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öldüren kimse meşru savunma halinde sayılmalıdır. Bu örnekler, 
nisbet kavramının izafî olduğunu gösterir, «Nisbetin takdirinde 
taarruzun objektif vehameti evvelâ nazara alınacaktır, fakat, bu
nunla yetinmek doğru olmaz; kendine taarruz edilenin şahsı duru
mu da nazara alınmalıdır» (47). 

Nisbet, saldırı ve savunmada kullanılan araçlar bakımından 
da aranır. Ancak, bu koşula, saldırıda kullanılan araç ile savunma
da kullanılan aracın özdeşliği biçiminde anlamamak gerekir. Fark
lı olmakla birlikte aynı ölçüde etkin araçlar arasında nisbet var 
sayılmalıdır. Saldırganın kullandığından daha etkili bir aracı, sal
dırıyı önleyecek biçimde kullanmış olan kimsenin, nisbet koşulu
na aykırı davrandığı söylenemez. Nisbetin değerlendirilmesi konu
sunda yukarıda söylenenler araçlar arasındaki nisbet konusunda 
da doğrudurlar. 

3. Üçüncü Kişi Yararına Savunma : 

Yasa, başkasının nefis ya da ırzına yapılan saldırı için de meşru 
savunmaya izin vermiştir. Bu nedenle, bir kimsenin, bir başkası ta
rafından dövüldüğünü gören kimse, saldırganı zor kullanarak etki
siz kılacak olursa, hukuka uygunluk nedeninin kapsamına giren bir 
hareket yapmış olur. Saldırıya uğrayan kimse, saldırıya rıza göster
mişse buna rağmen savunma mümkün olabilecek midir? Burada, rı
zanın geçerli sayılabilip sayılamamasma göre bir sonuca varmak 
gerekir. Örneğin, hayat hakkından vazgeçmeğe ilişkin rıza geçerli de
ğildir. Bu bakımdan, kanserli ve ölümü muhakkak olan kocasını, 
onun rızasıyla ve acı çekmemesi için yapacağı bir enjeksiyonla öl
dürmek üzere olan doktora karşı cebir ve şiddet kullanan kadın 
üçüncü kişi yararına meşru savunmada bulunmuş olur. 

D) Zaruret Hali : 

Zaruret hâli (48), T. C. K. tarafından, 49. maddenin 3. bendinde 
düzenlenmiştir : «Gerek nefsini ve gerekse başkasını, vukuuna bi
lerek mahal vermediği ve başka türlü tuhaffuz imkânı da olmtyan 
ağır ve muhakkak bir tehlikeden muhafaza etmek zaruretinin bais 
olduğu mecburiyetiyle işlenen fiillerden dolayı ceza verilmez». 

(47) EREM. op. cit. sah. 580. 
(48) Türk doktrininde, «ıztıraı: hâli» deyimi de kullanılmaktadır. Bak. DÖNMEZER - ER. 

MAN. op. cit. C. I I / l , n. 816; 
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1. Meşru savunmanın aksine, zaruret hâlinin ceza yasalarına 
bir hukuka uygunluk nedeni olarak girişi oldukça yenidir. Hatta, 
eski tarihli bazı ceza yasaları, konuyu genel bir hükme bağlama
mışlardır (49). Modern ceza yasalarının hemen hepsi konuyu düzen
lemiş olmakla birlikte çağımızda, zaruret hali kurumunun bir kriz 
geçirmekte olduğu önemle belirtilmekte ve ceza hukukunun ahlâ-
kileştirilmesine ve insanîleştirilmesine çalışıldığı bir dönemde, da
ha sınırlı bir biçimde düzenlenmesi gerektiği ileri sürülmektedir 
(50). Bu kanıda olanlara göre, zaruretin yasa tanımayacağı düşün
cesi, bir insanı, kendini kurtarmak için de olsa başkalarının her 
türlü hak ve çıkarlarını ihlâl etmek yetkisi ile donatmak sonucu
nu doğurmaz. Zaruret hâlinin hiç değilse, tehlikenin yaratılma
sında hiç bir kusuru olmayan üçüncü kişilerin hayat hakkının fe
da edilmesini meşru kılamayacagmı kabul etmek gerekir (51). Esa
sen, ahlâk kuralları bazen insanları, nefislerini fedaya çağırır. Bu 
ahlâk kuralı, yalnız kahraman olanların değil böyle olmayanların 
da vicdanlarına hitabeden bir kuraldır. 

2. Meşru Savunmadan Farkı : 
Zaruret hâli, meşru savunmadan, özelikle, zaruret halinde bu

lunan kimsenin korunmak için yapacağı hareketlerle, tehlikenin doğ
masında hiç bir rolü bulunmayan üçüncü bir kişiye ve onun hakla
rına zarar vermesi ile ayrılır. Örneğin, deprem dolayısile, hayatını 
kurtarmak için, binadan dışarıya kaçarken bir küçük çocuğa çarpa
rak yaralayan kimse, zarar verici hareketini, tamamen masum bir 
kimseye karşı işlemiştir. Oysa, meşru savunmada, savunma amacıy
la yapılan hareketleri, doğrudan doğruya haksız saldırıda bulunan 
kişiye yöneltildikleri takdirde savunmada, «haksız bir tecavüz»ün 
varlığının şart koşulmuş olmasına rağmen, zaruret hâlini doğuracak 
tehlikenin haklı, ya da haksız olmasının önemi yoktur. Öte yandan, 
bu tehlikenin bir insan yaratmış olabileceği gibi, doğa güçleri de do
ğurmuş olabilirler. 

3. Hukukî Niteliği: 

Zaruret hâlinin hukukî niteliği uzun tartışmalara yol açmıştır 
(52). Kanımızca, zaruret hâlinin, bir hukuka uygunluk nedeni sa-

(49) Örneğin, Fransız Ceza Yasası. 
(50) PETTIGI, op. cit, sah, 281. 
(51) Aynı mahiyette EREM, op. cit. sah. 585 - 6. 
(52) Bu tartışmalar hakkında özlü hilgi için,* bak. EREM. op. cit. sah. 581 ve mü. 
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yılması ve cezasızlık sonucunu doğurmasının nedeni, zaruret haUn-
deyken başkalarının hak ve çıkarlarına yönelen bir eylem işleyen 
kimsenin eyleminden toplumsal açıdan bir zararın bukmm.amasıdır. 
Öte yandan, her insanda bulunan kendini koruma işgüdüsüne değer 
vermeyen bir hukuk gerçekçi olamazdı. 

4. Zaruret Halinin Koşullan : 

Zaruret hâlinin yasadaki tanımdan, koşullarım çıkarmak müm
kündür. Bunlar, tehlikeye ilişkin koşullar ve karunmaya ilişkin ko
şullar olmak üzere iki gruba ayrılabilirler : 

a) Tehlikeye ilişkin koşullar, tehlikenin varlığı kişinin nefsi
ne yönelmiş ağır bir tehlike olması, tehlikenin oluşuna yer ver
memiş olmak ve tehlikeye göğüs germe yükleminin bulunmamasın
dan ibarettir. 

aa) T e h l i k e n i n v a r l ı ğ ı : Meşru savunmada saldırı
nın filhal varlığı koşulu hakkında söylenenler burada da geçerlidir. 
Muhtemel bir tehlike, var olan tehlike değildir. Tehlike muhakkak 
olmalıdır. Yakın tehlike mevcud bir tehlike sayılabilir, italyan Tem
yiz Mahkemesi, evinde bulundurduğu silâhı alarak, mahalle arasın
da dolaşmakta olan kuduz köpeği öldürmek için ateş eden kimsenin, 
kuduz köpeğin, henüz hiç kimseye saldırmamış olmasına rağmen, 
zaruret hâline ilişkin hükümden yararlanabileceğine karar vermiş
tir (53). 

bb) T e h l i k e n i n n e f s e y ö n e l m i ş b i r t e h l i 
k e o l m a s ı : Meşru savunmayı hükme bağlayan bendde, nefis 
terimi ile birlikte ırz terimi de kullanıldığı hâlde, zaruret haliyle il
gili bölümde ırz terimine yer verilmemiş olmasına bakarak, ırza yö
nelmiş ağır ve muhakkak tehlikeler bakımından zaruret hâlinin 
söz konusu olamayacağını düşünmek isabetli değildir. Kaynak ya
sa, «kişiye yönelen bir tehlike »den söz ettiği içirî daha bir uygula
ma alanına sahiptir. Doktrinde, nefis teriminin geniş yorumlanma
sı kanısı hâkimdir. Buna göre, hayata ve fizik bütünlüğe yönelen 
tehlikelerden- başka, hürriyetlere, şeref ve haj'siyete yönelen tehli
keler de, ağır oldukları takdirde zaruret halini doğurabilirler. 

(53) italyan Temyiz Mahkemesi Karan. 14.10.1932. Kararın metni için : Giustizia Penalc, 
1933, II, sah. 600, n. 179. 
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Tehlike ağır bir tehlike olmalıdır. Tehlike dolayısile zarar ve
rilecek hak, ya da çıkar, suçsuz bir kiye ait olacağı için, tehlike
ye karşı korunacak hakkm belli bir önem taşıması gerekir. Kişisel 
tümlüğe yönelen her tehlikeye ağır saymak mümkün değildir. Bu 
bakımdan, açlıktan ölmek tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir kim
se, besin maddesi çalacak olursa, zaruret halinden yararlanırsa da 
ırzına geçilmiş bir kız hâmile kalıp, çocuğu düşürmeğe kalkışırsa 
zaruret halinin varlığı söz konusu olmayacaktır (54). 

cc) T e h l i k e y e y e r v e r m e m i ş o l m a k : Yasa, 
tehlikeye «bilerek mahal vermemiş olmak»tan söz eder. Bilerek yer 
vermek tehlikesinin kas den yaratılmış olması hali kadar, öngörülü 
taksir hâllerini içine alacak genişlikte yorumlanmalıdır. Aksi takdir
de, oturulan bir yerde, arabasını kuralların gösterdiği hızın çok üs
tünde sürerken önüne çıkan canlı veya cansız bir engelden kurtul
mak için direksiyonu kırdıktan sonra kaldırımdaki bir yayayı eze
rek öldüren şoförü de zaruret halinden yararlandırmak gerekecek
tir ki, böyle bir çözüm yolunun akla uygun görülmesi imkânsızdır. 

Buna karşılık, tehlikenin basit taksirden doğmuş olması ha
linde, failin zaruret halinden yararlanması gerekir. Yasanın açık 
hükmü başka bir çözüme engeldir. 

Failin tehlikeye bilerek yer vermiş sayılabilmesi tehlikenin 
doğrudan doğruya nedeni olmasıyla mümkündür (55). . 

{ âd) T e h l i k e y e g ö ğ ü s g e r m e y ü k l e m i n i n 
b u l u n m a m a s ı : T. C. K. böyle bir koşuldan söz açmamıştır. Ne 
var ki, başka bir hukuk kuralı tarafından, tehlike halinde onu karşı
lamak, etkisiz kılmakla yükümlü kılınmış bir kimsenin, tehlikeden 
kurtulmak için suç işlemesinin onu ceza sorumundan kurtarmama
sı doğaldır. Böyle bir kural. Askerî Ceza Yasası'mn 46. maddesin
de yer almıştır : «Vazife ve hizmette şahsî tehlike korkusu cezayı 
hafifletmez.» (56). 

(54) BETTIOI,. op. cit. sah. 284. 
(55) Aynı mahiyette EREM, op. cit. sah. 590. 
(56) Yeni İtalya Ceza Yasası, bu koiitida açık bir lıükiim getirmiştir (m. 54) «Bu hüküm 

(zanuret hâlinde ilişkin hüküm) tehlikey^ göğüs germe hukukî yüklemi altında bu
lunan bir kimse hakkında uygulanmaz.» 
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b). Korunmaya ilişkin koşullar: Bunlar tehlikeden suç işle
yerek kurtulma zorunluğu ve tehlike ile korunma arasmda bir nis-
betin bulunması şartlandır. , 

aa) S u ç İ ş l e m e Z o r u n l u l u ğ u : Eğer fail, bilerek 
yaratmadığı bir tehlikeden kendisini yada başkasını suç işlemeksi-
zin koruyabilecek durumdaysa zaruret halinin bu koşulu gerçekleş
memiş demektir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, zaruret halinde 
fail, tehlikeye hiç bir şekilde sebep olmamış bir kimseye zarar ver
mekte olduğu için, «suç işleme zorunluluğu» nu kesin bir zorunlu
luk anlamında kabul etmek gerekir. Bu bakımdan, meşru savunma-
dakinden farklı olarak, tehlikeden kaçarak kurtulması mümkün 
olan fail, kaçmayıp suç işlemiş ise ceza görürj Hatta, tehlikeden, 
farklı ağırlıktaki suçlardan birini işleyerek korunmanın mümkün 
olduğu bir olayda, ağır suçu seçen kimse de cezasızlık nedeninden 
yararlanamamak gerekir (57). Ancak, bu konuda, yargıcın, failin 
olay anındaki psikolojik durumu göz önünde bulundurması ve «bir 
seçme yapacak güç ve yetenekte olup olmadığını düşünmesi» gere
kir (58). Bu bakımdan, kendisini kovalamakta olan hasımlarından 
kurtulmak için kaçıp başka bir devletin topraklarına sığınan kim
seyi, pasaportsuz seyahat ettiği için cezalandırmamalıdır (59),. 

bb) T e h l i k e i l e K o r u n m a a r a ş mda n i s b e-
t i n b u l u n m a s ı : Yasanın açıkça söylemediği, buna karşılık, 
bazı yabancı yasalarda hükme bağlanmış bulunan bu koşul (60) za
ruret halinin doğal bir sonucu olarak kabul edilebilir. Bundan anla
şılacak şey şudur : Tehlikeyle karşı kaışıya kalan hak, ya da çıkar 
ile, tehlikeden korunmak için zarar verilen hak, ya da çıkar, koru
nandan daha üstün olmamalıdır (61). Bu nedenle, annenin hayatı
nı kurtarmak için gebeliğe müdahale edilmesi olaymda bu nisbet 
var olduğu hâlde, zina ürünü çocuğunu, zinanın ortaya çıkmaması 
ve onurunun bozulmaması için düşürten kadının eyleminden nisbet 
koşulu gerçekleşmemiştir (62). 

(57) EREM. op. cit. sah. 591. 
(58) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. C. II. n. 835. 
(59) Bak. c ' G. K. 17.10.1938, E. 37, K. 30. 
(60) Örneğin italyan Ceza Yasası, m. 54. 
(61) ANTOLISEI. op. cit. salı. 219. 
(62) Krşz. VANNINI. îstituzioni di Dritto Penale, Parte Generale, sah. 191. 
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5. Üçüncü Kişiyi Kurtanna : 

T. C. K. 'nu, üçüncü kişiyi, karşı karşıya kaldığı ağır ve mu
hakkak bir tehlikeden kurtarmak için suç işleme zorunluluğunda 
kalan kimsenin de zaruret halinde bulunduğunu kabul etmiş bulun
maktadır. Kurtarılan üçüncü kişinin, failin akrabası, ya da bir ya
kını olması koşulu aranmaz. Hatta, bu kimsenin, kurtarılmaya razı 
olup olmamsmın da önemi yoktur. Fakat, «failin bir başkasının bi
lerek tehlikeye mâruz bıraktıktan sonra o kimseyi kurtarmak için 
kanunun menettiği bir fiili işlemesi halinde mazeret sebebiden isti
fade etmesi mümkün değildir» (63). 

(63) EREM. op. cit. sah. 590. 
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IV. MANEVÎ UNSUR 

Suçun meydana gelebilmesi için failin, yasadaki tanıma uyan 
ve hukuka aykırı olan bir eylemi işlediğinin bilinmesi, tanıtlanma
sı yetmez. Aynı zamanda, hukuka ve yasaya aykırı olan bu eyleme 
failin kusurlu iradesinin katılmış bulunmsı koşulu da aranır. Ya
ni, kusurlu bir irade tarafından yaratılmış olmayan eylemler suç 
sayılmazlar. Böylelikle, kusurlu irade de suçun kurucu unsurların
dan biri olarak karşımıza çıkmaktadır (1).. 

insan faareketlerinin cezalandırılmasında, harekete iradenin mü
dahalesi koşulunun da aranması, insanileşme amacına yönelmiş 
bulunan ceza hukukunda, uzun süren bir ıgelişme dönemi sonun
da varılan bir sonuçtur. Eski ve Orta Çağlarda ve Yakın Çağlara 
gelinceya kadar, sonuç ile insan hareketleri arasında iradeye daya
nan sübjektif bir bağ aramj'or, objektif bir nedensellik bağının 
varlığı failin, cezalandırılabilmesi için yeter görülüyordu. Hatta, 
objektif nedensellik bağına verilen bu önem yüzünden insan tara
fından yapılmış olmayan hareketler de cezalandırılıyor, örneğin 
sahibini ısıran domuz, yoldan geçen bir kimsenin basma düşerek 
onu yaralayan kiremit hakkında ceza verilmesinde tereddüt edilmi
yordu. Bu söylediklerimizden. Yakın Çağlar'a gelinceye kadar ce
za hukukunda objektif sorumluluk esasına yer verilmekte olduğu 
kolayca anlaşılmaktadır. Ancak, zaman, insanlarjin hukuk anlayışı
nı değiştirmiş ve hukukçular bir hayvan, ya da doğa gücünün se
bep olduğu sonuç ile bir insanın yarattığı sonuç arasında bir farkın 
varlığım sezmişler ve bu farkın, eyleme kusurlu bir iradenin ka-
nşmasında,n ibaret olduğunu anlamışlardır. 

(1) ANTOLISEI. op. cit. sah. 227. - BSETTİOL. op. cit. 301. Krşz. FERRI. op. cit. sah. 417 
ve mü. 
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insan hareketlerine kusurlu bir iradenin karışması biçiminde 
açıkladığımız bu unsura «kusurluluk», ya da «manevî unsur» adı 
verilir. Biz ikinci deyüni, doktrinde yerleşmiş olması nedeniyle da
ha uygun bulmaktayız. Ancak, manevî unsuru, failde kusurlu bir 
iradenin varlığı diye anlarsak onu dar anlamda ele almış oluruz. 
Kusurlu bir iradenin, yani kusurluluğun var olabilmesi için, failin 
kusurlu davranabilme yeteneğine sahip olması gerekir. Böyle bir 
yeteneğe sahip olmayan bir kimseden kusurlu bir hareket beklene
mez. Sorun bu yönde ele alındığında, manevî unsur içinde kusur
lulukla beraber ikinci bir unsurun incelenmesi gereği kerldini gös
terir. Failin kusurlu bir şekilde hareket edebilmesi imkânını yara
tan bu ikincil unsura isnad yeteneği (isnadiyet - imputabilitâ) denir. 
Demek ki manevî unsur deyince, isnad yeteneği ve kusurululuktan 
oluşan bir bütünün anlaşılması gerekmektedir. 

İSNAD Y E T E N E Ğ I 

1. Kavram; 

İsnad yeteneği konusunda çeşitli tanımlar yapılmıştır. Türk 
doktrininde, «isnad kabiliyeti, bir fiilin bir kimseye kabili izafe ola
bilmesi için, failde bulunması gereken vasıfların heyeti mecmuası
dır» (2), «Bir fiilin insana atfedilerek onun fail sayılabilmesi için 
bulunması zarurî unsurlar topluluğu» (3) gibi tanımlara rastlıyoruz. 
Kanımızca, 1930 tarihli İtalyan Ceza Yasası'nm yapmış olduğu şu 
kısa tanım, konunun sınırlarını saptamaktaki sadeliği ve isnad yete
neğinin unsurlarım belirtmedeki açıklığı yüzünden ötekilere yeğlen-
melidir : «İsnad yeteneği, anlama ve isteme yeteneğine sahip olmak
tır» (4). Bu tanıma göre, isnad yeteneğinin unsurları anlama ve is
teme yetenekleridir. 

Anlama yeteneği, bir kimsenin, yaptığı hareketin toplum için
deki değerini bilmesi ve toplu halde yaşama koşulları ile çatışma 
halinde olduğunu anlamasıdır. Failin, hareketinin aynı zamanda 
yasaya aykırılık teşkil ettiğini bilmesi gerekmez. Bunun gibi, an-

(2) DÖNMEZER - ERJVIAN. op. cit. C. II/l , n. 845. 
(3) EHEM. op. cit. sah. 491. 
(4) İtalyan Ceza Yasası Mad. 85. £. 2. «Anlama ve isteme yeteneği olaa lıerkes isnad 

edilebilir». 
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lama yeteneğini, insanın çevresinde olup bitenleri tanıyıp bilmesi 
diye anlamak da doğru değildir. 

İsteme yeteneği ise, kişinin, yapmak zorunda olduğu şeyi is-
teyebilme, başka bir deyişle hareketlerini özerk ( = muhtar) ola
rak tâyin edebilme yeteneğinden başka bir şey değildir (5). 

Bir kimsenin, isnad yeteneğine sahip olabilmesi için, anlama 
ve isteme yeteneklerinin birlikte bulunması lâzımdır. Bunlardan 
biri eksikse o kimse isnad edilemez (6). Fakat, bir kimsenin isnad 
yeteneğine sahip olması, işlediği bir eylem dolayısıyla cezalandırı
labilmesi için yetmez. Ayrıca failin somut her olayda kusurlu bir 
irade ile hareket ettiğinin gösterilmesi gerekir. Çünkü, bir insan, 
anlama ve isteme yeteneğine sahip olmak hareket ettiği halde, ey
lemi, kusurluluğu kaldıran bir nedenin etkisiyle işlemiş olabilir. 

Naklettiğimiz anlayış, isnad yeteneğini en iyi açıklayan anla
yıştır. Bununla birlikte, isnad yeteneğinin ne olduğunun açıklan
ması ile bu konuda büyük bir adım atılmış olmaz. Zira, çözümü en 
zor sorun, kimlerin isnad yeteneğine sahip sayılacakları, ya da is
nad yeteneğinin esasının ne olduğudur. Bu husus belirtildikten son
ra, bu yeteneğe sahip olmayanların niçin cezalandırılmadıkları an
laşılacaktır. 

2. İsnad Yeteneğinin Esası: 

isnad yeteneğinin esasını açıklamak için çeşitli kuramlar ortaya 
atılmıştır : 

• 1. Bunların en eskisi olan ve Klâsik Ceza Hukuku Okulunu ka-
rakterize eden kurama göre, isnad yeteneğinin esası, irade özgür
lüğü ( = libero arbitrio) dür. İnsana, iyiyi kötüden ayırma yetene
ğine sahip olmasına rağmen kötüyü seçtiği için ceza verilir. İnsan
daki bu yeteneğe irade özgürlüğü adı verilir. Ağır psişik bozuklukla
ra uğramış bulunanlarla zekâları gereği gibi gelişmemiş olan kim-

• selerde bu ayırma yeteneği var olmadığı İçin bunlar cezalandırıla-
mazlar. Eğer adı geçen nedenler yüzünden iyiyi kötüden ayırma 
yeteneği tüm olarak kaybolmayıp önemli surette azalmışsa ceza 
indirilerek verilmelidir (7). 

(5) Bak.' SALTELLI ROMANO DI FALCO. Commento. V. I„ Parte, II . n. 280. 
(6) AIJTOLISEI. op. cit. sah. 425. - SALTELLI - ROMANO DI FALCO, op, cit. n. 281. 
(7) CARRARA. Programına, § 2 ve mü. Modern yazaı-lardan BETTIOL da bu görüşe yak

laşır. Bak. op. cit. sah. 332 ve mü. 
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Pozitivist Ceza Hukuku Okulu'na. bağh olan yazarlar ise, isnad 
yeteneğinin esasmm irade erkinliğinde aranamıyacağını, insanlar 
tarafından yapılan hareketleri bile bir takım nedenlerin tayin etti
ğini, bu bakımdan irade erkinliğinden değil, bir belirlilikten ( = 
determinismo) söz edileceğini ileri sürerek, isnad yeteneğini moral 
- etik temele değil, kaynağım maddî nedensellik bağında bulan 
toplumsal sorumluluğa bağlamak istemişlerdir. Yasal sorumluluk 
da denilen bu sorumluluk biçimine göre, suç işleyenler arasında is
nad edilebilenler edilemeyenler diye bir ayırım yapmağa lüzum yok
tur, îsnad edilebilir olsun, ya da olmasın, yasanın suç saydığı bir 
eylemi işleyen kimseyi, toplum, bu yüzden sorumlu tutar ve kendi
ni savunmak için faile ceza değil, fakat, onun gelişmesini ve gü
venliği sağlayacak tedbirler uygulanır (8). 

Görüldüğü gibi, her dki okul da, sorunu, irade erkinliği, deter
minizm gibi, varlıkları bilim alanında tanıtlanmamış olan felsefe 
kavramlarına dayanarak çözmek istemektedirler. İşte, bu yüzdendir 
ki, sorun, bugün de çözülmüş olmaktan uzaktır. 

îsnad yeteneğinin temelini felsefe alanında aramanın yararsız 
olduğu anlaşılınca ceza hukuku ile uğraşan bilginler bazı yeni gö
rüşlerle ortaya çıkmışlardır. Bu yeni görüşlerin başlıcaları, «failin 
nornıalliği», «korkabilme», «kişiliğe uygunluk» kuramlardır. 

2. Failin NormalUği (= Normalita) adını alan düşünüşe göre, 
isnad yeteneği, normal bir biçimde hareket edebilme yeterliğidir. 
Güdülere karşı normal bir tepki gösterebilen, akıl yetileri sağlam 
ve gelişmiş olan herkes isnad yeteneğine sahiptir (9). 

Bu düşünüş eleştirilerek denilmektedir ki, normal insan kav
ramı oldukça belirsizdir. Öte yandan, niçin yalnız normal sayılan 
bir biçimde hareket eden kişilerin cezalandırıldıkları da anlaşıl
mamaktadır. Kaldı ki, adı geçen kurama uyulacak olursa, taşıdık
ları fizik ve pişik anormallikler nedeniyle suça alışkanlık kazan
mış ve suça eğilimli kimselerle suçu meslek edinmiş kimselerin 
cezalandırılması imkânı da ortadan kalkmış olacaktır. 

3. Korkabilme (= Intimidahilitâ) : Kuramı yanlılarına göre, 
cezanın ana niteliği insanları korkutarak suç ' işlemekten alıkoy-

(8) FERRI. Sociologia Criminale, 5. Ed. V. II. sah. 1 ve mü. Keza. FERRI. Principii.:. 
Sah. 41 ve mü. Pozitivist Ekolün bu Icorudaki fikirleri için bak. DÖNMEZER • ER
MAN, op. cit. C, I, n. 137. 

(9) LISZT'den naklen ANTOUSEI. op. cit. sah. 4^8. 
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maktir. Cezanm bu niteliği, onun, akıl hastaları ve aklen gelişme
miş kimselerle benzerlerine uygulanmaması sonucuna götürür. Çün
kü, bu gibi kimseler cezanın korkutucu etkisini duymadıkları için 
isnad yeteneğinden yoksundurlar (10). 

4. Kişiliğe Uygunluk Kuramı: Bu kuramın yanlıları, isnad 
yeteneği deyince, eylemin faile, başka bir deyişle, failin kişiliğine 
( = şahsiyetine) uygun olmasını anlamaktadırlar. Failde kendi ki
şiliğine uygun bir biçimde hareket edebilme imkânı kaybolduğu an
da isnad yeteneği de ortadan kalkar (11). 

Kişiliğe uygunluk kuramı da isnad yeteneğinin esasını açıkla-
yamamaktadır. Gerçekten, adı geçen kurama göre, kişiliğine uygun 
hareket edebilmek imkânından yoksun olduğu için isnad yetene
ğine sahip bulunmadığı ileri sürülen bir akıl hastasının yaptığı ha
reketlerin, kişiliğine uygun hareketler oldukları kolaylıkla söyle
nebilir. Bu itirazın, yalnız psişik anormallikleri olan kimselerin ki
şiliklerine uygun hareket edemeyecekleri biçiminde cevaplandırı-
labileceği düşünülebilirse de, bu takdirde, failin normalliği kura
mının düşmüş olduğu yanılmaya düşülür. 

5. Biz, isnad yeteneğinin esasını, irade erkinliği, ya da deter
minist nedensellik bağı gibi felsefî ilkelerde arayan görüşe katılmı
yoruz. Bu konuda şöyle düşünüleceğine inanıyoruz : 

însanm iyiyi kötüden ayırabilme, ya da başka türlü hareket 
edebilme adını alan hassaya sahip olduğunun tanıtlanması çok güç 
ve belki de imkânsızdır; fakat, toplum insanın belli durumlar kar
şısında belli bir biçimde hareket edebilme, yani iyiyi kötüden ayırd-
edebilme imkânına sahip olduğuna inanmaktadır. Zaten, bu inanç 
olmaksızın, faile ahlakî bir kusur yüklemek ve dolayısiyle ceza ver
mek imkânı doğmazdı. Eğer bugün ceza, mükâfat gibi toplum ha
yatının vazgeçemiyeceği bazı fikirler kurumlaşmışlarsa, bunun tek 
nedeni, toplumun insanda belli bir biçimde hareket etme, ya da 
etmeme hassasının varlığına ve bu yüzden sorumlu tutulabileceği
ne inanmasıdır. Sözü geçen inanç isnad yeteneğinin de esasıdır. 
Bu inanca göre, bir insanın, iyiyi kötüden ayırdetme veya belli bir 
deyişle, isnad edilerek cezalandırılabilmesi için, hareketlerin top-

(10) IlVnVULLOMENI. İstiltızioni di Diritto Per.'dle. 1908. salı. 238. Keza, VANNINI, O. Isti-
tuzioni di Diritto Penale. 1939. sah. 99. 

(11) TARDE'dan naklen ANTOLİSEI. op. cit. sah. 428-9. 
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lumsal değerini anlayabilmesini ve gerektiği gibi hareket etmesini 
önleyecek psişik anormalliklerin etkisi altında bulunmaması lâ
zımdır. Eğer insan, akıl yetileri bakımından gelişmemiş, ya da akıl 
hastalığına tutulmuş ise, anlama ve isteme yeteneğinden yoksun 
olacak, yani isnad edilemeyecektir. 

Çağımızda küçüklere ve akıl hastalarına ceza verilmeyişinin 
başka bir nedeni de, çok ağır bir yaptırım olan cezanın, küçük ve 
akıl hastalarına uygulanmasına kamu vicdanının razı olmamasıdır. 
Ancak, bu durumda olan kişilerin işledikleri fiillerin de tehlike ve 
zarar yaratabileceği görülmüş ve toplumun hak ve çıkarlarını ko
ruyucu tedbirlerin bunlara uygulanmasının doğru olacağı sonucu
na varılmıştır. 

Akıl yetilerini, bunların gelişmesinden sonra ya da gelişme ha
lindeyken etkide bulunup anlama ve isteme yeteneğine dokunan 
nedenlerin, bu yeteneği her zaman bütünü ile ortadan kaldırma
dığı ancak onu önemli bir şekilde azalttığı gibi bir inanca sahip 
bulunan toplum, küçükler, akıl hastaları ve bunlara benzetilen kim
selere, işledikleri eylemlerden dolayı hafifletilmiş cezalar verilebi
leceğini kabul etmektedir (12). 

Şu halde, isnad yeteneğinin esasını, toplumun, insanın sorum
luluğu konusundaki anlayışında bulmakta olduğunu söylemekte isa
bet vardır. 

3. İsnad Yeteneği Suçun Bir Unsuru mudur? 

Doktrinde geçerli olan ve bizim de katıldığımız bir anlayışa 
göre, isnad yeteneği, kusurluluğun, dolayısile, suçım. bir unsuru
dur. Yani anlama ve isteme yeteneğine sahip bulunmayan bir kim
senin kasd, ya da taksirle hareket etmesi düşünülemez. Onun hare
keti hukuk açısından önem taşımaz. Bu fikrin doğru olmadığı ile
ri sürülmüş ve denilmiştir ki: İsnad yeteneğini kusurluluğun unsuru 
olarak kabul eden görüş, ahlâkî kusurla hukukî kusurun aynı şey 
oldukları varsayımına dayanır. Fakat, bu varsayım gerçeğe uymaz. 
Çağımızda, ahlâkî kusurla hukukî kusurun aynı şey olmadıkları 
anlaşılmıştır. Ceza yasalarında yer alan, «yasayı bilmemek maze
ret sayılmaz» hükmü de bu görüşü doğrular. Kaldı ki, küçüklerin, 

(12) ANTOUSEI, op. cit. sah. «1-3 Krşz. EREM, op. cit. sah. 490-491. 
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ya da akıl hastalarının hareketlerinde kasd ve taksire rastlanamı-
yacağı iddiası da aşırıdır. Hücre arkadaşını boğarak öldüren akıl 
hastasının hareketinin kasıtlı olmadığı,, elindeki topacı çevirirken 
arkadaşını yaralayan küçüğün taksirli davranmadığı söylenebilir mı? 

Yukardaki görüşü benimseyen İtalyan yazarı İsnad yetene
ğinden söz açan 85. maddenin yasadaki yerinin de anlamlı olduğu-
kanısmdadırlar. Gerçekten 85. madde, manevî unsur bölümünde de
ğil, suçludan bahseden Dördüncü Bölümde yer almıştır. Bu da is
nad yeteneğinin kusurluluğun bir unsuru olmadığını gösterir. Kal
dı ki, denilmektedir, yasanın 222. maddesinin hükümleri, akıl has
taları ile aklen gelişmemiş olan kimselerin hareketlerinde kasd, 
ya da taksirin bulunabileceğini açıkça göstermektedir (13). Öyle 
ise, isnad yeteneği, kusurluluğun, dolayısile suçun bir unsuru ol
mayıp suçlunun kişisel bir niteliğinden ibarettir. İsnad yeteneğine 
sahip olmayan kimselerin işledikleri eylemler de bu nedenle suç 
teşkil ederler. Ne var ki, bunların işledikleri suça ceza uygulanmaz. 
Koşulları varsa güvenlik tedbirlerinin uygulanması söz konusu olur. 
Onun için, isnad, yeteneğinin varlığının cezanın uygulanması için 
zorunlu bir koşul, yokluğunun kişisel bir cezasızhk olduğu söyle
nebilir (14). 

Yasamızın akıl hastalığından söz eden 46. maddesindeki «ce
za verilmez» deyimine bakılacak olursa, Türk yasa koyucusunun 
da yukarıdaki görüşe katıldığı sonucuna varmak mümkündür. Ne 
var ki, yasanın sözüne bakarak varılan bu sonucun doğru olmadı
ğını sanıyoruz. Çünkü, yasa, suçun bir unsuru olduğundan şüphe 
olmayan kasıttan söz eden 45. maddesinde de «cürümde kasdm bu
lunmaması cezayı kaldırır» demiştir. 

Kanımızca, isnad 5'eteneğinin suçun bir unsuru olmayp ısuçlu-
nun kişisel bir niteliği olduğunu ileri sürenlerin görüşleri doğru 

• değildir. Çağımız ceza hukuku, faile yalnız iradî hareketlerinden 
dolayı ceza verir. İradî bir hareketin varlığı" ise, onun meydana 

(13) İtalyan Ceza Yasası'nın 222. maddesine güre, akü hastalığı, ya da kronik alkol, ya 
da uyuşturucu madde zehirlenmesi, ya da sağır dilsizlik nedeniyle beraat kararı ve
rilmek halinde kabahat suçları, taksirli cürümler, ya da yasanın haklarında para 
cezası, ya da yukarı sının iki yılı aşmayan hapis cezası tayin" ettiği diğer cürümler 
hariç kalmak üzere, sanığın en az iki yıl süreyle adlı bir akıl hastahanesine yatırıl
ması kararlaştırılır. 

(14) Bu görüş için bak. ANTOLİSEI. op. cit. 231-2. 
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gelmesine elverişli bir ortamın varlığına bağlıdır. Bu ortama anla
ma ve isteme yeteneği adı verilir. Hareketlerini değerlendirmekten 
aciz olan, ne yapması lâzım geldiğini bilmeyen bir kimsenin iradesi
ne ceza hukuku değer tanıyamaz. Belki, sorun, sırf psikolojik yön
den incelendiğinde, bir akıl hastasının, bir küçüğün davranışlarında 
kasd ve taksirin unsurlarına rastlanması mümkündür; fakat, anor
mal bir ortamda doğan, kasd, ya da taksir, ceza hukuku tarafından 
kusurluluğun biçimini tâyin konusunda esas olarak alınamaz. Çün
kü, bir kez, eylem ile fail arasındaki manevî bağın sıradan bir bağ 
olması yetmez. Hukuk, yararsız olduğuna inandığı için, ehil olma
yan kişilere emir vermekten kaçınmaktadır. Öte yandan, örneğin, 
tam akıl hastasının hareketlerini manevî unsurlarına göre ayırmağa 
çalışmak, kendisine vuran sahibini ısıran merkebin bu davranışını, 
bacağına konan sinekleri kovmak için çifte atarken yoldan geçen 
bir kimseyi yaralaması olayından manevî unsurlar bakımından ayır
mağa çalışmak kadar gariptir. 

«Yasayı bilmemek mazeret sayılamaz» hükmünün ceza yasa
larına girmiş olmasından, «isnad yeteneği olmasa bile kusurluluk 
vardır» gibi bir genellemeye varmak da yanlış olur. Çünkü, sözü 
geçen hükmün ceza yasalarına sokulmasının nedeni, doğrudan doğ
ruya ceza yasalarının herkese uygulanmasındaki kamu yararıdır. 
Yasa koyucu, yasayı, onu bilmeyene bile uygulamak isterken bu 
zorunluluğu hareket noktası olarak almıştır; yoksa, isnad yeteneği 
olmasa bile kusurluluğun var olabileceğini ilân etmek amacını güt
müş değildir. 

îsnad yeteneğinden söz eden 85. maddenin İtalyan Ceza Yasa-
sı'ndaki yeri ile, gene İtalyan yasasındaki 222. maddenin pozitif 
hukukumuzun yorumlanmasında bir rolünün olmayacağı ise, her
hangi bir açıklamayı gerektirmeyecek kadar açıktır-. 

4. Actiones Liberae in Cause (15) : 

Anlama ve isteme yeteneğine sahip olmayan kimseye herhangi 
bir kusur yüklenemeyeceği için, failin suçu işfediği zaman isnad 
yeteneğine sahip bulunması gerektiği şeklinde ifade edebileceğimiz' 
bir ilke ortaya çıkmıştır. Bütün yasalarda bu ilkeye yer verilmiş 

(15) «Nedeninde serbest olan hareketler». 
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olduğunu görmekteyiz. T. C. K.'da, isnad yeteneğinin, suçun işlen
diği ânda varlığı koşulunu aramaktadır (16). Fakat, bazı hareket
lerin, failin bilinç ve iradesine sahip bulunmadığı bir ânda işlenme
lerine rağmen, bunların nedenlerini teşkil eden eylem ve hareket
lerin, failin isnad yeteneğini haiz bulunduğu bir dönemde işlenmiş 
olmaları yüzünden faile isnad edilebilecekleri ileri sürülmüş ve de
nilmiştir ki; bir kimse, ileride eylemi işlediği sırada isnad yeteneği
nin bulunmadığını ileri sürüp sorumluluktan kurtulmak için kendi
sini isnad yeteneğinden yoksun bir hal koyar ve bu haldeyken bir 
suç işleyecek olursa, suç sayılan sonucu, bu hâli yaratan iradî eyle
me bağlamak ve faili, bu durumda iken, işlediği suçtan sorumlu 
tutmak mümkündür. Aksinin kabulü, adalete ve kamu yararına aykı
rı düşer. Bir kimsenin, suç işleme kararmı güçlendirme, ya da suçun 
işlenmesinde cesaret kazanmak, ya da sarhoşluk halinde işlenen suç
lara tanınan cezayı azaltıcı ve kaldırıcı hükümlerden yararlanmak 
umuduyla sarhoş olması ve sarhoşken suç işlemesi, bir makasçının 
kızdığı bir makinistin sürdüğü trenin yoldan çıkmasını sağlamak 
amacıyla makasları vaktinde değiştirmemek için, trenin geçeceği 
sırada uykuya dalması bu gibi hallerin tipik örnekleridirler. 

Bazı yazarlara göre, yasaların bu hallerde işlenen suçları ce
zalandırmaları genel kurallara bir istisna teşkil eder. Çünkü, böy
lelikle, isnad yeteneğinin suçun işlendiği ânda var olması kuralına 
uyulmaktan vazgeçilmiş olmaktadır. Başka bir düşünüşe göre, is
nad yeteneğinin kaybı halinin bir suç işlemek, ya da sözde mazeret 
nedeni hazırlamak amacı ile yaratılmış olması halinde, isnad yete
neğinin suçun işlendiği ânda var olması gerektiği kuralına bir is
tisna konulmuş olduğu söylenemez. Çünkü, böyle bir durumu, suç 
işlemek için yaratan kimse, bu ândan başlayarak, suçu işlemeğe, 
suçun icra hareketlerini yapmağa başlamıştır (17). Uunutulmama-
hdır ki, yalnız yasanın suç saydığı sonucu hemen meydana getiren 
hareketler değil, fakat bu sonucun gerçekleşmesine yönelmiş her 
eylem suçun icrası kavramına girer. Suç işlemek için kendisini is
nad yeteneğinden yoksun bir hale sokan kimse', aynı amaç, ile, ce-
zaen sorumlu tutulamayacak varlıkları, örneğin, bayılanları, küçük
leri, akıl hastalarını, ya da bir makineyi kullanan kimseden fark-

(16)_T. ö . K.'nun 46, 47, 48, 53, 54, 55, 57 ve 58. maddelerine bakınız. 
(17) ANTOLISEI. op. cit. sah. 436. 
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sızdır. Burada, başka bir kimse, ya da şey yerine kendisini alet ola
rak kullanmaktadır (18). 

Bu görüş kabul edilemez. Çünkü, bir kimsenin, kendisini ku
surlu bir hareketiyle, isnad yeteneğinden yoksun bir hale koyma
sını, bu haldeyken işlenen suçun icra hareketi saymak imkânsız
dır (19). tcra hareketleri, bilindiği gibi tamamlandıklarında suçu 
meydana getirmeleri mümkün olan hareketlerdir. İsnad yeteneği
nin kaybı sonucunu doğuran eylem ise bu nitelikte değildir. 

Adı geçen eylem, ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın, örneğin, 
bir hırsızlık suçunu meydana getiremez. Bu sonuç, özellikle icra suç
ları bakımından doğrudur. Gerçekten, suç teşkil eden belli bir so
nucu yaratmak hedefine yönelmiş olmaları nedeniyle, isnad yete
neğinden yoksunluk halini meydana getiren hareketlerin bir ân için 
isnadiyetsizlik halinde işlenen suçun icra hareketeri oldukları ka
bul edilse bile, araçtaki elverişsizlik (isnad yeteneğinin tamamen 
kaybolmuş olmıası), isnadiyetsizlik halinde işlenen icra suçunun fai
le isnadı, daha doğru bir deyişle tasarlanan suçun işlenmesi imkâ-
mnı yok eder. Eğer tasarlanan suç işlenmişse, bu, failin anlama ve 
isteme yeteneğini tam olarak kaybetmediğini gösterir. Bu takdirde 
sorun, genel ilkelere göre çözülür. Tasarlanandan başka bir suç iş
lenmişse, bu takdirde, bu suçun faile genel kurallara uymak suretile 
isnadı imkânı yoktur : Çünkü, eylem ile fail arasında kusurlulu
ğun bu türünü haklı kılacak manevî bir bağa rastlanamaz (20). Adı 
geçen hallerde faili, kusurlu bir davranışından doğan (tasarlanmış 
isnadiyetsizlik halini meydana getiren eylem nedeniyle işlenen suç) 
ve yasanın suç saydığı bir sonuçtan sorumlu tutmak mümkündür. 
Bu nedenle, bazı yasalarda yer alan «bir suçu işlemek ya da kendi
sine mazeret sağlam'ak amacıyla kendisini anlama ve isteme yetene
ğinden yoksun bir duruma getiren bir kimse hakkında isnad yete
neğinin eylemin işlendiği zaman aranacağı kuralı uygulanmaz» şek
lindeki hükümler (ör. İtalyan Ceza Yasası Mad. 87), icra suçları 
söz konusu olduklarında manevî sorumluluğa ilişkin genel hüküm
lere birer istisna teşkil ederler. 

(18) MEZGER, E. Diritto Penale. sah. 300 - ALIMENA, F. L'ıîbbriachezza ed il principio 
delle actiones liberae in causa. Giustizia Penale, 1947, 2, sah. 219. - MANZINI. Tratta-
to. V. I, n. 

(19) (DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. C. II, v. 855. 
(20) Bu konuda bak. ALACAKAPTÄN, Uğur. Sarhoşluk Halinde tşlenen Suçlardan Cezai 

JAes'uliyet. sah. 162-3. ^ 
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Tasarlanmış isnadiyetsizlik hallerinde işlenen ihmal suçları ise, 
böyle bir istisnaya başvurmaksızın cezalandırılabilirler. Başka bir 
deyişle, isnad yeteneğinden yoksunluk halini yaratan eylem ile bu 
haldeyken işlenen ihmal suçu arasında kastdan doğan bir sorum
luluk bağı kurmak imkânı vardır. Yani, fail isnad yeteneğine sa
hip bulunduğu sırada işlemeğe başladığı ve isnadiyetsizlik sırasın
da tamaınlanan bir suç nedeniyle cezalandırılacaktır. Çünkü, bir 
insanın, tasarladığı bir ihmal suçunu işlemek için kendini isnad ye
teneğinden yoksun bir duruma sokması, o suçun icra hareketlerin
den biridir. Örneğin, bir süre sonra geçecek olan trenin makinisti
ne, ilerideki bir köprünün yıkıldığını biîdirmeyecek olursa trenin 
uçuruma yuvarlanacağını bilen, bu arada, çoktan beri kızdığı ateş
çinin de öleceğini uman hat bekçisi, işaret vermemek kasdı ile uy
kuya dalsa, suç sayılan sonucun meydana gelmemesi için, olağan
üstü bir nedenin treni durdurmaması yeter. Tasarlanmış isnadiyet
sizlik halinde işlenen suçun ihmal suçu, ya da ihmal suretile icra 
suçu olması arasında fark yoktur. Görüldüğü gibi, yukarıdaki ve 
benzeri olaylarda da sorun, genel hükümlere uyularak çözülmekte 
ve actiones liberae in causa adı verilen ilkeye başvurmadan doğru 
bir sonuca varıl ab ilmektedir (21). 

Actiones liberae in causa ilkesini kabul eden yazarların hep
sinin adı geçen ilkeyi açıklarken birleştikleri nokta şudur: Bir 
kimse, isnad yeteneğini, sorumluluktan kurtulmak için kaldırır ve 
bu durumdayken suç işlerse, isnad yeteneğinin varlığını, ya da yok
luğunu tâyin bakımından artık suçun işlendiği zaman değil, fakat, 
failin kendisini bu yetenekten yoksun kıldığı ana bakılır. Eğer 
fail, o anda isnad yeteneğine sahip idiyse «suçun işlendiği zaman 
serbest olmayan hareket, isnad kabiliyetinden mahrum kttınma anın
da serbest ve o anda isnad kabiliyetinin bulunması, manevî unsurun 
ve mes'uliyetin mevcudiyeti için kâfi sayılır» (22). 

Bazı yazarlar, actiones liberae in causa ilkesinin dar anlamda 
anlaşılmasını uygun bulmazlar. Bunlara göre, bir kimsenin, ken
disine yüklenebilecek kusurlu bir davramşdan, dolayı bir biçim
de de olsa doğan sonuçlardan dolayı isnad edilebileceği kuralı ce-

(21) • ALACAKAPTAN, op. cit. salı. 163 ve mü. 
(22) DÖVMEZER - ERMAN, op." cit, C. I I / l , n. 855. 
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za hukukunun başlıca ilkelerindendir (23). Oysa, actiones liberae 
in causa kavramı, dar anlamda, yani, isnad yeteneğinin tasarlana
rak ortadan kaldırıldığı hallerde sınırlı bir biçimde anlaşılacak olur
sa haksız sonuçlara varılır. Örneğin, adam öldürmek için sarhoş 
olup adam öldüren kişi cezalandırıldığı halde, isnad yeteneğinden 
yoksun olacağı sırada belli bir suçu işleyeceğinden emin bulunan 
ve bu suçun gerçekleşmesi ihtimalini düşünerek sarhoş olan kim
se cezalandırılmayacaktır. Gerek bu olayda, gerek sar'a nöbetinin 
yaklaştığını sezerek çocuğu ile birlikte ihtiyatsızca yatağa giren an
nenin nöbeti sırasında çocuğunu soluksuz bırakıp öldürmesi olayın
da actiones liberae in causa ilkesini uygulayıp bilinçsizlik halinde 
yapılan hareketleri nedenlerinde erkin sayarak faillere isnad etmek 
lâzımdır (24). 

Öyle sanıyoruz ki, yukarıdaki suçların faillerini cezalandırabil
mek için actiones liberae in causa ilkesini genişletmenin gereği yok 
tur. Ceza hukukunun genel hükümlerinin yardımıyla da bu suçlan 
işleyenlerin cezalandırılmaları mümkündür. Gerçekten, her iki olay
da da, faillerin, isnad yeteneğinden yoksun oldukları sırada işledik
leri suçların, iradî bir davranışın, istenmemiş sonuçları olarak dü
şünülmeleri ve taksirli bir sorumluluğun kabul edilmemesi için hiç 
bir neden yoktur. 

5. İsnad Yeteneğini Kaldıran ya da Azaltan Nedenler : 

îsnad yeteneğini etkileyen çeşitli nedenler vardır. Niteliklerine 
göre, fizyolojik, patolojik, toksik olabilen bu nedenlerden yasada 
hükme bağlanmış olanlar şunlardır : Küçüklük, akıl sakatlığı, sa
ğır - dilsizlik geçici nedenler ve sarhoşluk... 

A) Küçüklük: 

T.C.K. isnad yeteneğinin belli bir yaşa ulaşmış, fizyolojik ve 
psikolojik belli bir gelişme gösteren kimselerde tam anlamıyla var 
olabileceği gerçeğinden hareket ederek, suçu işledikleri ânda onbir 
yaşını doldurmayan küçüklerin isnad yeteneğinden yoksun olacak
larını (Mad. 53) ve onsekizinci yaş doldurulmadıkça bu yeteneğin 

(23) VANNINI. II Codice Penale lUustrato, V. 1, sah. 332. - GALLI, L. Ubbriachezza preor-
dinata e responsabilitâ per dolo. Giustizia Penale, 1949/2, sah. 3. 

(24) VANNINI, op. cit. sah. 333. - MAGGIORE. G. *op. cit. sah. 383. 
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noksan S'ayılması gerektiğini (Mad. 54-55) hükme bağlamış bulun
maktadır. 1953 yılında 6123 sayılı yasayla getirilen değişikliğe ka
dar, suçlular yirmibir yaşını doldurmadıkları sürece isnad yeteneği 
eksik sayılıyordu. Bu değişiklikle hukukî ve cezaî erginlik aynı yaşta 
birleştirilmişlerdir. 

T.C.K., küçüklüğün isnad yeteneğine etkisini üç ayrı dönemde 
hükme bağlamıştır : 

a) Suç işledikleri tarihte onbir yaşım bitirmemiş olanlar hak
kında ceza kovuşturması yapılamaz ve ceza verilemez. Bu yaşlar
daki küçüklerin isnad yeteneğinden yoksun oldukları kabul edil
miştir. Bu, tersinin tanıtlanmasına izin verilmeyen bir karine
dir (25). 

Onbir yaşından küçük olan çocuk hakkında kamu dâvası açı
lamaz. Yanlışlıkla açılmışsa, duruşma yapılmaması ve kovuşturma
nın durdurulması lâzımdır. Ne var ki, böyle bir küçüğün işlediği 
eylemin cezası, bir yıldan çok hapis, ya da daha ağır bir ceza ise, 
küçük, onsekiz yaşım bitirinceye kadar kalmak üzere Devlet yöne
tim, ya da denetimi altındaki bir kuruma yerleştirilebileceği gibi, 
ana, baba, ya da vasiye de teslim edilebilir. 

Bu tedbirlerin uygulanmasına, savcının istemi üzerine mahke
me karar verir. Küçük, ana, baba, ya da vasiye teslim edilirken, 
kendilerine, çocuğun «takayyüt ve nezaretinde teseyyüp ve ihmâl 
ile cürüm işlemesine meydan...» verdikleri takdirde para cezasına 
çarptırılacakları ihtar olunur (T.C.K. m. 53, f. 2) . 

b) Yasamızın kabul ettiği ikinci dönemde isnad yeteneği tam 
değildir. Bu dönem, kendi içinde ikiye ayrılır : 

aa) Suçu işledikleri tarihte onbir yaşım bitirmiş olup da on
beş yaşını bitirmemiş olanlar, bb) Onbeş yaşını bitirmiş, onsekiz 
yaşını bitirmemiş olanlar... 

aa) Bu yaş dilimi içinde bulunan küçükler, eylemi, «fark ve 
temyiz» ile işlememişlerse cezalandırılmazlar; fakat, haklarında 53. 
maddenin 2. fıkrası hükümleri uygulanır. 

Küçük, işlediği eylemin suç olduğunu «fark ve temyiz» ile hare
ket etmişse, eyleminin cezası yasada gösterilen ölçüler içinde indi-

(25) Aynı biçimde, DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. S. II, n. 860. - EREM. op. cit. sah. 438. 
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rilir. Ancak, bunlar hakkında verilecek mahkûmiyetler tekerrüre 
esas olmaz. Yani, ileride ikinci bir suç işleyecek olurlarsa, ikinci 
suçun cezası tekerrür yüzünden arttırılamaz. Bundan başka, bu 
yaştaki küçükler, kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasına çarp-
tırılamazlar ve genel güvenlik gözetimi altında bulundurulma ted
birine de tâbi tutulamazlar. Son olarak, hürriyeti bağlayıcı cezalar 
bir ıslah (uslandırma) evinde çektirilir (Mad. 54, f. 2 - 5 ) . 

Küçüğün «işlediği eylemin bir suç olduğunu fark ve temyiz ile 
hareket etmiş» olması deyimi tereddüt yaratmıştır. Ancak, Türk 
doktrini, bu deyimden, küçük failin, işlediği eylemin ahlâka aykı
rılığını anlama gücüne sahip olması gerektiği sonucunun çıkarıla
mayacağında oybirliği halindedir. Yasanın söz konusu ettiği «tem
yiz kudretinin» hukukî bir anlam taşıdığı kabul edilmektedir. Bu 
bakımdan, küçük fail, yaptığı hareketin hukukî anlamını idrâk et
mek, başka bir deyişle fiilin suç olduğunu anlamak erkinden yok
sun ise «fark ve temyiz» ile hareket etmiş olduğu kabul edilmeye
cektir. Ne var ki, kavramın, yasa tarafından tanımlanmamış olma
sı yüzünden, bu açıklamalara rağmen, hüküm uygulamada pek iş
lememekte ve küçüğün temyiz kudretine sahip bulunduğu yolunda 
bir karine yerleşmiş bulunmaktadır (26). 

bb) Eylemi işledikleri zaman onbeş yaşını bitirmiş olup da 
onsekiz yaşını doldurmamış olan küçüklerin cezaları, «farik ve mü
meyyiz» olup olmadıkları araştırılmaksızın, indirilir. Yasa, bu yaş 
dönemine ulaşmış küçüklerin işledikleri eylemlerin anlamını bile
cek bir gelişme göstermiş olduklarını peşinen kabul etmektedir. 
Bu nedenle, isnad yeteneğini yok eden, ya da azaltan bir nedenin 
varlığı tanıtlanmadıkça cezalandırılmaları, fakat, bu cezaların indi
rilmesi gerekir. 

Kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası ve genel güvenlik gö
zetimi altında bulundurulmak tedbiri bu küçükler hakkında da uy
gulanamaz. Hüküm giydikleri cezanın çektirilmesinde başlandığı 
tarihte onsekiz yaşını bitirmemiş iseler, cezaları özel bir ceza evin
de, ya da büyüklere özel ceza evlerinin özel bir bölümünde tutulur
lar. Cezanın çektirilmesi sırasında onsekiz yaşını bitirenler ve hük
mün çektirilmesine başlandığı tarihte onsekiz yaşını doldurmuş 

(26) Bu konuda geniş bilgi için bak. EREM. op. cit. sah. 436 ve mü. 
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bulunanların bağlı tutulacakları rejim hakkında bak : T.C.K. m. 55, 
f. 2, 3 (27). 

B) Akıl Sakatlığı: 

Akıl sakatlığı, isnad yeteneğini kaldıran ve azaltan bir neden 
olarak yasamızın 46 ve 47. maddelerinde hükme bağlanmıştır. Akıl 
sakatlığının, derecesine göre, isnad yeteneğini, dolayısiyle ceza so
rumluluğunu kaldırması, ya da azaltması, doğaldır. Aksi takdirde, 
bir yandan mânevi sorum ilkesi zedelenirken, bir yandan da git
tikçe daha çok insanileşmek zorunda olan ceza hukukunun gelişim 
sürecine gereksiz bir engel getirilmiş olurdu (28). 

Yasada akıl hastalığı tanımlanmış değildir. Yasaya göre, failin 
bilincini, ya da hareketlerinde erkenliği tümden kaldırmayan, ya da 
önemli biçimde azaltmayan akıl hastalığı, isnad yeteneğinden, dola-
yısile, ceza sorumu üzerinde etkili olamayacaktır. «Akıl» kavramı, 
zekâ ve irade ile ilgili bütün yetileri içine alacak genişliktedir (29). 

Bu bakımdan, hastalık doğuracak nedenin bu yetiler arasın
daki uyumu ve dengeyi bozucu bir şekilde bulunması yeter. Bazı 
akıl hastalıklarının anlama, bazılarınm da yalnız isteme yetenek
leri üzerine olumsuz etkilerde bulundukları ileri sürülmüştür. Akıl 
sakatlığının söz konusu olabilmesi için, her iki yeteneği etkileyen 
bir akıl hastalığının varlığı şart değildir. Yeter ki, psikiyatrinin 
«akıl hastalığı» olarak isimlendirdiği hastalıklardan biri olsun. Bu 
nedenle, bilincin, ya da harekât erkinliğinin, ateşli bir hastalık, ya 
da kafaya yöneltilmiş bir darbe sonucunda kalkması, azalması ha
linde akıl sakatlığı hakkındaki hükümler değil, geçici nedenlere 
ilişkin hükümler uygulanmalıdır (30). 

isnad yeteneğini etkileyebilmesi için, akıl sakatlığının, eylemin 
işlendiği sırada var olması lâzımdır. Bu koşul, gerekli ve yeterlidir. 

(27) T. C. K.'na göre. İhtiyarlık hali isnad yeteneğini etkileyen bir ideden değildir. Ya
samızın 56. maddesi. 27 Mayıs 1960'dan sonra Millî Birlik Komitesi tarafından kal
dırılıncaya kadar şu hükmü taşımaktaydı : «Hüküm zamanında 65 yaşını doldurmuş-
oîanlar hakkında idam cezası yerine otuz sene ağır hapis ve müebbed ağır hapis cezası 
yerine yinhidört sene ağır hapis cezası hükmolur.ur. Sair hallerde cezanm altında biri 
indirilir». 

(28) EREM, bp. cit. sah. 450. 
(29) ANTOLISEI. op. cit. sah. 441. • 
(30) Krşz. EREM, op. cit. sah. 449. 
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Yani, sakatlığın eylemden önce varlığı gerekmediği gibi, sonradan 
sürüp gitmesi de gerekmez. Krizler halinde beliren akıl hastalık
larından birine uğrayan failin, iki kriz arasında işlediği suçtan so
rumlu tutulup tutulmayacağı yolundaki bir soru tereddütler doğu-
rabilirse de, akıl hastalığı, krizler arasında da akıl yetileri üzerin
de etkisini gösteriyorsa soruya olumlu bir cevap verilmelidir. 

Yasamıza göre, akıl sakatlığının bilinç, ya da harekât erkinli
ğini etkilemesi gerekir. Psikolojik araştırmalar, en ağır akıl sakat
lığı halinde bile bilincin tümden yok olmayacağını göstermiştir. Bu
nun için 46. maddedeki bilincin tamamen kalkmasından bahseden 
hükmü makûl bir şekilde yorumlamaladır (31). Akıl sakatlığı, kişi
nin, hareketlerini serbestçe tayin etme, çeşitli ihtimâllerden, yol
lardan birini seçme imkânım kaldırmışsa, hareketlerinde erkinlik 
ortadan kalkmış sayılır. 

Akıl sakatlığının, derecesine göre çeşitlere aynlabilip ayrılama
yacağı tartışılmaktadır. Bir düşünüşe göre, bir kimsenin aklının bir 
kesiminin sağlam, bir kesiminin hasta olabileceğini sanmak yan
lıştır. Akıl yetileri, ölçüye gelmeyen, bölünmesi imkânsız bir bütün 
teşkil ederler. Öte yandan, bilinç ve iradenin önemli biçimde azal
mış olması haliyle tamamen yok olması hallerinin klinik bakımın
dan ayrılmalarındaki zorluğu herkes kabul etmektedir (32). Bu 
görüşlere rağmen, iki çeşit akıl sakatlığının varlığı genellikle ka
bul edilmektedir. T.C.K. da genel eğilime uymuş ve 46. m. de tam, 
47. m. de tam olmayan akıl sakatlığını düzenlemiştir. 

a) Tam Akıl Sakatlığı: Suçu işlediği sırada tam akıl sakatlığı 
halinde bulunan kimse cezalandırılamaz. (M. 46/1). Fakat, hak
kında koruma ve tedavi tedbirleri uygulanır. Tedbirlerin uygulan
masına, ceza soruşturmasının içinde bulunduğu evreye göre sulh, 
ya da sorgu yargıcı yahut mahkeme tarafından karar verilir. Ted
birlerin uygulanması, hasta iyileşinceye kadar sürdürülür. Akıl has
tası failin işlediği eylemin cezası ağır hapis ise, bu süre bir yıldan 
aşağı olmaz. İyileşerek serbest bırakılan kişinin, belli sürelerle kon
trol altına alınması mümkündür (M. 46/2). , 

b) Tam Olmayan Akıl Sakatlığı: Akıl sakatlığı, failin bilinç 
ya da hareket erkinliğini önemli biçimde azaltmışsa ceza verilir; 

(31) Aynı mahiyette, "EREM. sah. 452. 
(32) Bu konudaki tartışmalar için bak. ALACAKAPTAN. op. cil. sah. ve mü. 

132 



fakat, bu ceza, yasada belirtilen ölçülere göre indirilir. Bunlar hak
kında tedavi tedbirleri uygulanmaz. Yasanın bu hükmünü eleştir
mek mümkündür : Hem bir kimsenin akıl hastası olduğunu kabul 
etmek, hem de hakkında ceza tayin etmek çelişmeye düşmektir. 
Hele bunlar hakkında tedavi tedbirlerinin uygulanmasına imkân ver
meyen bir tutumu bilimsel verilerle bağdaştırmakta aşılmaz güç
lükler vardır. 

Tam olmayan akıl sakatlığına uğramış olan bir kimse ağır tah
rikin etkisiyle suç işleyecek olursa, cezası tahrik nedeniyle de indi
rilmelidir. Fakat, tam olmayan akıl sakatlığı hakkındaki hükümle 
taammüd (tasarlama) hükmünün birlikte uygulanabileceğini san
mıyoruz. 

C) Sağır - Dilsizlik : 

Sağır - dilsiz denilince, genellikle, doğuştan gelen ağır bir işit
me rahatsızlığı yüzünden konuşmayı öğrenmemiş bir kimse akla 
gelir (33). Ancak, bu halin doğuştan olması şart değildir. Küçük yaş
larda geçirilen ağır bazı hastalıklardan sonra da sağır - dilsizlik 
halleri görülmektedir. Bu durumda olan kişilerin, normal bir psiko
lojik gelişme göstermedikleri ve geri kaldıkları bilimsel bakımdan 
tanıtlanmıştır. 

T.C.K. sağır - dilsizliğin, isnad yeteneğine etkide bulunacağım 
öngörerek hükümler koymuş bulunmaktadır. Yasa, sağır - dilsiz fa
iller hakkında iki evre kabul etmiştir : Birinci evre, isnad yetene
ğinin kısmen var sayıldığı evredir. Yasaya göre, sağır - dilsizler, is
nad yeteneğine hiç bir zaman tüm olarak sahip bulunamazlar. 

a) Birinci Evre: Onbeşinci yaşın tamamlanmasına kadar sü
rer. Bunlara ceza verilmez; fakat, haklarında 53. maddenin küçük
ler için öngördüğü tedbirlerin uygulanmasına karar verilebilir 
(M. 57). . 

• b) İkinci Evre: Yasa, bu evrede sağır dilsizleri ikiye ayırmak
tadır : 

aa) Hangi yaşta olurlarsa olsunlar «fark ve temyiz» ile hare
ket edemedikleri anlaşılan sağır dilsizler hakkında ceza verilme
yip işledikleri eylem bir cürüm ise ve bir yıldan çok hapis cezasını 

(33) SALTElXI - ROMANO DI FALCO. op. cit. n. 311. 
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gerektiriyorsa, 53. m. nin 2. fıkrası hükümleri uygulanabilir. Ne 
var ki, bunun için sağır - dilsiz 24 yaşını bitirmemiş olması lâzım
dır. Sağır dilsiz fail 24 yaşını tamamlamışsa, mahkeme kendisini, 
46. madde çerçevesi içinde bir işleme bağlı tutulmak üzere yetkili 
bir makama teslim edebilir (M. 58 /1-3) . 

bb) Onbeş yaşını bitirmiş olup da «fark ve temyiz» ile hareket 
ettiği anlaşılan sağır - dilsizlere ceza verilir; fakat bu ceza indirilir. 
Fail, 15 - 18 yaşları arasında ise, cezası 54. maddeye; 18 - 21 yaşları 
arasında ise 55. maddej'e; 21 yaşını bitirmişse 56. maddeye göre in
dirilir (34). 

D) Geçici Nedenler: 

T.C.K., 48. maddesinin 1. fıkrasında şu hükmü koymuştur: 
«Suçu işlediği esnada ârtzî bir sebepten dolayı 46 ve 47. maddelerde 
münderiç aklî maluliyet halinde bulunan kimseler hakkında o n^ad-
delerdeki ahkâm tatbik olunur.» Yasa, böylelikle, kaynağından ay
rılmış ve bununla da isabet etmiştir. Gerçekten, kaynak yasanın 
hükmü, istenmeyen sarhoşluk nedeniyle 46 ve 47. maddelerde sözü 
geçen akıl sakatlığı halinde bulunanların bağlı olacakları hüküm
leri belirtmekle yetiniyordu. Oysa, geçici nedenlerin istenmeyen 
sarhoşluktan (35) ibaret bulunmadıkları açıktır : İpnotik telkinler, 
uyku hâli, ateşli hastalıklar bu arada sayılabilirler. Bunların, isnat 
yeteneği üzerinde etkide bulunarak onu ortadan kaldırmaları, ya 
da önemli surette azaltmaları mümkündür. Buna göre, ya 46 ya da 
47. madde hükümleri uygulanacaktır. Ancak, 48. maddenin 1. f. sın-

(34) T. C. K.'nun 56. maddesinin Isaldırılmış olması tereddütlü bir durumun ortaya çık
masına sebep olmuştur.: sağır - dilsizlik halini hükme bağlayan ."iS. maddeye göre 
(son fıkra), «Sağır - dilsiz, on sekiz yaşını bitirip de yirmibir yaşını bitirmemiş ise 
55 nci ve yirmi bir yaşları bitirmişse 56 ncı maddeler hükümleri tatbik olunur». 56. 
madde kaldırıldığırı^ göre, yirmi bîr yaşını bitirmiş sağır - dilsizler, ceza indirimin
den faydalanamayacaklar mıdır? Kanımızca, 56. maddenin kaldırılmış bulunmasına 
rağmen, yirmi bir yaşını bitirmiş sağır - dilsizlerin cezalarınm indirilmesi gerekir. 
Bu sonuca şöyle bir yorum yardımıyla varmaktayız: yasa koyucu, 56 maddeyi ilga 
ederken, yalıvız 65 yaşını hüküm zamanında geçmiş olanların ceza indiriminden ya
rarlanmaları imkânını kaldırmak amacına yönelmişti; yoksa yirmi bir yaşını bitir
miş sağır - dilsizleri, işledikleri eylemin tüm cezasıyla cezalandırmak hedefine de
ğil... Bu bakımdan, 58. maddenin son fıkrası hükmünün, yalnız sağır - dilsizler ba
kımından 56. maddeyi yürürlükte bıraktığı söylenebilir. BK. C. G. K., 8.10.1962, E. 43, 
K. 40. 

(35) Sarhoşluğun' meydana gelmesine faile en hafif bir kusurun bile yüklenemediği hal
lerde istenmeyen sarhoşluk vardır. Örneğin, bir kimsenin, iiâç sanarak sarhoş edici 
bir madde kullanması; arkadaşlarının muzipliği yahut düşmanlarının hilesi yüzün-
den alkollü olduğunu bilmediği bir içkiyi içmek zorunda kalması. 
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daki göndermeye rağmen geçici bir nedenin etkisiyle hareket etmiş 
olan bir kimseye, 46. maddede öngörülen koruma tedbirlerinin 
uygulanabileceğini sanmıyoruz. 

Yığınların kişiler üzerindeki etkisinin geçici neden kavramı
nın içinde sayılabilip sayılamayacağı doktrinde tartışmalıdır (36). 
Yasamızda bu konu açık bir hükme bağlanmış olmamakla beraber 
(37), geçici nedenlerle ilgili 48. m. nin 1. f. sı hükmünün bu konu
yu da kapsayabileceği ileri sürülmüştür (38). 

Şunu hemen belirtelim ki, geçici bir nedenin söz konusu ola
bilmesi için, failin, bu nedenin yaratılmasında hiç bir kusuru olma
malıdır. Bu bakımdan, belli bir saatte, demiryolu makaslarını de
ğiştirmesi gereken bir hat bekçisinin uyuması ve bu yüzden bir 
demiryolu kazasının vuku bulması halinde, fail geçici nedenlerle 
ilişkin hükümden yararlanamaz. 

E) Sarhoşluk: 

T.C.K. nun 48. m. ne göre, «suçu işlediği esnada arızi bir se
bepten dolayı 46. ve 47. maddede mündemiç aklı maluliyet halinde 
bulunan kimseler hakkında o maddelerdeki ahkâm tatbik olunur. 

İhtiyarî olarak kullanılan alkol ve uyuşturucu madde tesiri ile 
işlenen fiiller bu madde hükmünden hariçtir». 

Görüldüğü gibi, T.C.K. sarhoşluğun istenmeyen taksirli, ihtiya
rî itiyadı ve tasarlanmış sarhoşluk adını alan türlerinden yalnız 
ikisine yanî istenmeyen ve ihtiyarî sarhoşluklara yer vermiş tam 
olmayan sarhoşluk ayırımı ise, yalnız istenmeyen sarhoşluk söz 
konusu olduğu zaman göz önünde tutulmuştur (39). 

(36) Bu konuda bak. EREM. op. cit. sah. 459 ve mü. 
(37) Yeni italyan Ceza Yasası, SUÇUH galeyana gelmiş bir yığının etkisij'le işlenmiş olma

sını genel bir azaltıcı neden saymıştır. Ancak, bunun için, topluluk yasa, ya da yetkili 
makamlarca yasaklanmış ve fail de, suç alışkanlığı, ya da eğitimi olan bir suçu mes
lek edinmiş bir kimse olmamalıdır. 

(38) DÖNMEZER - ERMAN, op. cit. C. II, n. 891. 
. (39) Yasamızın bu hükmü, kaynaktakinden önemli farklar taşır. Bir kez, 48 m. nin 1. f. 

sı kaynakta yalnız istenmeyen sarhoşluğa hasredildigi hâlde, yasamızın 1. f. sı kay
nakta yalnız istenmeyen sarhoşluğa hasredildigi hâlde, yasamızın 1. f. sı. genel ola
rak geçer nedenlerden söz etmiştir. Bundan" başka, kaynak yasa, ihtiyarıyla sarhoş 
olan failin, ceza indiriminden yararlanacağını beyan ettiği halde. T. C. K., ihtiyarî 
sarhoşun, 46 ve 47. maddeler hükümlerinden yararlanamayacağı hükmünü koymuştur. 
Bir başka fark da şudur: Kaynak yasanın tersine T. C. K. itiyadı ve tasarlanmış 
sarhoşfuk halindeyken suç işleyenler için hüküm koymamıştır. Kaynak yasa itiyadî 
sarhoş suçluların ceza indiriminden daha sınırlı ölçüler için'de yararlanacakları ve ce
zalarını özel kurumlarda çekeceklerini hükme bağlamıştı. Tasarlanmış sarhoşlukta ce
za İndirilmiyordu. 
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A — İstenmeyen Sarhoşluk: Yasada istenmeyen sarhoşluk de
yimine rastlanmaz. Fakat, 48. m. nin, ihtiyarî sarhoşluğun isnad ye
teneğini etkilemeyeceğini bildiren hükmünden sarhoşluğun istenmi-
yeceğini zımnen tanıdığı sonucunu çıkarmak mümkün olduğu gibi 
(40), yine 48. m. nin «arızî sebeplerden» söz açan hükmü yardımı 
ile de aynı sonuca varılabilir (41). 

48. m. f. 1. de geçici nedenlerin etkisi altında iken suç işleyen 
kimselere 46. ve 47. maddeler hükümlerinin uygulanacağını bildi
rir. Bu hale göre, istenmeyen sarhoşluğun isnad yeteneği ve ceza 
üzerinde yapacağı etkiler, ulaştığı dereceye göre değişecektir. Eğer 
fail suçu istenmeyen tam sarhoşluk halinde işlemiş ise isnad edi
lemez ve dolayısiyle cezalandırılamaz. Yasanın bu hükmü manevî 
sorumluluk ilkesi ile tam bir uj'gunluk halindedir (42). Fail, suçu
nu bilinç ve iradesinin, sarhoşluğun etkisi ile önemli surette azal
dığı bir dönemde işleyecek olursa, ceza görür, fakat cezası, gerek 
sarhoşluğun meydana gelmesinde hiç bir kusuru olmaması, gerek 
anlama ve isteme yeteneğinin önemli derecede azalması yüzünden, 
47. m. de yazılı ölçülere göre indirilir. Tam sarhoşluk ile tam olma
yan sarhoşluğun birbirinden aynlamıyacağı şeklinde bilimsel bir 
inanca sahip bulunan yargıç, 47. m.'nin hükmünü uygulamaktan 
vazgeçip failin beraatına karar veremez. Yasanın böyle bir sınıf
landırmayı kabul etmiş olması gerçeği karşısında yargıç erkinliği
ni yitirmiştir (43). Yasa, «şuur veya hareket serbestisinin ehem
miyetli surette azaltılmış olması» koşulunu aradığı için, kullanılan 
sarhoş edici mıaddeler, failin akıl yetilerinde hiç bir değişiklik ya
ratmamışlar, ya da bir değişiklik doğurmakla birlikte, anlama ve 
isteme yeteneğinde önemli bir azalma meydana gelmemiş ise, suç
lu cezayı azaltıcı hükümlerden faydalanamaz ve eyleminin cezası
nı tüm olarak görür (44). İVIAJNO'ya göre, yasanın, cezanın yalnız 
sözü geçen hallerde indireleceği hükmünü koymasının nedeni, alel
ade bir psikolojik dengesizliğin sorumluluk üzerine etkili olmasını 
uygun görmemesidir (45). 

(40) DÖNMEZER - ERMAN, op. cit. I. II, n. 
(41) KAŞDAŞ, S. K. Tatbikat ve nazariyatta sarhoşluk suçu ve sarhoşluk halinde işlenen 

suçlarda sarhoşluğun cezai mes'uliyete tesiri. Adalet 1951, n. i, sah. 384. 
(42) EREM, op. cit. sah. 472. 
(43) EREM, op. cit. sah. 455. 
(44) DÖNMEZER - ERMAN op. cit. C. II; n. 898. 
(45) MAJNO. Commento al Codice Penale, 107. 

136 



Tam olmayan sarhoşluğun, yasanın aradığı dereceye ulaşıp ulaş
madığının tayini, dâvaya bakan mahkemenin takdir yetkisi içinde 
düşünülmeli, başka bir deyişle, sarhoşluğun anlama ve isteme yete
neğini önemli biçimde azaltıp azaltmadığını mahkeme değerlendir
meli (46) ve bu husus Temyiz Mahkemesinin denetimine bağlı ol
mamalıdır (47). Çünkü, Prof. EREM'in isabetle belirttiği gibi «sar
hoştuk hadiselerinde, alınan alkol miktarı kadar, bünyeden gelen 
sebeplerin de tesiri olduğuna ve bu hadiselerde müşahhas ve ferdî 
vakalara dayanarak karar vermek lâzım geldiğine göre, bu çeşit ka
rarların esasen hakiki bir murakabeye tabi tutulmağa müsait ol
madıkları aşikârdır» (48). 

Türk Ceza Hukuku doktrininde, suç işledikleri sırada istenme
yen sarhoşluk halinde bulundukları için beraat ettirilen faillere tam 
akıl hastalıkları hakkında belirtilen güvenlik ve tedavi tedbirlerinin 
uygulanıp uygulanmıyacaklan konusu üzerinde durulmaktadır. Böy
le bir tartışmanın çıkmasına 48. m. nin 1. f. da yer alan ve 46. ile 
47. m. lere gönderen hüküm sebep olmuştur. Adı geçen fıkranın 
sözünden istenmeyen tam sarhoşun 46. m. aracılığı ile ceza görme
mekle birlikte, bu maddede yazılı tedbirlere bağlı tutulacağı sonu
cunu çıkarmak mümkündür. Fakat, doktrin, bu göndermenin dar 
bir yoruma bağlı tutulup, 46. m. nin 1. f. sıyla sınırlı bir biçimde 
anlaşılması gerektiği kanısındadır (49). Çünkü, denilmektedirki, is
tenmeyen sarhoşluk halinde iken suç işleyen kimse, sarhoş edici 
maddelerin etkisi kaybolduktan sonra normal kişiliğine yeniden 
kavuştuğu için süreli bir tehlikelilik taşımaz. Hal böyle olunca da, 
adı geçen tedbirlerin uygulanmasını gerektiren bir neden yok de
mektir. Kaldı ki, kaynak yasanın 48. m. sinde istenmeyen tam sar
hoş hakkında 47. m. nin yalnız 1. f. sının uygulanacağı tarzındaki 
açık hüküm, farklı bir anlayışa engeldir. 

Biz, yasanın istenmeyen sarhoşluk hakkında koymuş olduğu 
hükmü esas bakımından isabetli buluyoruz. Fakat, istenmeyen tam 
sarhoşluk dolayısiyle ceza vermek imkânının kaybolması halinde 
faile bazı tedbirlerin uygulanmasının mümkün ve faydalı olacağına 

(46) PISTOLESE. AlcoUsmo e delinquenza. sah. 211. - CRIVELLARI. II Codice Penale 
Italiano Illustrato, V. 1. sah. 173. 

(47) EREM. 'op. cit. sah 473. 
(48) EREM. op. cit. loc. cit. 
(49) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. C, II. n. 898 - EREM. op. cit. sah. 472. 
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inanıyoruz. Ancak Türk Pozitif Hukukunun böyle bir uygulamaya 
elverişli olmadığı hususunda doktrinde ileri sürülen fikirlere katıl-
mamazlık edemeyeceğiz. 

B — İhtiyarî Sarhoşluk a) Basit İhtiyarî Sarhoşluk: T.C.K. 
nun göz önünde tutup, hakkında hüküm getirdiği ikinci sarhoşluk 
türü basit ihtiyarî sarhoşluktur. Doktrinde bu çeşit sarhoşluğa kas-
dî sarhoşluk adı verilmektedir (50), (51). Doktrin basit ihtiyarî 
(bazılarına göre kasdî) sarhoşluktan ne anlaşılması gerektiği ko
nusunda oybirliği halindedir. Sarhoş olmak için sarhoş edici madde 
kullanan ve bunun sonucunda sarhoş olan kimsenin hali sarhoşlu
ğun bu çeşidini meydana getirir. 

b) Taksirli Sarhoşluk •' Failin adı geçen maddeleri iradesi ile 
kullanmasına rağmen sarhoşluk sonucunu istemediği hallerde mey
dana gelen ve taksirli sarhoşluk adını alan sarhoşluk çeşidinin is
tenmiş mi yoksa ihtiyarî mi sayılacağı konusundaki uyuşmazlık, 
Türk Ceza Hukuku doktrininde de vardır. Yasa, bu konuda susmuş
tur. Yargıtayın da uyuşmazlığı çözmeğe yarayabilecek bir içtiha
dına rastlanmamaktadır. 

Bu anlayışa göre, yasa, ihtiyarî sarhoşluk deyimini kullanmış, 
oysa olayda sarhoşluk sonucu istenmemiştir. İstenmemiş sonuçla
rı ise ihtiyarî saymak imkânsızdır. Taksirli sarhoşluğu bağımsız 
olarak ele almak da doğru olmaz. Çünkü, bu yapıldığı takdirde 
taksirli sorumluluk sonucuna varmak gerekecektir. Oysa, taksire 
dayanan bir sorumluluk, ancak yasada açık bir hüküm bulunduğu 
takdirde kabul edilebilir. Bu yüzden, taksirli sarhoşluğun istenme
miş sarhoşluk sayılması uygundur (52). 

(50) EREM. op. cit. sah. 477. - DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. C. 11, n. 899. 
(51) 48. nin 2. £. sı yalnız alkollü maddelerin etkisi ile işlenen suçlarla sınırlı olmayıp, 

uyuşturucu maddelerin etkisi altıı.da iken işlenen eylemleri de kapsar. 6123 sayılı 
yasayla değiştirilinceye kadar, 48. m.' de uyuşturucu maddelerden söz edilmiyordu. 
Yapılan ek, zorunlu olmamakla birlikte, uygulama ve doktrinde çıkması muhte
mel bazı tereddütleri yok etmek niteliğine sahip olması itibariyle yerinde olmuştur. 
Türk Ceza Yasası, nelerin uyuşturucu madde sayılacağını göstermiştir. Bu husus
ta bilirkişilerin bilgisine başvurmasının öğütlemeye doğru olduğunu söylemeğe lüzum 
yoktur. ' 

(52) EREM, op. cit. 478 - TANER, op. cit. 385 ve KAŞDAŞ, op. cit., 373., Taksirli sarhoş
luk sonucunda işleneı; suçların ara bulucu bir işleme bağlı tutulup cezalarının 
büyük ölçüde indirilmesinin yerinde olacağını belirtmekte ve fakat Türk Pozitif Huku
kuna göre sorunun ne tarzda çözülmesi gerektiğini söylemektedir. 
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Diğer bir düşünüşe göre, geçici neden kavramı, taksirli sarhoş
luğun istenmemiş sarhoşluk sayılmasına engeldir. Çünkü, fail her 
nekadar, sarhoşluk sonucunu istememiş ise de çok miktarda içmek 
suretiyle kusurlu davranmıştır. Oysa, sarhoşluğun, istenmemiş sa-
yılabilmesi için failin kusurlu bir hareketinden doğmamış olması 
lâzımdır (53). 

Biz, bu iki görüşten ikincisine katılıyoruz. Çünkü, gerçeğe da
ha yakındır. Kaldı ki, yasa koyucu taksirli sarhoşluğu ihtiyari say
mak isteseydi bunu açık bir hükümle yapabilirdi. Yapmamış olması 
ikinci şekli yeylediğini gösterir. Bununla birlikte, bu durum, tak
sirli sarhoşluk çeşidinin varlığına inanan yargıcın takdir indirici 
nedenleri uygulamasına engel değildir. 

Basit ihtiyarî sarhoşluğun T.C.K. na göre anlam ve kapsamını 
böylece tayin ettikten sonra, şimdi sarhoşluğun bu çeşidi halinde 
iken işlenen suçların isnad edilebilmesi ve kusurluğun biçimi so
runlarının nasıl çözülmüş olduklarını görelim. 

48. m. nin 2. f. sına göre, ihtiyarî sarhoşluk halinde işlenen suç
lara 46. ve 47. maddeler hükümleri uygulanamazlar. Yasanın son 
derece kısa bir hükmü ile ne söylemek istendiği hususu tartışmalı
dır. Üzerinde tartışılmayan tek nokta; yasanın, ihtiyarî sarhoşluk 
konusunda tam ve tam olmayan sarhoşluk ayrımını bir yana bırak
mış olduğudur. 

ç) T.C.K. a göre İhtiyarî Sarhoşlukta İşlenen Suçlarda 
İsnad Yeteneği : 

Son zamanlara gelinceye kadar Türk Ceza Hukuku doktrinin
de, ihtiyarî sarhoşun işlediği suçtan doğması muhtemel kusurluluk 
biçimlerinden etraflıca söz edildiği halde ihtiyarî sarhoş failin ne 
için isnad yeteneğine sahip bulunduğu konusu üzerinde durulma
mıştır. İlk defa DÖNMEZLER - ERMAN bu konu üzerinde uzun boy
lu durmuşlardır (54). Bu yazarlara göre, ihtiyarî sarhoşlukta bir 
isnad yeteneği varsayımı, genel ilkelere konulmuş bir istisna söz 
konusu değildir. Yazarların, bu iddialarını anlayabilmek için genel 
olarak isnad yeteneği hakkındaki düşüncelerinden hareket etme
nin yararlı- olacağını sanıyoruz. Denilmektedir ki, isnad yeteneği, 

(53) DÖNMEZER - ERMAN, op. cit. C. 11, n. 899. 
(.54) DÖNMEZER - ERMAN, op. cit. C. II. n. 900 ve mü. 
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bir kimsenin yaptığı hareketin anlamını bilme ve bu hareketi is
teme yeteneğidir. Bir kimsenin anlama ve isteme yeteneğine sahip 
bulunup bulunmadığım ise, belli bir çağ ve yerde geçerli toplum
sal değerler tâyin ederler. Bunun böyle olduğunu, bir zamanlar 
akıl hastalarının da isnad yeteneğini haiz sayıldıkları tarihi gerçe
ği de göstermektedir. «Şu halde, kimlerin isnad kabiliyetini, anla
ma ve isteyebilme kudretini haiz bulundukları sualine verilecek ce
vap bizzarure nishî olur ve bir cemiyeti, belirli bir devreyi içine 
alır: beşer gelişmesinin şu anında yaygın olan içtimai kıymetlere 
göre, zihnî melekeleri sağlam ve fizyolojik bakımdan tanıamile ge
lişmiş kimselerin isnad kabiliyetini haiz oldukları kabul edilmek
tedir... îşte muayyen bir toplulukta ve belirli bir devrede câri olan 
içtimaî, kıymetleri tesbit etmek, bunlara hukuki bir kıymet vermek 
durumunda olan kanun vazıı bütün bu cihetleri nazarı itibare al
dığı içindir ki, akıl hastalarının, küçüklerin, sağır - dilsizlerin is
nad kabiliyetine ya hiç sahip olmadıklarını, yahut da kısmen ma
lik bulunduklarını belirtmiştir.» (55). 

Türk yasa koyucusu da 46. ve 47. maddeler hükümlerini koy
mak suretiyle bir kimsenin isnad yeteneğine sahip bulunabilmesi 
için bilinç ve hareket erkinliğinin var olması koşulunu aramış ve 
böylelikle aklen sağlam insanın bilinç ve hareket erkinliğini haiz 
bulunduğunu bildirmiştir. Yoksa isnad yeteneğinin esası olmak üze
re, irade erkinliği gibi metafizik bir kavrama yer vermemiştir. Bu 
anlayışı, T.C.K. nun bazı hükümleri ile de desteklenmektedir. Ger
çekten, küçükler ve sağır - dilsizler hakkında konulmuş olan 54. ve 
58. m. lerde isnad yeteneğinin varlığı, temyiz kudretinin bulunma
sı şartına bağlanmış ve temyiz kudreti, «fiilin bir suç olduğunu 
farketme» ve «yaptığı işin neticesini farketme» diye tanımlanmış
tır. Bu tanımlar, isnad yeteneğinin, yasa tarafından ahlâki ve ma
nevî bir bütün değil, fakat hukukî bir esas şeklinde anlaşılmış ol
duğunu gösterir (56). «Gerçekten fiilin suç olduğunu farketme ve 
yaptığı bir işin neticesini farketme tabirlerinin ifade ettikleri mâ
na, yapılan hareketin hukukî mahiyetini anlayabilme kudretinden 
ibarettir ve işte kanun 46. maddede, isteyebilme kudretinden mah
rum olanların isnad kabiliyetini haiz bulunduklarını tesbit ettik-

(55) DÖNMEZER - ERMAN, op. cil. C. 11. n. 850. 
(56) EREM, «Kanunun kabul ettiği temyiz kudreti meflıumu taraamiyle hukuki manâda 

bir temyiz kudretidir» demek suretile bu görüşe katılmıştır, op. cit. sah. 437. 
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ten sonra 54. ve 58. m. lerinde de anlayabilme kudretinden mah
rum olanların isnad kabiliyetine malik bulunmadıklarını ifade ey
lemektedir.» (57). 

DÖNMEZER - ERMAN, devamla demektedirler ki; yasa koyucu 
yukarıda sözü geçenler dışında kalan bazı nedenlerin de anlama ve 
isteme yeteneğinin bütünü, ya da bir kesimini yok edebileceklerini 
düşünmüş ve bu bakımdan, geçici nedenlerden söz eden 48. m. f. 1. 
hükmünü koymuştur. Aynı m.nin ikinci fıkrasında failin ihtiyarî ile 
yaratılmış olan sarhoşluğun geçici bir neden sayılmayacağının bil
dirilmesi ise yasa koyucunun isnad yeteneğinin esası olarak ahlâki 
anlamda irade erkinliğini kabul etmemiş olduğunu gösterir. Aksi tak
dirde «ihtiyarî sarhoşluk veya uyuşturucu madde kullanılması ba
kımından istisna yaratılması doğru görülmezdi» (58). Şu halde, 48 
m. nin 2 f. sı, irade erkinliği ve ahlâkî - manevî sorumluluk esasla
rına konulan bir istisna değil, yasa koyucunun isnad yeteneği konu
sundaki anlayışının uygulamalarıdır ve böyle bir hükme yer veril
miş olmasının tek nedeni, doğması muhtemel her türlü tereddüdü 
gidermek ve ihtiyarî sarhoşluğun bir mazeret sayılmasını kesinlikle 
önlemek kaygusudur (59). Kaldı ki, son zamanlarda, tam sarhoşluk 
halinde bulunan kimsenin, akıl hastasının tersine, kendi kendini 
kontrol imkânını büsbütün yitirmedigi ileri sürülmüştür. Bu ne
denle, failin isnad yeteneğini, bu gerçeğe dayandırmak da kabil
dir (60). 

d) Görüşümüz: Görüldüğü gibi, DÖNMEZER - ERMAN'e gö
re, ihtiyarî sarhoşluk halinde iken suç işleyen kimse isnad edilebi
lir ve bu isnad yeteneği, irade erkinliğine ve manevî sorumluluk 
esaslarına konulan bir istisna sayesinde varılan bir sonuç olmayıp, 
yasanın isnad yeteneği hakkındaki anlayışının bir uygulamasıdır. 

Biz de, 48. m. nin 2. f. sı ile j'asanın, ihtiyarî sarhoşluk halin-
. de suç işleyen kimsenin isnad yeteneğini haiz bulunduğunu söyle

mek istediğini kabul ederek, yukarıda açıklatnaya çalıştığımız gö
rüşün vardığı sonuca katılıyoruz. Fakat, izlediğimiz yol farklıdır. 
DÖNMEZER - ERMAN, modern isnad 3'eteneği anlayışına ve T.C.K. a 

(57) DÖNMEZER - ERMAN, op. cit. u. 852. 
(58) DÖNMEZER - ERMAN, op. cip. n. 852 bis. 
(59) DÖNMEZER - ERMAN, op.. cit. n, 852 bis. 
(60) DÖNMEZER • ERMAN, op. cit. n. ')0U. 
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göre, bu kurumun esasının metafizik bir kavram olan irade er
kinliği değil de bir kimsenin, yaptığı hareketin anlamını bilme ve 
bu hareketi isteme yeteneği olduğunu ve çağımızda egemen toplum
sal değerlere göre, zihin yetileri sağlam ve fizyolojik bakımdan ge
lişmiş olan kimselerin anlama ve isteme yeteneğini haiz olacakla
rını düşünürken de kendilerine katılıyoruz. Ne var ki, bu noktanın 
belirtilmesinden sonra, tam sarhoşun isnad yeteneğine haiz bulundu
ğunu ilân eden yasa hükmünün, genel ilkelere istisna teşkil etmedi
ğini söylemenin mümkün olamıyacağım sanıyoruz. Çünkü, madem 
ki isnad yeteneğine sahip kişileri belli bir çağ ve yerde var olan de
ğer hükümleri belirgin kılar ve madem ki toplumumuzda 
halen var olan değer hükümlerine göre, aklen sağlam ve fizyolojik-
man gelişmiş olan kimseler isnad yeteneğini haizdirler; o halde, 
akıl yetileri bir çöküntü içinde bulunan ve fizyolojik bazı anormal
liklerin etkisi altında olan tam sarhoşun isnad yeteneğini haiz bu
lunmadığını kabul etmek gerekir. Öyle ise, yasanın, geçici bir ne
den sonucunda ortaya çıkan sarhoşlukta işlenen suçlar hakkında 
isnad yeteneğinin yokluğu sonucuna varmasına rağmen, psikofiz-
yolojik etkileri aynı olan ihtiyarî sarhoşluk söz konusu olunca fark
lı bir esas koymasını, sayın yazarların ileri sürdükleri gibi, genel 
ilkelerin doğrulanması olarak değil, fakat, adı geçen ilkelere ko
nulması, ceza politikası gerekleri tarafından zorunlu kılınan bir is
tisna olarak kabul etmek gerekmektedir. Bu nedenle, halen toplu
mumuzda geçerli olan değer hükümleri, tam ihtiyarî sarhoşun is
nad yeteneğini haiz olduğunu beyan etmek değil, olsa olsa, böyle 
varsayılmasmdaki toplumsal yaran belirtmek durumundadırlar. 

Son zamanlarda bazı yazarlar tarafından, tam sarhoşluk halin
de bulunan kimsenin, kendisini denetleme imkânını tüm olarak yi-
tirmediğinin ileri sürülmüş olduğu ve isnad j^eteneğinin bu gerçe
ğe dayandırılabileceği iddiasına gelince... Bazı yazarlar tarafından 
ileri sürülmüş olduğu söylenen fikir, isnad yeteneğinin varlığını 
doğrulamak için değil, sarhoşun işlediği suçtan doğacak sorumlu
luk biçiminin yani kusurluluğun tâyini konusu ile ilgili olarak or
taya atılmıştır. Gerçekten, tam sarhoşun, bir robottan farklı oldu
ğu ve hareketlerinde anormal de olsa ir^ade unsurlarına rastlanaca
ğı ve bu iradenin çevirilmiş olduğu yönün araştırılması ile sorum-
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luluk biçiminin tayin edilebileceği iddiası ancak böylece anlaşıla
bilir ve isnad yeteneğinin tâyini konusunda nazara alınmaz (61). 

Bütün bu tartışmalardan sonra şu hususu kabul etmek gerekir 
ki, sözü geçen fikir çatışmaları yalnız doktrin bakımından önem 
taşırlar. Çünkü, ister, saygı değer yazarlarm görüşlerine ister bi
zim görüşümüze uyulsun, varılacak sonuç aym, yani, ihtiyarî sar 
hoş T.C.K. hükümlerine göre isnad yeteneğini haizdir. 

Bu gerçeği saptadıktan sonra, sıra, sarhoş failin işlediği suç
tan, T.C.K. a göre hangi sıfatla sorumlu tutulacağı sorununun çö
zülmesine gelmiş bulunuyor. Bu konuda ileri sürülmüş çeşitli gö
rüşler vardır. 

e) T.C.K. a göre Basit İhtiyarî Sarhoşlukta İşlenen Suçlardan 
Doğması Muhtemel Kusurluluk Biçimleri : 

aa) Taksirli Sorumluluk Kuramı: Önderliğini Ord. - Prof. TA-
NER'in yapmış olduğu bu kurama göre (62). T.C.K. nun 48. m. 
nin 2. f. basit ihtiyarî sarhoşluk halinde suç işleyen kimselere ay
nı maddenin 1. f. sı hükmünün uygulanmayacağını bildirmekle, fail
lerin ceza sorumluluklarının biçimini genel hükümlere uyarak araş
tırmak imkânını ortadan kaldırmamaktadır. Bu takdirde soruna 
45. m. açısından bakılacaktır. Adı geçen maddeye göre bir cür-
mün cezalandırılması için asıl olan onun kasden işlenmiş olma
sıdır. Oysa, ihtiyarî ile yarattığı tam sarhoşluk yüzünden iradesini 
yitirmiş olan fail, davranmak imkânından yoksundur. Onun 
için kendisine kasdî suçun cezası verilemez. Ancak, isteyerek sar 
hoş olan bu failin sırf bu hareketi ile taksirli davranmış olduğu in
kâr edilemez. Bu yüzden, yasa tarafından taksirli biçimi de ceza
landırılan bir suç işlenecek olursa, bu sıfatla cezalandırılır. Çünkü 
45. m. nin 2. f. sı bu imkânı tanımıştır. Bu nedenle, ihtiyarı sarhoş
luğu yüzünden kendisini tamamen kaybetmiş bir kişi, «bu halde 
iken birisini öldürür veya yaralarsa taksirli âdâm öldürme ve mü
essir fiil cürmünden dolayı cezalandırmak lâzım gelir». Fakat «me
selâ, sahtekârlık gibi, yalnız cürvnî kast bulunduğu takdirde cez.a-

(61) Örneğin, PANNAIN. Manuale di Diı-itto Penale. sah. 583 ve mü. - ALIMENA. op. cit. 
215 ve mü. - SALTELLl - ROMANO DI FALCO. op. cit. n. 392, not. 1. 

(62) TAMER, op. cit. 384-5 KAŞDAŞ da bu kuramın yanlısıdır, op. cit. 387 Ad. Der. 
1951, n. 3. 
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lanâtrılan ve mücerret taksir ile işlendiği takdirde cezalandırılma
yan fiillerden biri işlenmiş olursa ceza verilmemek icap eder» (63). 

bb) Kanuni Sorumhduk Kuramı: Başka bir düşünüşe göre, 
Türk yasa koyucusu, ceza sorumluluğunu düzenleyen genel ilkelere 
uyulacak olursa, ihtiyarî sarhoşluk halinde iken suç işleyen kim
senin cezasız kalması sonucuna varılması lâzım geldiği ve böyle bir 
sonucun toplumun savunması bakımından son derece tehlikeli' ve 
sakıncalı olacağını düşünerek yasal sorumluluk esasını kabul et
miştir. 

Bu düşünüşe göre, tam sarhoşun kasıtlı davranmıyacağı husu
sunda herhangi bir tereddüt yoktur. Bu nedenle, kasdî sorumlulu
ğun var olmıyacağı iddiası da yerindedir. Bu imkânsızlık, taksirli 
sorumluluk söz konusu olduğu zaman da vardır. Çünkü «sarhoşluk 
halinde bulunanın, kanunda taksirli sayılan bir suç işlerken için
de bulunduğu durum da normal bir kimsenin taksirli sayılan bir 
suç işlerken içinde bulunduğu duruma benzemez» (64). îşte, bu 
nedenler yasa koyucuyu yasal bir sorumluluk biçimini kabule gö
türmüştür. Bu anlayışı benimseyen Prof. EREM'e göre, Türk Yaı-
gıtayı da, «sarhoşlukta kullanılan maddenin şuur ve iradeye tesiri 
48. m. nin son fıkrası hükmünce bir mazeret olmadığından ihtiya
rı ile sarhoş olanların, şuur ve iradelerine tam olarak sahip olan
ların tabi olduğu mesuliyete tabi olmalarına ve bu itibarla ihtiya
rî sarhoşluğun kasde tesir edemiyeceği» (65) ne ilişkin içtihadı ile 
adı geçen görüşe katılmıştır. 

cc) Sorumluluk biçimini sarhoşun iradesinin yönüne bakarak 
tayin etmek isteyen kuram : Bu kuram, İtalyan Yargıtayı ve yazarla
rının çoğunluğu tarafından kabul edilen bir kuramın Türk huku
kuna da uygulanmasından ibarettir. Bu fikirde olanlara göre, (66) 
48 m. nin 2. f. sı yalnız failin isnad edilebilir olduğunu bildirmek
le yetinmiş ona yüklenecek sorumluluğun biçiminden söz açma
mıştır. Öyle, ise, somut her olayda failin kusurluluk derecesinin 
tayini gerekecektir. Fakat, sorumluluğun biçimini tayin için, ne 
taksir kuramı yanlılarının yaptıkları gibi, sarhoşluktan öncesi bir 

(63) TANER. op. cit. sah. 384-5. 
(64) EREM. op. cit. .sah. 476-7. 
(65) 1. C. D. 19.2.1955, E. 222, K. 75 ve 4, C. D. ««.3.1946, K. 2828. 
(66) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. C. II. n. 901-902. 
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dönemde işlenen kusurlu harekete, ne sarhoşluğun taksirli veya 
kasdî olup olmadığma bakılması ile doğru hareket edilmiş olmaz. 
Çünkü, yasa, sarhoş failin isnad yeteneğini haiz olduğu hükmünü 
koymuştur. O halde, sarhoşun kusurluluğunu tayin de içki içme
miş anlama ve isteme yeteneğine tamamen sahip bulunan kimse
lerde olduğu gibi, iradesinin suç ânında çevrilmiş olduğu yönün 
araştırılması gerekir. Bu araştırmanın yapılmayıp failin daima tak
sirden sorumlu tutulacağını söylemek mantıksız olur. Kaldı ki, 
«kusurluluk hakkında bir araştırnıa yapılacaksa, bunu hareketle 
alâkası olmayan bir zamana, yani sarhoşluğun sebebine irca etmek 
de doğru olmaz- Taharri edilen şey, araştırmanın konusu, yapılan 
hareketin hangi kusurluluk şekli altında ika edildiğini tesbitten iba
rettir ve hareketin dışında kalan sarhoşluğun kasıtlı veya taksirli 
olması ile bu nıevzu arasında irtibat yoktur» (67). 

Tam sarhoşluk halinde bulunan bir kimsenin alt üst olmuş akıl 
yetilerinin böyle bir araştırmaya elverişli olmadığı iddiası da sonu
cu etkilemez. Çünkü bu anormal iradenin de hukuken değerlendi
rilmesi mümkün olup bu değerlendirme sonunda kasdî taksirli, ya 
da kasdı aşan bir kusurluluk biçimine varılabilir. Bu kuramın yan
lılarına göre, ihtiyarî tam sarhoşluk için ulaşılan bu sonuç, ihtiya
ri tam olmayan sarhoşluk hakkında da geçerlidir. Çünkü, yasa, ge
rek tam, gerek tam olmayan sarhoşların isnad j'etenegini haiz ol
dukları hükmünü koymuştur ve kusurluluğun biçiminin tayini söz 
konusu olunca failin sarhoş edici madde etkisi ile bozulmuş irade
si asla sarhoş değilmişçesine değerlendirilecek ve kasdî, taksirli ve
ya kasdı aşan sorumluluğun varlığı sonucuna varılacaktır (68). 

dd) Yargıtaytn Görüşü: Yargıtaym içtihatlarına bakıp görü
şünün ne olduğuna dair kesin bir fikre kolaylıkla varılamaz. Çün
kü, yüksek mahkememizin kararları yerleşmiş olmadıkları gibi, ço
ğu kez açık olmaktan uzaktırlar. 

Gerçekten, «48. m. nin son fıkrası şuurun selbine varmayan ih
tiyarı sarhoşluk hallerine mahsusdur» (69). yolundaki içtihadı ile 
Yargıtaym yalnız tam olmayan sarhoşluk halinde sorumluluğu ka-

(67) D Ö N M E Z E R - E R M A N . op. cit. C. TT. n. 902. 
(68) D Ö N M E Z E R - E R M A N . op. cit. C. II. n. 903. 
(69) 1. C. D. 2.3.1940, K. 55. 
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bul edip tam ihtiyarî sarhoşluk halinde bulunan fail hakkında ge 
nel hükümlerin uygulanmasının yanlısı olduğu sonucuna varmak 
mümkündür. Buna karşılık, «likantada yemek yedikten sonra pe
çeteyi alıp cebine koyan sanığın eyleminin sarhoşluk saikasıyla iş
lenip suç kasdı olmadığından bahs ile karar verilmesinin yolsuz» 
olduğunu belirten içtihadı ile (70) Yargıtayın objektif bir sorum
luluk esasına yer vermiş olduğu söylenebilir. Fakat, yüksek mahke 
menin daha yeni tarihleri taşıyan bir kararının sorunu bir çözüme 
bağladığım sanıyoruz. Gerçekten «...ihtiyarı ile sarhoş olanların, 
şuur ve iradelerine tam olarak sahip olanların tabi olduğu mes'uli-
yete tabi» olduklarını ve ihtiyarî sarhoşluğun içinde bulunulduğu 
sırada «işlenen suçlarda kasdın tahakkuk eden fiilî neticelerle ta
ayyün edeceğini» bildiren iki içtihat (71) birbirlerini tamamlam-ak-
tadırla.r Adı geçen içtihatlardan birincisi, ihtiyarî sarhoşluk ha
linde bulunan faillerin, bilinç ve iradelerine sahip olan suçluların 
bağlı oldukları sorumluluğa tabi olduklarını bildirdiğine göre, ge
nel kurullara uyulmak suretile suç sayılan sonuç ile sarhoş suçlu
nun iradesi arasındaki bağ somut her olayda ayrı ayrı araştırıla 
cak ve bu araştırmadan elde edilecek verilere göre kasdî taksir
li veya kasdı aşan bir sorumluluğun varlığı sonucuna varılacak
tır. Yargıtay, böylelikle, sarhoş failin kusurluluğunun biçiminin 
onun anormal iradesinin yönüne bakılarak tayin edilmesi gerekti
ği fikrinde olanlara yaklaşmakta, fakat, kasdın, (ya da taksirin) 
gerçekleşen eylemli sonuçlara bakılmak suretile anlaşılacağını söy
lemek suretiyle sözü geçen kuramdan uzaklaşmaktadır. Çünkü bu 
kuram yanlıları, sorumluluğu, kuramın adından da anlaşılacağı gi
bi, failin anormal iradesine bakarak tayin etmek isterler. 

Öyleyse, yüksek mahkemeye göre, yasa, kusurluluğun biçimi
ni, bir hükmü ile peşinen tayin etmiş değildir. Bunun her somut 
olayda ayrı ayrı tayini gerekir. Ancak, bu saptanırken sarhoş suç
lunun anormal iradesinin neyi isteyip neyi istemediğine değil, fa
kat, meydana gelen eylemli sonuçlara bakılacak ve buna göre faile 
kasıtlı, ya da taksirli bir suçun cezası verilecektir. 

ee) G ö r ü ş ü m ü z : Dayandığı esasın brilimsel kanılarımıza 
aykırı olmasına rağmen, Yargıtayın görüşünün, yasanın özüne uy
gun tek görüş olduğunu sanıyoruz. 

(70) C. G. K. 21.1.1946, E. 2169, K. 65. 
(71) Bak. yukarıda dip not, 65. 
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Sarhoş failin ancak yasanm taksirli biçimini de cezalandırdı
ğı bir eylemi işlediği takdirde cezalandırılması gerektiğini iddia 
eden taksir kuramı, kabul edilemez (72). Yasal sorumluluk kura
mı ise, failin daima kasıtlı suçtan sorumlu tutulması gibi aşırı bir 
sonuca götürmeğe elverişli bulunduğu için reddedilmek gerekir. 
Yasanın, 48. m. de yalnız isnad yeteneği sorununu çözmek istediği, 
fakat kusurluluğun biçimi konusunun çözümünü, somut her olay
da yargıca bırakmış olduğu görüşü yasa koyucunun amacına çok 
yaklaşmaktadır. Ama, bunun da, sorunu, yasanın özüne uygun bir 
biçimde çözmeğe elverişli olduğunu sanmyıoruz. Çünkü, adı geçen 
kuram bütün genişliği ile ugyulandığı takdirde, bazı olaylarda fai
lin beratına karar verilmesi gerekecektir. Çünkü, failin hukuken 
değerlendirilmesinin mümkün olduğu söylenilen anormal iradesi
nin, ne kasdm ne de taksirin unsurlarını ihtiva etmemesi, ya da 
failin, örneğin, suçun kurucu unsurlarından birinde yanılmış olma-" 
sı mümkündür. Böyle olunca, başkasına ait bir şeyi kendisinin sa
narak alan; evinin kapısını şaşırıp konut dokunulmazlığını ihlâl 
eden sarhoş, yanılmasının, ya da bilmemesinin niteliği ne olursa 
olsun beraat ettirilecektir. Çünkü, kuram, sarhoşun sorumluluğu
nun yalnız, anormal irade ile de olsa, istemiş olduğu .şeylere bakı
larak tayini gerektiğini ileri sürmüştür. 

Oysa, Türk yasa koyucusu kaynak yasada sarhoş suçluya eriş
tirilmiş olan hafifletici hükümlere yer vermemek suretile cezada 
bir azalmaya bile taraftar olmadığını göstermiş ve böylece hareket 
ederken özellikle politik nedenlere dayanmıştır. Politik nedenlerle, 
sarhoş failin cezada bir azalmağa bile lâyık bulunmadığı görüşüne 
katılan yasa koyucunun, onun bazı hallerde cezadan kurtulması so
nucunu verecek bir çözüm yolunu seçmiyeceği doğaldır. 

Tam sarhoşluk için söylediğimiz bu hususların, yasanın hük
mü karşısında tam olmayan sarhoşluk hakkında da geçerli olmala
rı gerekir. 

f) Tasarlanmış Sarhoşluk: T.C.K., kaynak yasanın tersine ta
sarlanmış sarhoşluktan söz etmemiştir. O halde, tasarlanmış sar
hoşluk halinde suç işleyen fail de, basit ihtiyarî sarhoşluk halinde 
iken yasaca aykırı bir eylem işlej'enlerin bağlı bulundukları reji-

(72) Bak. ALACAKAPTAN. op. cit." sah. 113-114. 
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me bağlı olacaktır. Çünkü, tasarlanmış sarhoşluğu, failin iradî bir 
hareketi ile yaratılmış olduğu için geçici bir neden saymak imkân
sızdır ve yasa, ihtiyarî sarhoşluğun isnad yeteneğini kaldırmayaca
ğı hükmünü koymuştur (73). 

Kusurluluğun biçimine gelince... Basit ihyitarî sarhoşluk için 
söylediklerimiz bu konuda da uygulanmalıdır. 

Eğer meydana gelen cürmî sonuç ile tasarlanan suç aynı cins
ten iseler gene basit ihtiyarî sarhoşluk hakkındaki hükümler uygu 
lanacaktır. Buna karşılık, sarhoşluk sırasında işlenen suçun tasar
lanan suçla hiçbir ilgisi yoksa, örneğin, adam öldürme yerine hır
sızlık işlenmişse de varılacak sonuç aynıdır (74). 

g) îtiyadî Sarhoşluk •' T.C.K., itiyadî sarhoşluğa yalnız özel hü
kümlerinde yer vermiştir (m. 572). Zanardelli yasası'nm itiyadî 
sarhoşluğu, cezayı daha az azaltan bir neden sayan hükmünün 
T.C.K. a alınmaması yüzündendir ki. Yasanın sarhoşlukla ilgili ge
nel hükümleri arasında itiyadî sarhoşluk deyimine rastlanılmamak 
tadır. Acaba, yasa koyucunun bu susuşundan, itiyadî sarhoşluğu, 
kronik alkol, ya da uyuşturucu madde zehirlenmesinin bir çeşidi 
olarak kabul etmek istediği sonucuna varmak mümkün müdür? 
Türk Pozitif Hukuku Karşısında bu soruya olumsuz bir cevap ve
rilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, yasa koyucu ihtiyadî sarhoş
luk ile kronik zehirlenmeyi bir tutmak amacını taşımış olsa idi, 
«sarhoşlukta itiyadî iptilâ derecesine varmış olanların salâhları tıb
ben tebeyyün edinceye kadar bir hastahanede muhafaza ve tedavisi
ne hükmolunur» diyen 573. m. hükmü kapsamına itiyadî sarhoşları 
da alır ve sarhoşluğu itiyad derecesine vardıranların hafif hapis, 
hapse mahkûm edileceklerim bildirmezdi (m. 572). Şu halde, iti
yadî sarhoşların işledikleri suçların basit ihtiyarî sarhoşlukta iş 
lenen suçların bağlı oldukları hükümlere bağlı tutulacakları sonu
cuna varmak doğru olacaktır. 

h) Kronik Alkol veya Uyuşturucu Madde Zehirlenmesi: T.C.K. 
nun genel hükümlerinde kronik zehirlenmeden söz edilmemiştir. 
Fakat, yasanın bu susuşu bir boşluk olarak k'abul edilemez. Çün-

(73) Aynı nitelikte: DÖNMEZER - ERMAN, op, cit. n. 857. 
(74) Suç işlemek için sarhoş olan bir kimse hakkında, böylelikle, kendisinin ahlaken düşük 

bir insan olduğunu göstenniş olması nedenMe ceza verilirken temel cezanın yüksek 
tutulabileceği ileri sürülmüştür. Bak. KAŞDAŞ. op. cit. ,̂ 87. 
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kü, kronik alkolizm ve uyuşturucu maddelerden doğan kronik ze 
birlenme birer akıl hastalığıdır. Ve akıl hastalığı ile ilgili hüküm
lere bağlı olmaları gayet tabiidir. Öyle ki, bazı yazarlar tarafından 
kronik zehirlenmeye akıl sakatlığı hakkındaki hükümlerin uygula
nacağını bildiren yasa hükmüne lüzum olmadığı bile ileri sürül
müştür. Bu bakımdan, yasanın susuşuna başka bir anlam verilmesi 
doğru olmaz. Zaten, 573 m. nin yukarıda naklettiğimiz özü başka 
türlü anlayışa engel teşkil eder. 

KUSURLULUK 

Bir kimsenin işlediği bir eylem nedeniyle sorumlu tutulabilme 
si için hareketi ile yasa tarafından cezalandırılan sonuç arasında 
bir nedensellik bağmm varlığının yetmeyeceğini çeşitli vesilelerle 
söylemiş bulunuyoruz. Gene daha önce söylediğimiz gibi, sorumlu
luktan söz edilmesi, adı geçen maddî nedensellik bağının yanında, 
eylemin faile yüklenmesini mümkün kılacak manevî bir bağa, baş
ka bir deyişle, eylemde iradîlik unsurunun varlığına bağlıdır (75). 
Eylemin iradî olması da yetmez; iradenin kusurlu bir irade olma
sı gerekir. Isnad yeteneği hakkında şimdiye kadar söylediklerimiz 
den, ancak, isnad yeteneğini sahip bulunan kimselerin iradelerinin 
kusurlu sayılabilecekleri anlaşılmıştır. İsnad yeteneğine sahip bu
lunmayan bir kimsenin işlediği eylemde iradenin unsurlarına rast-
lasa bile bu irade kusurlu bir irade olmadığı için, manevî unsurun 
yokluğu sebebiyle bu eylem suç sayılacaktır. 

Kusurlu iradenin suçun unsuru olarak incelenmesi, daha açık 
bir ifadeyle, suçun işlenmiş sayılabilmesi için eylem ile fail arasın
da manevî bir bağın varlığının aranmağa başlaması oldukça yeni 
dir ve insanlardaki hukuk sûrunun gelişip incelediği bir döneme 
rastlar. O ândan başlayarak, insan tarafından meydana getirilen 
zararlı ve tehlikeli durumlar arasında bir fark gözetebilmeğe bağ
lanmış, böylelikle insanın iradî hareket etmek imkânına malik bu
lunduğu sonucuna varılmıştır. İnsanın, diğer varlıkların tersine ira
dî hareketlerde bulunmak imkânına sahip olduğunun anlaşılması, 
onun, j'aptışı hareketlerin sonucunu öngörmek ve gerekirse o hare 

(75) BETTIOL. op. clt. sah. 301 ve mü. Yazar bu konuda geniş bir bibliyografya vermiştir; 
Bak: op. cit. sah. 301, dipnot. 175. 
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keti yapmaktan kaçınabilmek gücüne sahip bulunduğu inancının 
yayılmasını sağladı. Bu inancın doğuşu ise, insan hareketleri - hay
van ve doğa güçlerinin sebep oldukları hareketler ayırımı yanında 
insanın iradî hareketleri - iradî olmayan hareketleri ayırımının im 
kânını yarattı. Avrupa'da ortak hukuk dönemine geçtikten sonra 
insanın niyet ve iradesine verilen önemde o derece ileri gidildi ki, 
bir hareketle dışa taşmış olmasa bile cürüm işleme niyet ve ira
deleri cezalandırılmağa başlandı. Ne var ki, yeni felsefe akımları 
kişinin toplum içindeki yerini yeniden belirtip Devlet gücü karşı
sında birey hürriyetlerini vazgeçilmez ilkeler haline getirince, kişiyi 
Devletin gereksiz müdahalelerinden koruma zorunluğu duyuldu. 
Özellikle, fikir ve vicdan özgürlüklerinin kazandıkları önem, hiç kim 
senin düşüncesinden ötürü cezalandırılamıyacağı ve kusursuz suç 
olamayacağı kurallarının yerleşmesi sonucunu doğurdu. Modern 
ceza hukuku da bu iki temel kural üzerine kurulmuş bulunmakta
dır. 20. yüzyılda beliren totaliter kökenli bazı ceza hukuku akım
ları, Devletin yetki alanını mümkün olduğu kadar genişletme ve 
bireysel ilişki ve davranışlara sık sık müdahale edebilmesine elve
rişli düzeyi yaratmak için kusursuz ceza olmaz ilkesinin kapsamı 
m daraltmak istemişlerse de, etki ve başarıları geçici olmuş ve 
hür dünya yukarıda sözünü ettiğimiz iki ana kurala içten bağlı kal
mayı bilmiştir (76). 

Kusurluluğun Esası: 

Doktrinde kusurluluğun suçun vazgeçilmez bir unsuru olduğu 
nun ifadesi ile yetinilmekte onun muhtevası, içkin niteliği üzerinde 
tartışılmakta, kısacası kusurluluğun esasının ne olabileceği üzerin
de de durulmaktadır. 

Bir anlayışa göre, kusurluluk dış dünyada beliren, eylem ve 
fail arasındaki psişik bir bağdır (77). Kusurluluğu, fail ile eylem 
arasındaki psişik bir bağa inhisar ettiren görüş yetersiz görülmek 
te ve bu düşünüşün, kusurlu sayılacak iradenin bir norma aykırılık 
teşkil etmek diye özetlenebilecek niteliğini belirtmediği ileri sürül
mektedir. Bu kanıda olan yazarlara göre, hukuk düzeni tarafından 

(76) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. ,C. II. n. 905. 
(77) Zamammızda bu görüşü benimseyenler arasında ALIMENA, F. (Appunti di teoria ge

nerale del reato.) ve BELLAVISTA. (II problemo della Colpevolezza) ile BETTIOL 
(op. cit.) sayılabilir. * 
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yüklenilmiş bir göreve, bir mecburiyete aykırı düşmeyen bir psi
şik davranışta ne kasd ne taksirin unsurlarına rastlanamaz. Böy
le olunca kusurlu bir iradeden de söz edilemez. 

Şu halde, normativist görüş diyebileceğimiz bu düşünüşün, ku
surluluğu, failin iradesi ile bir hukuk kuralı arasındaki çelişme ola 
rak anladığını söylemekte isabet vardır. Kanımızca, ne psikolojik 
ve ne de normativist görüş, kusurluluğun esasını tam anlamı üe 
açıklayamamakta, her biri sorunu bir yönden ele aldığı için eksik 
kalmaktadır. Ancak, görüşlerin her birinin eksik kalan yanım di
ğeri ile tamamlayarak inandırıcı bir sonuca varılabilir. Gerçekten, 
eylemi faile bağlayan mânevi bir bağ olmadıkça, eylemin kusurlu
luğundan sözedilemez. Öte yandan, hukuk düzeni tarafından kon
muş bir kural ile çatışmayan bir iradeye kusurlu denemeyeceği 
de aşikârdır. Çünkü böyle bir iradeyi her hangi bir biçimde kına 
mak kabil değildir. Kmanamayan bir irade ise kusurlu bir irade 
olamaz. Bu gerçekleri belirttikten sonra her iki görüşü birleştirip 
kusurluluğun esası konusunda şöyle bir sonuca varabiliriz : Kusur
luluk, suçun maddî unsurunu gerçekleştirilmiş olan irade ile hukuk 
düzeninin koymuş olduğu bir kural arasındaki aykırılıktır (78). 

Bazı yazarlar tarafından, kusurlu iradenin, daima toplumsal 
bakımdan tehlikeli bir kişiliğin ifadesi olduğu söylenmiştir. Biz bu 
yazarların fikirlerine katılmayacağız. Çünkü, kusurlu bir irade ta
rafından yaratılan bir suç, ağır bir suç olduğu halde, toplumsal 
bakımdan hiç tehlikeli olmayan, ya da hafif bir tehlike arzeden bir 
kişiliğe tekabül edebilir. Rastlantı suçlan tarafından işlenen suç
lar bunun en güzel örnekleridir. 

Diğer bir anlayışa göre, kusurluluk, işlenen eylemle sınırlı ola 
rak anlaşılmaz. Kusurluluk, failin karakteri, onun yaşayış tarzı ile 
ilgili bir niteliktir. Başka bir deyişle, kusurluluk, failin sıfatından 
doğan bir nitelik olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, failin kusur
lu olup olmadığını saptayabilmek için, eyleminin kişiliğine uyup 
uymadığına bakmak gerekir. Eğer, eylem, failin, kişiliğine uyuyor, 
onun anti - sosyal bir yapılışa sahip olduğunu ortaya koyuyorsa 
kusurlu bayılacaktır. 

(78) ANTOLISEI. op. cit. sah..230. 
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Eylemin, faili anti - sosyal kişiliğinin ifadesi olup olmadığını 
anlayabilmek için, failin geçmişteki bütün davranışları, kurduğu 
ilişkiler, psiko fizyolojik j'apısı göz önünde tutmalı, eğer koşulla
rı varsa fail, eylemdeki kusurluluğu dolayısile değil, fakat, yaşayış 
tarzındaki kusurluluğu nedeniyle sorumlu tutulmalıdır (79). 

Kusurluluğu son derece geniş bir şekilde anlayan bu görüş ka
bul edilemez. Çünkü, herşeyden önce. Devlet otoritesini kişiler aley
hine genişletmek, güçlendirmek gibi diktatoryal bir eğilimin sonu
cudur. Öte yandan, adı geçen anlayış benimsendiği takdirde, geçir 
miş olduğu çeşitli değişiklikler nedeniyle artık toplum karşısında
ki tehlikeli durumunu yitirmiş olan bir kimse, sırf eskiden kusur
lu bir biçimde yaşamış olduğu gerekçesi ile tehlikeli sayılacak ve 
toplumun sert tepkileriyle karşı karşıya kalacaktır. Böyle bir so
nuç haklı görülemez. Kaldı ki, pozitif hukuk sistemimiz de, naklet 
tiğimiz düşünüşün benimsenmesine engeldir. Çünkü, bilindiği gibi 
ceza yasamız, kusurluluğu suçun kurucu bir unsuru olarak kabul 
etmektedir. Bu bakımdan, bir eylemin suç teşkil edip etmediğini 
anyalabilmek için kusurlu bir irade ile işlenmiş olup olmadığı arış-
tırılır. Eğer, fail, daha önce bir çok suçlardan hüküm giymiş ol
masına rağmen, işlediği son eylemde kusurlu görülmemişse, suç 
işlenmiş sayılmaz, yani önceden birçok kez kusurlu hareket etmiş 
olması bu kez de kusurlu sayılarak cezalandırılmasını haklı göster
mez. Ancak, yasa koyucuların, suçlunun geçmişteki hayat tarzı ile 
hiç ilgilenmedikleri sanılmamahdır. Faile verilecek cezanın ferdi 
leştirilmesi için, yasa koyucular, failin mükerrir olup olmadığını, 
bazı suçlar söz konusu olduğunda suç alışkanlığının var olup olma
dığını nazara almışlar, ona göre hükümler koymuşlardır. Adı ge
çen hallerde, fail işlediği eylemde kusurlu görüldüğü için cezalan
dırıldıktan sonra, cezası bu nedenler yüzünden arttırılır. Yani, fai 
1in yaşayış tarzı dolayısiyle kusurluluğu, belli bir suçtaki kusur
luluğunun saptanmasından sonra, cezayı ağırlaştırmak için göz önün
de tutulur. Bunun nedeni, onun, daha fazla kusurlu sayılması de
ğil, geçmişteki davranışları dolayısiyle daha tehlikeli sayılmasıdır. 
Ve yaşayış tarzı dolayısiyle kusurluluğu konusu, suç kuramını de 
ğil, cezaların ferdişleştirilmesi konusunu ilgilendirir (80). 

(79) Bu görüş Alman doktrini tarafından savunulmuştur. 
(80) Aynı mahiyette, EREM. op. cit. sah. 486. - DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. II. n. 916. 
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KUSURLULUĞUN ÇEŞİTLERİ 

Kusurluluğun tipik biçimi, «yasanın suç saydığı bir eylemi ve 
onu meydana getirecek hareketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek 
işlemek iradesi» diye tanımlayabileceğimiz «Kasd» dır. Yasa koyu
cu, kasdî suçlar dışında kalan bazı suçlardan da fail, eylem ve hu
kuk kuralı arasında manevî bir bağın kurulabileceğini düşünerek 
«taksir» li davranışlara cezaî bir takım sonuçlar tanımıştır. Taksir 
iradî olarak işlenen bir icra ya da ihmal eyleminden, fail tarafın
dan istenmemiş olmalarına rağmen, yasanın cezalandırdığı sonuç
ların meydana gelmesi halidir. Kasıtlı ve taksirli suçlar, manevî so
rum esasına göre cezalandırılırlar. Yasa, bir takım eylemleri, ku
surlu bir irade ile işlenmiş olmasalar bile, sadece işlenmiş olduk
ları için cezalandırır. Bu takdirde, objektif sorumluluk halleri söz 
konusu olur. 

Şimdi, önce kusurluluk biçimlerini, daha sonra, hangi hâller
de objektif sorumluluğun kabul edildiğini görelim. 

A) KAST: 

1. Türk Ceza Yasası, kasdın yokluğunun cezayı kaldıracağını 
hükme bağlamakla birlikte (m. 45), kasdı tanımlamış değildir. Fa
kat, yasanın çeşitli hükümlerden yasa koyucunun kast anlayışı 
hakkında sonuçlar çıkarmak mümkündür. Aslında, kastı, onu açık
lamak için benimsenecek kurama göre tanımlamak zorunluluğu 
vardır. Kasdı açıklayan görüşleri, başlıca üçe ayırmak mümkün
d ü r : Tasarım Kuramı, İrade Kuramı, Bilinç Kuramı... Bu sonun
cusuna «karma kuram» da denebilir (81). 

Bu kuramlardan birincisine göre, yasanın suç saydığı sonu
cun tasavvur edilmiş olması, suçun kasden işlenmiş sayılması için 
yeter. Başka bir deyişle, fail, yaptığı bir hareketten belli bir sonu
cun doğabileceğini öngörmüş ise, o sonucu istememiş olsa bile kas
dî bir sorumluluk hali ortaya çıkacaktır. Buna göre, hasmının oto
büsünü yakmak için koyduğu kundaktan çıkan "yangın sonunda, 
otobüsün bulunduğu garajın üstünde oturan hasmının da ölebile
ceğim düşünen fail, ölüm sonucunu istemiş olmasa bile kasden-
adam öldürrhüs sayılacaktır. 

(81) Kuramlar hakkında özlü bilgi için bak. 0ÖNMEZER - ERMAN. op. cit. C. II, no. 919 
ve mü. 
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özetlediğimiz bu kuram, özellikle, kast ve taksir kavramları 
arasında karışıklık doğurduğu ve iradîliğin alanını kişi aleyhine 
son derece genişlettiği gerekçeleriyle eleştirilmiştir. 

İrade kuramı ise, kasdı «sonucun istenmiş olması» biçiminde 
anlar. Kasdm varlığı için, failin iradesinin belli bir sonuca yönel
miş olması gerekir. 

Bu kurama göre, tasarım konusu olmuş olsalar bile, irade edil
memiş sonuçlar, kasdedilmiş sayılamayacaklarından, uçakla seya
hat eden eşinin hayat sigortasından yararlanmak için uçağa bom
ba koyan bir kimsenin, meydana gelen diğer ölüm sonuçlarından 
kasdı dolayısile sorumlu tutulmaması gerekebilecektir. 

İrade Kuramı, neyi nistenmiş, neyin istenmemiş olduğunun ta
yin edilebilmesi için, iradeyle birlikte tasarım, hattâ öngörünün de 
nazara alınması gerektiği söylenerek eleştirilmektedir. Gerçekten, 
nasıl sonucun yalnız tasavvur edilmiş olması kasdm varlığını ka
bule yetmemekteyse, yalnız, iradenin doğrudan doğruya yöneldi
ği sonucu kasdedilmiş saymak da yetersizdir. 

Bilinç ve irade kuramı, söz konusu iki unsuru birlikte ele alır. 
Buna göre, sonucun tasavvur edilmiş olmasından başka, iradenin 
bu sonuca bir hareketle yönelmiş olması gerekir. Ne var ki, «kast 
için basit bir tasavvur kâfi değildir. Şuurlu bir tasavvur, muhay
yile ile yetinmeyen bir tasavvur zaruridir. Şuurlu bir tasavvur ve 
bunu tahakkuk ettirmeğe matuf irade kasdm» unsurlarıdır (82). 

Bu kuram, yasamız tarafından kabul edilen ve Türk doktrini 
tarafından benimsenmiş bulunan kuramdır. Böylece, yukarıda ver
miş olduğumuz kasd tanımına varılmaktadır. 

2. Kast böylece tanımlanınca, failin, yasanın suç saydığı bir 
sonucu bilmesi ve istemesi ve bunun için bir harekette bulunma
sı kasdm varlığı bakımından yeterlidir. Ayrıca, sonucun yasaya ya
da hukuka aykırı olduğunu bilmek koşulu aranmaz. Ceza yasası'-
nın, hukukî bilmemeyi mazeret saymayan hükmü böyle bir araş
tırmayı gereksiz kılmıştır. Bununla birlikte, yani, eyleminin hukuka 
aykırı olduğu bilincinin varlığının geçerli olmamasına rağmen, fai
lin, toplum bakımından zararlı, antisosyal nitelikte bir hareket yap-

(82) EREM. op. cit. sah. 497. 
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tığım bilmesi gerektiği iddia edilmiştir (83). Kanaatımızca, siyasal 
suçların büyük bir kısmında, böyle bir nitelik görülmediğine ve 
gene bazı suçlar, topluma zarar verici, antisosyal niteliğe sahip olup 
olmadıklarına bakılmaksızın cezalandırıldıklarına göre, bu görüşün 
de, hiç değilse pozitif hukuk bakımından değeri olmamak gerekir. 
Ancak, failde, eyleminin antisosyal yada toplum bakımından zarar
lı olduğu bilincinin varlığının aranmaması ile bir kimsenin isnad 
edilebilmesi için anlama yeteneğine sahip bulunması gerektiği yo
lundaki ilke arasında bir çelişmezlik var olduğu sanılmamahdır. 
Bunlar iki ayrı alanı ilgilendirirler. 

Bununla birlikte, yasa tarafından açıkça belirtilen hâllerde, fa
ilde, eyleminin gayrımeşruluğu bilincinin var olup olmadığına ba
kılacaktır (84). 

Kasdın yukarıdaki tanımından çıkan bir başka sonuç da şu
dur : kural olarak, bir eylemin suç sayılması için kasden işlenmiş 
olması yeter; hareketin belli bir güdüye bağlanması şart değildir. 
Bu bakımdan, örneğin, parasız kalan arkadaşına yardım olsun di
ye ve geri vermek üzere kasadan para alan veznedar zimmet suçu
nu işlemiş sayılır. Bazı hâllerde, yasa, suçun belli bir güdüyle iş
lenmesini şart koşabilir. Güdünün, suç unsuru olduğu bu eylemler 
bakımından aldığı isim «özel kast» dır. Örneğin, T.C.K. nun 142 
maddesindeki fiil, maddede tanımlanan konularda propaganda yap
mak için değil de, bilgi vermek amacıyla işlenmiş ise suç sayılama
yacaktır. 

Güdü, bazı suçlar bakımından, cezayı azaltılıcı, bazıları bakımın
dan ağırlaştırıcı etkilerde bulunur. Adam öldürme suçunun onur 
kurtarma güdüsüyle (T.C.K. m. 453), evrakta sahtekârlık suçunun 
bir kimsenin kendisi yada başkası için «sahih bir keyfiyetin subut 
sebeplerini» elde etmek amacı ile işlenmesi hâlinde (T.C.K. m. 347) 
daha az ceza verilir. Buna karşılık, adam öldürme, «velev ki husu
le gelmiş olmasın diğer bir suçu hazırlamak veya kolaylaştırmak 
veya işlemek için ika olunursa» fail ölüme mahkûm edilir (T.C.K. 
m. 450/7). 

Güdü, son olarak, rnaddı unsurları birbirine benzeyen suçları 
ayırmağa, da yarar. Örneğin, kız ve kadın kaçırma suçuyla (T.C.K.. 

(83) MAGGIORE, op. cit. sah. 395. 
(84) Bir fikir edinmelc için bak. T.C.K. m. 179 ve 198. 
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m. 429) adam kaldırma suçu (T.C.K. m. 429), failin şehvet, evlen
me yada maddî menfaat sağlamak amacı ile hareket etmiş olma
sına bakılarak ayrılabilirler : 

Yasamız, güdüyü suçu etkileyen genel bir neden olarak hük
me bağlamış değildir. Yeni İtalyan Ceza Yasası, suçun kötü güdü
lerle işlenmesini genel bir şiddet nedeni saymış (m. 61), buna kar
şılık, failin toplumsal yada ahlâkî değer taşıyan bir güdüyle hare
ket etmiş olmasını genel hafifletici nedenler arasında hükme bağ
lamıştır (m. 62). Mevzuatımız bakımından, yasanın açıkça hükme 
bağladığı hâller dışında, suçun işlenmesindeki güdü, ya temel ce
zanın tâyini sırasında, aşağı yuhat yukarı sınıra yakın bir ceza ta 
yin etmek yada 59. maddeyi uygulamak suretiyle nazara alınabilir. 

3. Kasdtn Çeşitleri : 

Doktrinde kasdm çeşitleri incelenmiştir : 

aa) G e n e l K a s t - Ö z e l K a s t : Genel kast, bütün 
suçlarda bulunması gereken kasttır. Güdü, suçun unsuru sayıldığı 
hâllerde özel kast adını alır. 

bb) Â n i K a s t - D ü ş ü n c e K a s t ı : Suç, verilen ânî bir 
karar sonucunda işlenmiş ise ânî kast; suç kardan ile icra arasında 
önemli bir zaman aralığı girmişse, düşünce kasdı söz konusu olur. 
Düşünce kasdı, sonuca ulaştırılacak bir plânın yapılması, suç araç
larının hazırlanması, teemmül gibi unsurlarla birlikte bulunduğu 
takdirde «taammüd» adım alır (85). 

cc) B e l l i K a s t - B e l l i O l m a y a n K a s t : Fail, belli 
bir sonucun gerçekleşmesi için hareket etmiş ve o sonuç meydana 
gelmişse kastı belli (muayyen) kasttır. Hasmını öldürmek için ateş 
eden ve onu öldüren kimsenin kasdı böyle bir kasttır. Eğer, fail, ya
pacağı hareketten, istediği belli bir sonuçla birlikte başka sonuçla
rın da meydana gelebileceğini öngörmüşse, ya da, belli bir sonuca 
yönelmiş olmamakla beraber, eylemden bir çok sonuçların meyda
na gelmesi muhtemel ise, kasdı, belli olmayan (gayrımuayyen) kast
tır. Bu takdirde de, fail, bu sonuçlardan kasdmdan ötürü sorumlu 
tutulur. Kalabalık içindeki hasmını öldürmek için sıktığı kurşunla
rın başkalarına da isabet edebileceğini öngörmesine rağmen silâhlı-

(85) Taammüt kavramı hakkında geniş bilgi için bale. EREİH, Türk Ceza Hukuku, C. 11. 
Özel Hükümler, salı. 845 ve mü. 
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m ateşleyen kimsenin, yahut tedhişçilik için kalabalığa doğru bir 
bomba fırlatan kişinin hareketlerinde böyle bir kast vardır. 

dd) B a ş l a n g ı ç t a K a s t - S o n r a d a n M e y d a n a G e -
1 e n K a s t : Suçun icra hareketlerinin yapıldığı anda 

var olan kasttır. Cezalandırma için bu yeter. Kasdıı? sonradan orta
dan kalkmış olması suçun varlığına etkisizdir. Örneğin, bir kimseyi 
zehirledikten sonra, zehrin öldürücü etkisini önlemek için mağdu
ru kusturan kimsenin, eylemini kasden işlediği kabul edilecektir. 

Fail, bir harekete meşru olarak başladıktan sonra eklenen ye
ni koşulların eylemim gayrımeşrû bir hâle sokm'asma rağmen ha
reketine devam ederse sonradan meydana gelen kasdm varlığından 
söz edilir. Bir kalemi, kendi malı sanıp alan kimsenin, kalemin baş
kasına ait olduğunu sonradan anlamasma rağmen, şeyi sahibine 
geri vermemesi sonradan meydana gelen kasda örnek gösterilebi
lir. Bazı hallerde, sonradan meydana gelen kasdm sorumluluk doğu
rup doğurmayacağı sorusu tereddüte sebep olabilir : hastasına yan
lışlıkla zehirli bir ilâç verdiğini ferkeden doktor, duruma müdahale 
etmezse, hastasının ölümünden kasten sorumlu tutulabilecek mi
dir? Bir fikre göre, sonradan meydana gelen kasta, geriye doğru 
bir etki tanınamaz (86). Bununla birlikte, faile, sonucu önlemek 
bakımından hukukî bir yüklem yüklenmiş olan hallerde ve sonu
cu önlemenin mümkün olması kaydı ile, kastm varlığı kabul edil
melidir (87). 

ee) Z a r a r K a s d ı - T e h l i k e K a s d ı : Fail, yasa
nın koruduğu hak ya da çıkara zarar vermek istemişse kasdı, bu 
hak yada çıkarı tehlikeye düşürmek istemişse tehlike kasdınm var
lığından söz edilir. Bu kast ayrımının pratik bir önemi yoktur. 

ff) D o ğ r u d a n D o ğ r u y a K a s t - M u h t e m e l K a s t : 
Sonuç, failin istediği sınırlar içinde kalmışsa kast, doğrudan doğ
ruyadır. Buna karşılık, sonuç, failin istememekle beraber, öngördü
ğü bir sonuç ise ve failin buna rağmen yaptığı bir hareketten mey
dana gelmiş ise, kast, muhtemel kasttır. Failin, attığı kurşunla has
mım öldürmesi halinde kasdm birinci çeşitdi, hızla sürdüğü otonun, 

(86) ANTOLISEI, op. cit. salı. 256. 
(87) ANTOLISEI, op, cit. ioc: cit. 
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kalabalık caddede bir kimseye çarpabileceğini öngören ve bunu gö
ze alarak hareketini devam ettiren kimse örneğinde ise muhtemel 
kast mevcuttur (88). 

B) TAKSİR : 

I. Kusurluluk türlerinin ikincisi olan taksir, aslında, istisnaî 
bir nitelik taşır. Ancak, objektif sorumluluk biçimlerinden biri ol
duğu sanılmamalıdır. Bu bakımdan, hareket ile sonucunun aynı 
iradeye bağlanabildiği kast dışında bir sorumluluk olamayacağı 
yolundaki görüşte isabet yoktur. 

Taksirin istisna oluşu kasda göredir. Bu bakımdan yasada açık 
ça gösterilen hâller dışında taksirden ötürü ceza verilemez T.CK. 
45. m. nin 1. f. sının ikinci cümlesinde, «failin bir şey yapmasının 
veya yapmamasının neticesi olan bir fiilden dolayı kanunun o fiile 
ceza tertip ettiği ahval müstesnadır» denilerek bu istisnaî durum 
belirtilmiş bulunmaktadır (89). 

II. Taksirin cezalandırılmasının nedeni : 

Taksirde cezalandırmanın hukukî nedeni üzerinde uzun tartış
malar yapılmış ve öngörü kuramı, öngörü ve önleme kuramı, hu
kuka aykırı araçlar kullanma kuramı, psikolojik kuram diye isim
lendirilmesi mümkün çeşitli görüşler ortaya atılmıştır (90). Bu ku
ramlardan hiç birinin tek başına taksirli suçlarda cezalandırma
nın hukukî dayanağını açıklayamadığı ileri sürülmüştür. Bugün, 
yavaş yavaş güç kazanan bir düşünüşe göre, taksirin cezalandırıl
masında toplumsal zorunluluk vardır. Gerçekten hayattan ve tek
nikten edinilen görgü ve bilgiler sayesinde, belli bir toplumda, bel 
li faaliyetlerde bulunan kimselerin, başkalarına zarar vermemek 
için bir takım tedbirler alması ve bazı hareket kurallarına uyması 
gerektiğini ortaya koyar. Bu kurallar, ortak toplum hayatından do
ğabileceği gibi. Devlet müdahalesiyle de varlık kazanmış olabilir-

(88) Doğrudan doğruya olmayan kast, ya da kasdın aşılmasından da, kasdm bir çeşidi 
olarak sözedilir. Biz, kasdm aşılmasını, objektif sorum biçimlerinden biri olarak kabut 
ettiğimiz için, konuyu ileride inceleyeceğiz. 

(89) 45. m.'nin bu hükmü sayesinde yalnız taksirli suçların değil, objektif sorumluluk ku
rallarının uygulandığı suçların da cezalandırılması mümkün olmaktadır. 

(90) Kuramlar ha. bilgi için bak. EREM. op. cit . . sah. 509 ve mü. DÖNMEZER - ERM.4N. 
op. cit. C. II. n. 960 ve mü. 
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1er. Taksirli suç, işte bu kuralların ihlâl edilmesinin sonucunda be
lirir. Ve fail, tedbirli ve sağgörülü davranmamış olduğu için sorum
lu tutulur (91). Ancak, failin tedbirsiz ve sağgörüsüz davranmış 
olduğunu söylemek, esasında, onun zararlı yada tehlikeli sonucu 
öngörememiş olduğunu kabul etmektir. Bu bakımdan, sorumun bir 
nedeni, öngörebilme imkân ve ödevinin varlığına rağmen sonucuna 
iradî bir hareketle sebebiyet vermektir. «Ferdin içinde bulund.uğu 
belirli cemiyetin bütün azalarına veya sadece muayyen bir meslek 
veya san'at mensuplarına şâmil olan müşterek tecrübe hu ciheti 
tayin hususunda kuvvetli bir rehber olacaktır (92). 

III . Taksirle kasdın farkı: Taksir, kasttan, faildeki iradenin, 
hareketten doğacak sonucu kapsamaması, başka bir söyleyişle, so
nucun istenmemiş olması ile ayrılır. Bu bakımdan, sonucun da is
tenmiş olduğu olaylarda, taksirli değil, kasıtlı sorumluluk söz ko
nusu olabilecektir. Ancak, bazı hâllerde, sorumluluğun hangi esasa 
göre saptanacağı ve tayin edileceği hususu tereddüt yaratabilir. Bu 
tereddüt, özellikle, sonucun istenmemiş olmakla birlikte öngörül
müş olduğu hâllerde kendini gösterir. 

Doktrinde bu çeşit davranışlara, «öngörülü taksir» yada «ştıur-
lu taksir» adı verilir; Öngörülü taksirde, fail hareketinden doğabi
lecek sonucu öngörmekle birlikte istememiştir ve sonucun meyda
na gelmeyeceği yolunda içten bir kanıya sahiptir. Otomobil kullan
maktaki ustalığına ve otomobilin manevra yeteneğine güvenen bir 
kimsenin, karayolunda beliren bir engele rağmen, çarpışma vuku 
bulmayacağı kanısıyla önündeki bir aracı geçmeğe çalıştığı sırada, 
trafik kazası ve ölüme sebebiyet vermesi olaymdaki taksir böyle 
bir taksirdir. 

Öngörülü taksir hâllerinde, faile, basit taksir hâllerine oranla 
daha ağır ceza verilmesi önerilmiş ve bazı yasalar bu yolda hüküm 
koymuşlardır (Bak. İ.C.K. m. 61, b. 3). Türk Ceza Yasası, böyle bir 
ayrım yapmış değildir. Ne var ki, bu husus, yargıcın, genel takdir 
hakkından yararlanarak, öngörülü taksirle hareket etmiş bir faile 
yukarı sınıra yaklaşan bir ceza vermesine engel değildir. 

Öngörülü taksir, doktrinde, «muhtemel kast» yada «ihtimali 
kast» diye adlandırılan kasttan da farklıdır. Her olayda, koiayhk-

(91) ANTOUSEI. op. cil. sah, .263--4. 
(92) DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. C. 11. n. 969. 
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la sonuca gitmek mümkün bulunmamakla beraber, şu ölçü aradaki 
farkı göstermek bakımından doğrudur: Öngörülü taksirde, fail, 
sonucu öngörmekle beraber, meydana gelmeyeceğine inanmıştır. 
Muhtemel kastta ise, sonucu öngören fail, onun oluşunu göze ala
rak hareket etmiştir. Kalabalık bir yolda aracını hızlı sürdüğü tak
dirde gelen geçene zarar verebileceğini öngören, fakat, bir rande
vusuna yetişmek için, zararlı sonucu göze alarak yoluna devam 
eden sürücü böyle bir kastla hareket etmiş sayılır. Çünkü, «fail, 
muhtemel neticeyi evvelden kabul etmiştir» (93). 

IV. Taksirin Unsurları : 

Taksirin unsurları, iradî hareket, iradî olmayan bir sonuç, ha-
leket ve sonuç arasında nedensellik bağının varlığı ve yasada, su
çun taksirli biçimini cezalandıran açık bir hüküm yer almış bulun
masından ibarettir. 

aa) Ha r e k e t t e i r a d e : Failin yaptığı hareketi iradî ol
maktan çıkaran nedenler, taksirin oluşunu önler. Gerçekten, hare
ket iradî değilse, faili kusurlu saymak imkânı kalmaz. Buna kar-
şiiik, iradî hareketin icabî yada ihmali olması arasında fark yoktur. 
Bu bakımdan, acemiliği yüzünden, bisturiyle ameliyat sırasında bir 
atar damarı keserek hastanın ölümüne sebebiyet veren operatör 
gibi, hastanın kalbinin, narkoza ve ameliyata dayanabilip dayana
mayacağını kontrol etmeksizin ameliyat yapan ve ölümüne sebebi
yet veren operatör, yada uyuya kalıp kaza vukuuna sebep olan bek
çi de taksirinden ötürü sorumlu olur. 

bb) İ r a d î O l m a y a n S o n u ç : Taksirden söz edilebil
mesi için, meydana gelen sonucun irade edilmemiş olması gerekir-
Bundan başka, bir sonuç da mutlaka meydana gelmelidir. Sonuç 
meydana gelmemişse kural olarak sorumluluk da doğmaz. Kusur
lu hareketin, bağımsız olarak cezalandırıldığı hâller ayrıktır. Ör
neğin, oturulan yerde arabasını çok hızlı süren bir sürücü, bir kim
sece çarpıp onu yaralamadıkça taksirinden' ötürü sorumlu tutula-
mazsa da, hızlı araç kullanmış olmasından ötürü T.C.K. nın 565. 
maddesi uyarınca cezalandırılabilir. 

cc) H a r e k e t İ l e S o n u ç A r a s ı n d a N e d e n s e l 
l i k B a ğ ı : Bütün suçlarda olduğu gibi, taksirli suçlarda da ha-

(93) EREM. op. Lİt. sah. 324. 
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reket ile sonuç arasında bir nedensellik bağmm varlığı, cezalancüı-
manm koşuludur, Ancak, bu unsur, taksirli suçlar bakımından ba
zı özelllikler taşır. Özellikle, karşılıklı kusur (=müterafik kusur) 
hâlinde, sonuca kimin hareketinin sebep olmuş sayılacağı sorunu 
önem taşır. Kaynak yasa, sonucun, ona doğrudan doğruya sebep 
olmuş kimse tarafından meydana getirilmiş sayılacağım hükme 
bağlamıştı. Yasamız kaynaktan farklıdır. Uygulamada, taksirli so
nuçtan, o sonuca kusuru ile sebebiyet vermiş olan herkes, kusuru 
oranında sorumlu tutulmakta ve mağdurun kusuru, failin kusurun
dan indirilmektedir. 

Taksirli suçlarda da, nedensellik bağının var sayılabilmesi içm, 
failin hareketinden bağımsız bir nedensel serinin, sonuca tek ba
şına sebebiyet vermemiş olması gerekir. Bu bakımdan, bir trafik 
kazasında hafifçe yaralanmış olan kimse, yanlış yada özensiz biı 
bakım yüzünden ölecek olursa, sürücüyü ölüm sonucundan sorum 
lu tutmak doğru olmaz. 

Taksirli suçlarda nedensellik bağı konusu incelenirken mağdu 
run hareketlerinin bu bağı etkileyiş biçim ve dereceleri de ele alı 
nır. Bu konuda, genellikle kabul edilen çözüm yolu şöyledir : Mağ 
dur tamamen normal sayılabilecek bir harekette bulunmuşsa, faı 
1in kusurlu hareketiyle zararlı sonuç arasındaki nedensellik bağı ke
silmiş olmaz. Araçlara kapalı bir yolda sağına ve soluna bakmak 
sızın karşıya geçtiği sırada bir otomobilin çarpmasıyla karşılaşan 
bir kimsenin hareketi böyle bir harekettir. Otomobili süren kimse, 
nizamlara aykırı davranışı ile sonucun tek nedenini gerçekleştirmiş
tir. Mağdurun, kusurlu olmamakla birlikte, anormal sayılabilecek 
hareketlerinin failin eylenai ile sonuç arasındaki nedensellik bağına 
etkide bulunup bulunmayacağım saptayabilmek için, failde olay 
bakımından taksirin var olup olmadığı araştırılmalıdır. Fail taksir
li sayılabiliyorsa, mağdurun anormal bir hareketinin buna eklen
miş olması nedensellik bağım ortadan kaldırmaz. Bunun için, do
lu tabancasını bir çocuğa vererek bir başka kiçıseye götürmesini 
söyleyen kişi, tabancayı kurcalayarak adam öldüren çocuğun ey
leminden kusuru yüzünden sorumlu olur. Buna karşılık, uyku ilâ
cını reçete karşılığında satan eczası, bu uyku ilâcıyla kendini öldü
ren kimsenin ölümünden sorumlu tutulamaz. 

Sonuç, tamamen, mağdurun kusurlu bir hareketi yüzünden mey-
Yaya geçitinin kapalı olduğu bir sırada geç-dana gelmiş olabilir 

161 



mekte olan bir aracın önüne çıkarak yaralanan, ya da ölen kimse, 
sonuca tamamen kendi kusuruyla sebebiyet vermiştir. Bu neden
le, araba sürücüsünün sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Fa
kat, mağdurun kusurlu hareketi, failin kusurlu bir hareketine ek
lenmiş bulunabilir. Bu takdirde failin sorumluluğu devam eder. 
Yeter ki, zararlı sonucun, fail kusurlu davranmamış olsaydı bile, 
yalnız mağdurun kusurlu hareketi yüzünden meydana geleceği an
laşılmış olsun. 

dd) T a k s i r i n y a s a d a c e z a l a n d ı r ı l m ı ş o İm a s ı : 
Yasa, işlenen eylemin taksirli biçimini cezalandıran bir hüküm koy
mamışsa fail taksirinden ötürü sorumlu tutulamaz. Bu, taksirin, 
istisnaî bir kusurluluk biçimi olmasının sonucudur (T.C.K. m. 45/). 
Türk Ceza Yasasında «taksir» terimi yoktur. Yasa, taksirli biçimini 
de cezalandırdığı suçlar hakkında koyduğu hükümlerde, «tedbirsiz
lik», «dikkatsizlik», «meslek ve san'atta ecemilik», «nizamat, evamir 
ve talimata riayetsizlik» gibi kalıplara yer vererek taksire işaret et
miştir (Bak. Örneğin, T.C.K. m. 455) (94). 

OBJEKTIF SORUMLULUK 

Objektif sorumluluk, failin hareketiyle sebebiyet verdiği sonuç
tan, kasd ve taksir cinsinden bir kusuru olmasa bile, sorumlu tu
tulmasıdır. Bu gibi hallerde, failin hareketiyle sonuç arasında mad
dî bir nedensellik bağının varlığı, sorumlu tutulabilmesi için yeter
lidir. Şüphesiz, objektif sorumluluk esasına göre cezalandırılan 
suçlarda da icra yada ihmal hareketinin iradî olarak yapılması ge
rekir; fakat, bu iradenin kusurlu bir irade olması koşulu aranmaz. 

Yeni yapılan bir iki ceza yasası dışında (Örneğin, Yunanistan, 
Danimarka yasaları) bütün ülkelerin ceza yasaları, maddeleri ara
sında objektif sorumluluk hallerine yer vermişlerdir. Türk Ceza 
Yasası da, 45. maddenin 1 fıkrasının ikinci cümlesinde, «failin bir 
şey yapmasının veya yapmamasının neticesi olan bir fiilden dolayı 
kanunun o fiile ceza tertip ettiği ahval müstesncCdır» demek sureti-
le objektif sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktadır. 

(94) Taksir kalıplan hakkında geniş bilgi için' bak» EREM. op. cit. sah. 528 ve mü. 
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«Kusursuz suç olmaz» ilkesine çağımızda büyük bir önem ve
rildiği halde ceza yasalarının objektif sorumlulukla ilgili kuralla
ra yer vermeye devam etmeleri eleştirilmektedir. Gerçekten, bir 
insanın, meydana gelmesinde kusuru bulunmayan bir sonuç nede
niyle cezalandırılmasını, adı geçen ilkeyle bağdaştırmağa imkân yok
tur. Ceza hukukuna çok eski çağlardan beri egemen bir düşünü
şün (95) eseri olan bu sorumluluk biçiminin yasalardan bir ân ön
ce çıkarılmasında, modern ceza hukukunun zaferini teşkil eden 
«kusursuz suç olmaz» ilkesinin sağlamlaştırılması bakımından zo
runluluk vardır. Çünkü, «objektif sorum anlayışı esnasında eskiye 
dönüş isteğinden başka bir şey değildir.» (96) Bu yüzdendir ki, ba
tı demokrasisine bağlı yasa koyucular, mevzuatlarını objektif so
rumluluk hallerinden temizleme yolunu tutmuşlardır (97). 

T.C.K. nun kabul ettiği objektif sorumluluk halleri şunlardır: 
kasdı aşan suçlar, sonucu nedeniyle ağırlaşan suçlar. 

Kasdı Aşan Suçlar : 

Failin bir icra yada ihmal hareketinden, kastettiğinden daha 
ağır bir sonuç meydana gelmişse, suç kasdı aşan bir suçtur. Kasdı 
aşan bir sonuç dolayısiyle cezalandırma halinde, ceza sorumlulu
ğunun genel kurallarına bir istisna konulduğu için (98) yasanın 
açık bir hükmü olmadıkça, hiç kimse kasdmı aşan bir suç nedeniy
le ceza göremez. 

Böyle bir suçun varlığı, bundan başka aşağıdaki koşulların 
birleşmesi halinde mümkün olur : Herşeyden önce, fail, belli bir 
sonucu doğurmak (Örneğin, müessir fiil) için kasıdlı bir hareket
te bulunmalıdır. Bu hareket taksirli ise, kasdın aşılması düşünüle
mez. Failin, belli bir sonucu meydana getirmek üzere yaptığı böy
le bir haıeketten, istenmemiş olan ağır bir sonuç (Örneğin, ölüm) 
doğmahdır. Eğer hem istenen sonuç hem istenmeyen ağır bir sonuç 
birlikte yaratılmışlarsa, gene kasdı aşan bir suçun varlığı söz ko
nusu olmayacaktır. Şimdi söylediğimiz koşul da yetmez. Hareket 

(95) «Gayrimeşrû- durumda bulunan kimse bundan doğacak bütün sonuçlardan sorumludur* 
(qui in fe illicita versatur tenetur etiam procasu). 

(96) KREM. op. cit. sah. 483. 
(97) Objektif sorumluluk konusundaki görüşler için Bak. DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. 

C. n . n. 1008 ve mü. 
(98) Aynı mahiyette : EREM. öp. .lit . sali 505. 
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ile sonuç arasında bir nedensellik bağının da var bulunması gere
kir. Nedensellik bağının var olup olmadığı, olaya, «nedensellik ba
ğı» konusunda önerilen ölçülerin uygulanması sonunda anlaşıla
caktır. Son bir koşul, meydana getirilmek istenen, fakat meydana 
gelmeyen hafif sonuç ile istenmediği halde gerçekleşen sonuç ara
sındaki farkın ağırlık farkı olmasıdır (örneğin, müessir fiil yerine 
adam öldürme sonucunun meydana gelmesi) şayet iki sonuç ara
sında ağırlığa değil de niteliğe ilişkin bir fark varsa (bir vitrini kır
mak isteyen bir kimsenin, yoldan geçen birisini yaralaması gibi) 
suç kasdı aşan bir suç değildir. 

Doktrinde kasdı aşan suçların, objektif sorumluluk esaslarına 
göre değil de başka kurallara uyulmak suretile cezalandırıldığı ile
ri sürülmüştür. 

Bir fikre göre, kasdm aşıldığı suçlarda, kast ile taksirin bir 
arada bulunduğu arabulucu bir durum vardır. Örneğin, bir kim
se, müessir fiil suçunu işlemek için hareket ederken kasdî, bu ha
reketinden ölüm sonucunun doğabileceğini düşünmediği için de 
taksirli davranmıştır (99). 

Bu görüş, aynı harekette hem kasdm hem taksirin bir arada 
bulunamıyacağı gerekçesi ile eleştirmektedir (100). Gerçekten so
nucu doğuran hareket kasdî bir harekettir. Suçun diğer kasdî suç
lardan farkı, hareketin sebep olduğu sonucun istenileni aşmış bu
lunmasıdır. Ancak, kurama yapılan bu itirazın şöyle cevaplandırıîa-
bileceği söylenmiştir : Her suçtan birden çok sonucun meydana gel
mesi ve failin bu sonuçlardan bir kesimini isteyip bir kesimini is
tememesi, dolayısile, bir sonucun, kasden, diğerinin tedbirsizlik ve
ya ihmalkârlık, yani, taksirle yaratılması mümkündür. Kasdı aşan 
suçlarda da buna benzeyen bir durum vardır. Fail, sonuçlardan bi
rincisini (müessir fiil) kasden yaratmış, ikinci sonuca (ölüm) tak
sirli bir davranışı neden olmuştur. 

Kanımızca, itiraza verilen bu cevap, gerçek payı taşımakla be
raber, T.C.K. nun hükümleri ile bağdaşacak halde değildir. Çünkü, 
mevzuatımızda kasdı aşan suçtan söz açan 452.'madde, kasdm öte
sine geçen sonucun ihmal veya tedbirsizlikle vücuda getirilip geti-

(99) CARRARA, op. cit, 3-271. 
(100) ANTOLISEI. op. cit. sah. 277. 
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rilmediğinin araştırılması imkânım tanımamaktadır. Adı geçen mad
deye göre, kasdı aşan ölüm sonucu nedeniyle sorumluluk tayin edi
lirken, kusurluluk biçimlerinden her hangi birinin varlığı aran
maksızın yalnız maddî bir nedensellik bağının var olup olmadığı
na bakılır. Failin sonucu meydana getirmeye uygun bir harekette 
bulunduğu anlaşılırsa sorumluluğu da söz konusu olur. Öyle ise, ob
jektif sorumluluk hallerinden biri ile karşı kaşrıya bulunuyoruz de
mektir (101). Bu nedenle, kasdı aşan suçlarda sorumluluğun esası
nı, aşırı sonucun istenmiş olmamakla birlikte, istenmemiş de sayı
lamayacağı gerçeğinde arayıp, ağır sonucu öngörmüş olduğunun 
tanıtlanması halinde, failin kasdî suçtan mahkûm edilmesi gerekti
ğini ileri süren görüş (102) de reddedilmelidir. 

Kasdı aşan suçlarda kaza ve rastlantının karışımının varlığın
dan söz eden düşünüş de kabul olunmaz. Çünkü, kaza ve rastlantı 
nedensellik bağını keserler. Oysa, kasdı aşan suçlarda, hareket ile 
istenilmeyen sonuç arasında bir nedensellik bağının varlığı gerek
lidir. 

Sonucu Nedeniyle Ağırlaşmış Suçlar : 

Suçun varlığı için aranandan başka ve ondan daha ağır bir so
nucun meydana gelmesi nedeniyle cezası ağırlaştınlan suçlara so
nucu nedeniyle ağırlaşmış suçlar adı verilir. Bu daha ağır sonuç, 
sırf vuku bulmuş olduğu için faile isnad edilir. Failin böyle bir 
sonucun meydana gelmesinde kusurlu olup olmadığı araştırılmaz. 
Yalnız, ilk sonuç bakımından kasd, ya da taksirle hareket etmiş ol
ması gerekir. 

Yalan tanıklık, yalan bilirkişilik, çocukları, ya da kendilerini 
yönetmeye gücü yetmeyenleri ve tehlikede bulunanları kendi hal
lerine bırakma eylemleri ve bunlara benzeyen daha bir çok suçlar, 
suçun varlığı için zorunlu sonuçtan daha ağır bir sonucun, suç teş
kil eden sonuca eklenmesi halinde cezaları arttırılan eylemlere bi
rer örnek olarak gösterilebilirler. 286. maddeye göre, yalan tanık
lık edenler üç aydan üç yıla kadar hapsedilirler. Fakat, «bu yalan 
şahadet cürmü müebbet cezayı intaç etmişse failin göreceği ceza 

(101) Aynı mahiyette: DÖNMEZER - ERMAN. op. cit. C. 11. n. 956. 
(102) » E MARSICO. Diritto Penâlc.sah. 180. 
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onbeş seneden az olamaz ve eğer şahadet idam cezası hükmünü is
tilzam etmiş ise bu hükmün icra olunnıuş olup olmamasma göre 
fail hakkında idam veya müebbet ağır hapis cezası verilir». 

Görülüyor ki, bu olayda, yalan yere tanıklık yapmış olan kim
senin, bu hareketinden doğan daha ağır sonuç için kasıtlı yada tak
sirli davranmış olması koşulu aranmamıştır. Aleyhine yalan tanık
lık yapan kimsenin ölünceye kadar özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya 
yada ölüm cezasına hüküm giymiş bulunması, bu sonuçlar isten
miş, ya da öngörülmüş olmasalar bile failin cezalandırılması için 
yeter. Bu bakımdan, sonucu nedeniyle ağırlaşmış suçların objektif 
sorumluluğun tipik bir örneğini teşkil ettiklerini söylemekte isabet 
vardır. Zira, görüldüğü gibi, fail yalnız maddî nedensellik bağının 
varlığı esas alınmak suretile cezalandırılmaktadır. Özellikle bu suç
lar bakımından nedensellik bağı sorusunun dikkatle ele alınması 
gerekir. Koşul kuramına uyuldugu takdirde, daha önce işaret edil
diği gibi, sorumluluğun alam çok genişler. Bunun için, nedensellik 
bağı konusunu incelerken, ileri sürüldüğünü gördüğümüz karma 
uygun neden kuramını uygulamakta zorunluluk olduğunu sanıyoruz. 

Sonucu nedeniyle ağırlaşan suçları kasdı aşan suçlarla karış
tırmamak lâzımdır. Çünkü, kasdı aşan suçlarda, istenen sonuç ile 
meydana gelen sonuç arasında yalnız ağırlık farkı olup nitelik fai
kı olmadığı halde, sonucu nedeniyle ağırlaşmış suçlarda iki sonuç 
arasında bir nitelik farkı vardır. (Yalan tanıklık ve aleyhine yalan 
tanıklıkta bulunulan kimsenin idam edilmesi). İkinci bir fark da 
şudur : kasdı aşan sonuç, işlenmek istenen suçun hukukî ismini de
ğiştirdiği halde (müessir fiil yerine adam öldürme), sonucu nede
niyle ağırlaşmış suçlarda, ağır sonuç, suçun ismini değiştirmez, yal
nız cezayı etkiler. Son olarak, kasdı aşan suçlarda sonucu doğu
ran hareketin kasden işlenmesi gerektiği halde sonucu nedeniyle 
ağırlaşan suçların taksirli biçimlerinin var olduğunu söyleyebili
riz (103). 

Kabahatlerde Manevî Unsur: 

T.C.K. nun 45. maddesinin 2. fıkrasına göre, «Kabahatlerde kast 
sabit olmasa bile herkes kendi fiil veya ihmalinden mes'uldür.» 

(103) Bak. DÖNMEZER - ERMAN. op. cil. C. 11. jp. 1014. 
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Maddenin bu hükmü doktrinde ve mahkeme içtihatlarında te
reddütlere ve yorum farklarına sebep olmuş ve maddenin amacını 
açıklamak için çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 

Bu düşünüşe göre, yasaya böyle bir hükmün konulmasıyla ceza 
sorumluluğu ile ilgili genel kurallara bir istisna getirilmek isten
miştir. Bu durumda, failin hareketi iradî olarak yapmış olması ye
tecektir. Sonucun da irade edilmiş olup olmadığının araştırılması 
gerekli değildir (104). 

Bu görüş, yazıda açıkça gösterilen hallere inhisar etmesi gere
ken objektif sorumluluğun sınırını genişlettiği için eleştirilmiştir. 
Hernekadar, hareketin iradî olması koşulunun aranması halinde 
objektif sorumluluktan söz edilmiyeceğini düşünmek mümkünse 
de, objektif sorumluluk hallerinde de bir iradenin var olması ge
rektiği, yalnız, bu irade de kast yada taksir cinsinden bir kusur 
aranmakta olduğu hatırlatıldığı takdirde, eleştirmenin haklılığı der
hal belirir. 

Diğer bir fikre göre, yasa yukarıya koyduğumuz hükmü ile so
rumluluk hakkındaki genel kurallara herhangi bir istisna koymak 
amacını gütmemiştir. Yalnız, kabahatler bakımından manevî unsur 
söz konusu olduğunda özel bir durumla karşı karşıya kalınır : Cü
rümlerin cezalandıralabilmeleri için kasden işlenmeleri kural olup, 
ancak yasa tarafından açıkça gösterilen hallerde taksirden ötürü 
cezalandırma mümkün olabildiği halde, kaballat dolayısiyle sorum
luluğun doğabilmesi için fiilin taksirle işlenmiş olması yeter. Ger
çi, bazı kabahatlerin kasden işlenmeleri şarttır; hattâ bunlar dışın
da kalanların kasıdlı şekillerinin gerçekleşmesi imkânı da vardır. 
Ancak, fiilin kasden işlenmiş olup olmadığı araştırılmaz; yalnız, tak
sirin varlığının anlaşılması ile fail cezalandırılır (105). 

Kanımızca, naklettiğimiz bu son görüş, kabul edilmelidir. Ger
çekten, yasa, 45. maddenin 2. fıkrasına adı geçen hükmü koyarken, 
faili meydana gelmesinde hiçbir şekilde kusurlu olmadığı bir so
nuç nedeniyle sorumlu tutmak istememiştir. Yasa koyucunun bu
radaki amacı, işlenen kabahat eylemleri bakımından yalnız taksi
rin varlığı ile yetinmektedir. «Kabahatlerde kast sabit olmasa bi
le...» deyimi de bunu açıkça göstermektedir. Yani, kabahat failinin 

(104) SALTELLI - ROMANO DI FALCO. op. eil. V. I. r,. 120. 
(105) VANNINI. Istituzioni di Didtto Penale. sah. 139 Keza: ANTOLISEI. op. cit. sah. 286-7. 
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cezalandırılması için kasdm varlığının tanıtlanması zorunlu değildir. 
İhmalkârlık, dikkatsizlik v.s. gibi taksir kalıplarından birinin var
lığının gösterilmesi yetecektir. 

Yalnız, yasanın kasden işlenmeleri koşulunu açıkça aradığı 
hallerde, bir taksirli davranışın varlığı kabahatlerin cezalandırıl
ması için yetmez. T.C.K. nun 567. maddesindeki kumar suçu ile 548. 
maddesinde öngörülen suç (106) yalnız kasden işlenebilecek kaba
hatlere birer örnek olarak gösterilirler. Buna karşılık, bazı eylem
ler taksirle işlendikleri takdirde kabahat teşkil ederler. Bu gibi 
eylemlerin kasdî olanları cürüm olarak cezalandırılmışlardır. Adı 
geçen kabahat çeşitleri için T.C.K. nun 552, 558 ve 559. maddeleri
ne bakılabilir. 

Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler : 

İşlenmiş olan bir eylemde faile yüklenmesi mümkün bir ku
sur yoksa kusurluluk da yoktur. Failin kusursuz sayılabilmesi içm, 
o olayda başka türlü hareket etme imkânına sahip bulunmadığı
nın gösterilmesi gerekir. İşte, bu imkânı yok eden hallere, kusur
luluğu ortadan kaldıran nedenler denilmektedir. Bu nedenlerin 
başlıcaları, kaza ve rastlantı (caso fortutio), zorlayıcı neden (forza 
maggiore), zor kullanma (Costringimento fisico) ve eylemli yanıl
madır. Cerrore di fatto). 

A) KAZA VE RASTLANTI : 

Genel olarak kabul edildiğine göre, kaza ve rastlantı, öngörül
mesi ve kaçınılması mümkün olmayan, yani failin kasdî yada tak
sirli bir hareketinin sonucunda husule gelmiş bulunmayan bir va
kıadır; yoksa, bir insan harekitinin iştiraki olmaksızın etkide bu
lunan, deprem, rüzgâr yada zehirli bir yılanın ısırması gibi doğa 
güçlerinin eseri olan bir olay değil... 

Kaza ve rastlantıya örnek olarak aşağıdaki olaylar gösterilebi
lir : Sarhoşluk halinde suç işleyen bir kimsenin bu sarhoşluluğu-
nun ilâç zannı ile alkollü bir içki içmesinden meydana gelmesi, tren 
makinistinin, hava koşulları yüzünden tehlike işaretini görememesi, 
bir uçağın çok sisH bir havada bir dağa çarparak' parçalanması. 

(106) Madde 584: Her kim, umumî bir malıalde yalıut umuma açık yerlerde yalan uydu
rarak başkasmı zarara sokacak veya halkm huzurunu bozacak suretlerde saffetinden 
istifadeye kalkarsa bir aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile mahkûm 
edilir. ^ 
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Yasamızda kaza ve rastlantıdan söz eden bir madde yoktur, 
Fakat, kusurluluğa ilişkin diğer genel kuralların yanında, bulun
maması büyük bir eksiklik sayılmaz. Bununla birlikte, bazı yeni 
yasalar daha açık olabilmek için, maddeleri arasına kaza ve rast
lantı hakkında açık hükümler koymaktadırlar (107). 

Kaza ve rastlantı, objektif sorumluluk hallerinde de cezalan
dırma imkânım yok eder. Çünkü objektif sorumluluk, her ne ka
dar bir kimsenin husulüne kusuru ile sebebiyet vermediği bir so
nuç nedeniyle cezalandırılması anlamına geliyorsa da, kaza ve rast
lantı dolayısile cezalandırılması demek değildir. Zaten, yanlısı ol
duğumuz karma uygunluk ölçüsüne göre kesin surette öngörülme
si imkânsız bir sonuç ile hareket arasında nedensellik bağının var 
olduğu söylenemez. 

B) ZORLAYICI NEDEN (MÜCBİR SEBEP) : 

Zorlayıcı neden, insanda belli bir biçimde hareket etmek, ya da 
etmemek imkânım tamamen ortadan kaldıracak kadar şiddetli olan 
maddî, ya da manevî güçtür. Failin hareketlerinde kasd ve taksiti 
yok ettiği için kaza ve rastlantı tedasüf ile ortak nitelik taşır; fa
kat ondan, insanı belli bir ihmal ya da icra hareketini yapmaya 
zorlaması ile ayrılır. Bu, zorlayıcı neden ve raslantı kavramlarını 
birbirinden ayırabilmek için ileri sürülen ölçülerden bir tanesi ve 
kanımızca en makûl ve gerçeğe en yakın olanıdır. 

Aslında, bu konuda yapılan tartışmalar yalnız doktrin alanın
da bir değer taşırlar. Çünkü, her iki kavramda ortak olan ve fail
de kusurun meydana gelmesini önleyen nitelikler, hukukî sonuç
larda da özdeşlik sonucunu doğururlar. Bir insanın başka türlü gi
dermek imkânını bulamadığı susuzluğunu gidermek, ya da soğuğu 
daha az duymak için alkollü madde kullanarak sarhoş olduktan 
sonra işlediği suç, zorlayıcı bir neden tarafından yaratılmış bir 
suçtur. Bunun gibi, bir duvar üzerinde çalışmaktayken esen seit 
bir rüzgârın etkisi ile aşağı düşen ve j'oldan geçmekte olan birmı 
yaralayan kimsenin işlediği suç da zorlayıcı bir neden tarafından 
yaratılmıştır. 

(107) Ezcümle Yeni ilalyan Ceza Yasası. Mad. 45 : «FiiU kaza ve rastlantı, ja da zorlayıcı 
neden yüzünden işlemiş olan kimse cezalandırılmaz.» 
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Yasamız, zorlayıcı neden hakkında da bir hüküm koymamış
tır. Ancak, yukarıda, kaza ve rastlantı dolayısiyle söylediğimiz gi
bi, bu, bir eksiklik sayılmaz. Ve gene yukarıda işaret etmiş oldu
ğumuz gibi, zorlayıcı neden, objektif sorumluluk hallerinde de ce
zalandırmağa engeldir. 

C) ZOR KULLANMA (CEBİR) : 

Bir kimsenin diğer bir kimse tarafından bir suç işlemek zorun
da bırakılmasıdır. însanı belli bir biçimde davranma zorunda bı
raktığı için, zorlayıcı nedenle benzerlik taşır. Ancak, suça zorlayan, 
bir insan gücü olduğu için bu iki neden birbirlerinden ayrılırlar. 
Zor etkisi ile suç işleyen kimse ile zor kullanan kimse arasındaki 
ilişki bir suç ortaklığı değildir. Çünkü herşeyden önce, taraflar 
arasında suçu birlikte işlemek iradesi yoktur. Zor kullanan kışı, 
suçu, işlemekte bir âlet ya da makine kullanandan farksızdır. Bu 
nedenle, zora maruz kalanı, onun «uzanmış elli-longa manus» gi
bi düşünebiliriz. 

D) EYLEMLİ YANILMA (FİİLÎ HATA) : 

Yanılma bir şey hakkındaki yanlış bilgidir (108). Yanılmanın 
hukukî olmayan ve suçun unsuruna ilişkin olanı, başka bir deyişle, 
eylemli yanılma, kasd sorumluluğu ortadan kaldırır. 

Ne var ki, bunun için yanılmanın esaslı olması gerekir. Fail, 
kusuru nedeniyle yanılmışsa, meydana gelen sonuçtan taksiri do 
layısiyle sorumlu tutulabilir (109). Bir malı, kendisininkine çok 
benzediği için, kendi malı sanarak alan kimse, yanılması kusursuz 
olduğu için sorumlu tutulmayacak, buna karşılık, tam bir dikkat 
göstermeksizin bir karartıya av sanarak ateş eden kimse bir kim 
şeyi yaralaması halinde taksirle ölüme sebebiyetten sorumlu tutu
lacaktır. 

Şiddet nedenlerindeki eylemli bilmemezlik bakımından da ay
nı sonuca varılmak lâzımdır. Yani, fail tarafından bilinmeyen şıd 
det nedenleri kendisine uygulanmaz. Bu bakımdan, çaldığı eşja 
nın, «umumun tekâfülü» altında bulunduğunu bilmeyen hırsıza 491 
m.'nin (2) numaralı bendindeki şiddet nedeni yüklenemeyecektır. 

(108) SCARANGELLA, G. Principü di Diritto Penale, sah. 57. 
(109) EREM, op. cit. sah. 613. . 
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