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GİRİŞ 

İdeal bir hukuk düzeninde, suç teşkil eden her bir fiilin cezalandırılması 

amaçlanır. Toplumun düzeni ve kamunun menfaati bunu gerektirir. Türk hukukunda 

da bu esas doğrultusunda ceza hukuku gelişmiş ve sonuç olarak suç teşkil eden her 

bir fiilin cezalandırılması kuralı kabul edilmiştir. Özellikle 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun hazırlanmasında da bu genel ilke, “kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç 

varsa o kadar ceza” şeklinde esas alınmış ve kanuni düzenlemeler bu çerçevede 

yapılmaya çalışılmıştır. 

Bir fiili suç saymak nasıl kanun koyucunun tek elindeyse, buna karşılık gelecek 

olan cezayı belirlemek de kanun koyucunun tek elindedir. Kanun koyucu, suç ve 

cezaları tespit ederken, bahsettiğimiz genel kaide; yani “kaç fiil varsa o kadar suç, 

kaç suç varsa o kadar ceza” esasına göre hareket eder. Fakat bazen, kanun koyucu bu 

kurala istisna getirebilir. 5237 sayılı kanunda, bu istisnalar, beşinci bölümde, 

‘Suçların İçtimaı’ başlığı altında düzenlenmiştir. Bu bölüme bakıldığında, 3 

istisnadan bahsedildiği görülür: bileşik suç, zincirleme suç ve fikri içtima. Bu istisnai 

hallerde, suç sayılan her bir fiile karşılık gelen her bir cezanın faile uygulanacağı 

kuralından ayrıksı haller oluşturulduğu görülmektedir  

Suçların içtimaı hallerinde, suç sayılan birden fazla fiilin, belli koşulların 

varlığı halinde, bir araya getirilmesi ve bunlara karşılık olarak tek bir cezanın 

verilmesi söz konusu olmaktadır. O halde suçların içtimaında ceza tek veriliyor 

olmasına rağmen suç çokluğundan bahsedildiği söylenebilir. Fakat bileşik suçta, suç 

çokluğu değil, suç tekliği söz konusudur. Birden fazla suçun, kurucu unsur olarak 

başka bir suç içerisinde birleşmesi veya kurucu unsur durumundaki bir suça bir başka 
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suçun ağırlatıcı neden olarak eklenmesi halinde oluşan bileşik suçta, suçların 

birleşmesiyle birlikte yeni bir suç ortaya çıkmakta veya bir suçun nitelikli hali 

oluşmaktadır. Böylelikle, bileşiği oluşturan suçlar bağımsızlıklarını kaybetmekte ve 

ortada yalnızca yeni oluşan suç veya bir suçun nitelikli kalmaktadır. Bu durumda 

yalnızca bir suçun varlığından bahsedileceğinden, bileşik suçu, suç tekliği hali olarak 

kabul etmek gerekir. Çünkü fiile uygulanabilir gibi görünen başka normlar da 

bulunuyor olmasına rağmen, bileşik suç, tüm hukuka aykırılığı karşılamak 

bakımından tek başına yeterli olmakta ve bu sebeple yalnızca bu normun cezası faile 

uygulanmaktadır.  

Bileşik suçun, suçların içtimaı içerisinde yer alan diğer hallerden farklı olması 

ve gösterdiği özellikler sebebiyle, görünüşte içtima adı atında incelenmesi gerektiği 

doktrinde savunulmuştur. Gerçekte bir çatışmanın olmadığı, birden fazla normun 

aynı fiile uygulanabilir gibi görünmesine rağmen gerçekte yalnızca birinin 

uygulanabilmesi sebebiyle, bu meseleyi en iyi anlatan terim olarak görünüşte içtima 

seçilmiştir.  

Türkiye’de, bileşik suç, üzerinde fazla çalışılmamış bir nokta olmakla birlikte, 

konuya ilişkin en ayrıntılı eserler olarak karşımıza, Kayıhan İÇEL’in 1972 tarihli 

Suçların İçtimaı1 kitabı ve Mustafa ÖZEN’in 2008 tarihli Suçların İçtimaı2 adındaki 

yayınlanmamış doktora tezi çıkmaktadır. Belki de bir yorum meselesi olarak 

görüldüğü için üzerinde fazla durulmamış olan bileşik suçun kanunda yer almaması 

                                                 
1 İÇEL, Kayıhan: Suçların İçtimaı, İstanbul 1972, (Suçların İçtimaı). 

2 ÖZEN, Mustafa: Suçların İçtimaı (Zincirleme Suç-Fikri İçtima-Bileşik Suç), (Yayınlanmamış 
Doktora Tezi), Ankara 2008, (Suçların İçtimaı). 
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gerektiğine ilişkin görüşlerin varlığına rağmen 5237 sayılı kanunda bileşik suç 42. 

maddede düzenlenmiştir. 

Biz de bu çalışmamızda, bileşik suça ilişkin farklı görüşleri, eleştirileri, 

kanunda görülen örneklerle birlikte bir bütün olarak sunmayı amaçlamaktayız. Bu 

doğrultuda, öncelikle, bileşik suçun kanunda düzenlenmiş olduğu bölüm başlığından 

yola çıkarak, suçların içtimaını kısaca inceleyeceğiz. Suçların içtimaı kavramını, 

suçlarının içtimaının tarihçesi ve suçların içtimaında suç çokluğunun ne şekilde 

saptanabildiğini ortaya koyduktan sonra, takip eden bölümde görünüşte içtimaın ne 

olduğu meselesini ele alacağız. Böylelikle suçların içtimaı ve görünüşte içtimaın 

farklılıklarına değinebilme imkânımız olacaktır. Başlıca görünüşte içtima çeşitleri ve 

bunların kanunda görülen örneklerini bu bölümde inceleyeceğiz. Bir görünüşte 

içtima hali olan bileşik suçu ise, konumuzun temelini oluşturması dolayısıyla, ayrı 

bir bölüm içerisinde incelemeyi uygun gördük. Bu bölüm içerisinde bileşik suç 

kavramı, özellikleri, oluşum şekilleri, hüküm ve sonuçları hakkında bilgi verdikten 

sonra son bölümde, Türk ceza hukukunda bileşik suçun ne şekilde düzenlendiği, 

benzer konularla olan ilişkisi ve doktrinde bileşik suç olup olmadığı tartışılan 

hükümlere ilişkin bilgilere yer vereceğiz.  

İncelememiz sırasında yerleşik doktrin ve uygulama esas alınacak ve bu 

anlamda örnekler verilerek konular temellendirilmeye çalışılacaktır. Yeri geldikçe 

5237 sayılı kanunun yaklaşımına yer verileceği gibi 765 sayılı kanunun 

düzenlemelerine de değinilecek ve böylelikle bileşik suç konusundaki sorular ve 

sorunlar çözümlendirilmeye çalışılacaktır. 
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BÖLÜM 1 

SUÇLARIN İÇTİMAI VE SUÇ TEKLİĞİ-SUÇ ÇOKLUĞU SORUNU 

I.  SUÇLARIN İÇTİMAINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

A. GENEL OLARAK SUÇLARIN İÇTİMAI 

1. HUKUKİ YARAR VE SUÇ 

Kanun koyucu tarafından bir suçun konulması sırasında öne çıkan amaç, 

toplumsal düzen ve insan haklarının korunması amacıdır. Fakat her bir suçun 

belirlenmesi esnasında bir de özel bir amaç güdülür ki, bu da, devlete, topluma veya 

kişilere ait belirli hak ve yararların korunmasıdır3. Hukuki yararlar, ceza hukuku 

tarafından korunmakta olan, toplum için hayati öneme sahip değerlerdir4. Devlet 

tarafından korunmak istenen her bir hukuki yarar5, kanun koyucu tarafından suç 

olarak düzenlenir6. Kural olarak her bir suç tipi, bir neticeyi belirtir şekilde bir 

                                                 
3 DÖNMEZER, Sulhi: Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, İstanbul 2001, (Cürümler), s.2. 

4 JESCHECK, Hans Heinrich: Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2007, 

s.15. 

5 “Belirtelim ki, ceza kanunları, devlet, toplum veya bireylere ait ola her türlü yararın ihlalini ceza 

yaptırımları ile karşılamazlar; bu yararlardan ancak üstün önemi bulunanlar, ihlalleri suç haline 

getirilmek suretiyle, ceza yaptırımları ile karşılanmıştır.” (DÖNMEZER, Cürümler, s.2). 

6 DEMİRBAŞ, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2009, s.484; ÖZBEK, Veli Özer-

KANBUR, Nihat-BACAKSIZ, Pınar-DOĞAN, Koray-TEPE, İlker: Türk Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, Ankara 2010, s.513. 
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hukuki yararı korur. Suç tipinin ihlal edilmesiyle birlikte, korunan yarar, zarar veya 

zarar tehlikesine uğramış olur7.  

2. İHLAL SAYISI VE YAPTIRIM 

Kural olarak, bir fiil ile yalnızca bir ihlal; yani bir suç meydana getirilebilir. 

Fiilin teşkil ettiği suç dolayısıyla da, fiili gerçekleştiren kişiye kanunda gösterilen 

ceza yalnızca bir kere verilebilir8. Modern ceza hukukunun genel bir kaide9 olarak 

kabul ettiği bu uygulama, failin ve fiilin aynı olması sebebiyle mükerrer yargılama ve 

cezaya çarptırmaya izin verilmemesi anlamına gelmektedir10. Kesin hükümle 

çözümlenmiş olan cezai bir uyuşmazlığın tekrar yargılama konusu yapılması, hem 

sosyal düzeni bozan bir istikrarsızlık yaratır hem de adil yargılanma ilkesine aykırılık 

oluşturur11. İnsan haklarına verilen önem dolayısıyla, bu olumsuz neticelerden 

kaçınabilmek üzere günümüz ceza hukukunun benimsediği prensip, kural olarak, bir 

                                                 
7 ÖNDER, Ayhan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.II, İstanbul 1989, (Genel), s.69. 

8 EREM, Faruk: “Suçların ve Cezaların İçtimaı Hakkındaki Kanun Hükümlerinin Tetkiki”, Adliye 

Dergisi, S.1, 1944, (Suçların ve Cezaların İçtimaı), s.630. 

9 Non bis in idem; “Bir hüküm verildikten ve kesinleştikten sonra sanık, bu hüküm ile ister beraat 

etmiş, ister mahkûm olmuş bulunsun, ayni ‘fiil’den dolayı yeniden muhakeme edilemez; hatta fiilin 

‘suç vasfı’ değişik olarak düşünülse veya cezaya tesir eden kanuni bir sebebin mevcut olduğu ileri 

sürülse dahi muhakeme tekrarlanamaz.” (EREM, Faruk: “Ceza Usulünde Kesin Hüküm”, AÜHFD, 

C.20, S.1-4, (Kesin Hüküm), s.46). 

10 OĞURLU, Yücel: “Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Cezalarına Etkisi ve Sorunu ‘Ne Bis In 

Idem’ Kuralı”, AÜHFD, C.52, S.2, s.101. 

11 GÜLŞEN, Recep: “Yeni Türk Ceza Kanunu ve Milletlerarası Ceza Hukuku Bağlamında “Non Bis 

In Idem” İlkesi”, SBArD, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, S.6, s.374. 
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kişinin suç teşkil eden her bir fiiline karşılık kanunda öngörülmüş olan tek cezanın 

sadece bir kere uygulanmasını sağlar. 

Birden fazla ihlalin olması, yani çeşitli suçların işlenmesi ile birlikte ortaya iki 

tür problem çıkar. Problemlerden ilki, bir kişinin işlediği bir suç sebebiyle 

kesinleşmiş bulunan mahkûmiyetinden sonra yeni bir suç işlemesi halinde alacağı 

ikinci cezada herhangi bir artırma olup olmayacağıdır ki bu durumda tekerrürden 

bahsedilir. Diğer problem ise, kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmayan suçlar 

bakımından sorumluluğun ne şekilde olacağı meselesidir ve burada da içtima söz 

konusu olmaktadır12. Bu durumda içtima ve tekerrür arasındaki sınırı belirleyenin, 

suçlara ilişkin var olan bir mahkûmiyet hükmü bulunup bulunmaması durumu 

olduğu söylenebilir.13  

3. İÇTİMA 

 Kelime anlamı itibariyle, ‘toplanma, toplama, bir araya gelme14’ sözcüklerine 

karşılık gelen içtima, ceza hukuku terimi olarak, birden fazla suç işleyen ve bu 

suçlarının hiçbirisinin cezasını çekmemiş olan kişi hakkında hükmedilecek 

cezaların15 ve bu suçlara ilişkin ceza sorumluluğunun tespitinin tabi olduğu kuralları 

ifade eder. Kural olarak, kanunun her bir ihlalinde bir suç oluşur ve çeşitli ihlallerin 

sonucunda çeşitli suçların oluşması ile birlikte, kanunda bu suçlar için öngörülmüş 

                                                 
12 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.9. 

13 EREM: Suçların ve Cezaların İçtimaı, s.631. 

14 YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Ankara 1996, s.354. 

15 EREM: Suçların ve Cezaların İçtimaı, s.630. 
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olan cezalar, faile toplanarak uygulanır16. Bu durumda cezaların içtima ettirilerek 

uygulanması söz konusu olmaktadır. Nitekim 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

kaleme alınışı esnasında bu ana ilkeye sadık kalınarak, kural, “Kaç tane fiil varsa o 

kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır” şeklinde ele alınmış ve kanuni 

düzenlemeler buna uygun olarak yapılmaya çalışılmıştır17. Ancak ceza hukukunda bu 

ilkeye istisna oluşturan birtakım kurallar mevcuttur ki, bunlar, suçların içtimaı başlığı 

altında toplanırlar18. Ceza kanunun bir kimse tarafından birden çok kere ihlal 

edilmesi ve buna bağlı olarak birden çok suçtan sorumlu olması gerekmesine rağmen 

tek bir suçtan sorumlu tutulması halinde, suçların içtimaı söz konusu olur19. Başka 

bir anlatımla, suçların içtimaı hallerinde, fail tarafından birden çok suç işlenmiş 

olmasına rağmen, çeşitli sebeplerle faile bütün suçların cezaları ayrı ayrı saptanıp 

toplanarak verilmek yerine tek bir ihlal varmış gibi tek bir ceza verilir.  

4. CEZALARIN İÇTİMAI VE SUÇLARIN İÇTİMAI 

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere ceza hukukunda iki tip içtima vardır; 

cezaların içtimaı ve suçların içtimaı. Cezaların içtimaında, fail tarafından işlenen 

suçların karşılığı olan cezaların ne şekilde hesaplanacağı noktası; suçların içtimaında 

                                                 
16 Bkz. DÖNMEZER, Sulhi- ERMAN, Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.3, İstanbul 1985, 

(C.3), s.127 vd; TOROSLU, Nevzat: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2009, (Genel), s.310. 

17 ÖZGENÇ, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2009, s.498; ARTUK, Emin-

GÖKÇEN,Ahmet-YENİDÜNYA,Caner: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2009, s.666. 

18 KOCA, Mahmut-ÜZÜLMEZ, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2009, s.432 ve 

433; ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s.666. 

19 HAFIZOĞULLARI, Zeki: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2008, (Genel), s.354; 

ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-DOĞAN-TEPE, s.513. 
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ise, suçlar arasında kurulan bağlantı dolayısıyla, failin suç sayılan fiillerine karşılık 

gelen birden fazla ceza olmasına rağmen sorumluluğunun tek ceza olarak 

belirlenmesi hususu söz konusu olmaktadır.  

Cezaların içtimaı ve suçların içtimaı olarak iki farklı sistem benimsenmiş 

olunca, cezaların içtimaı kurallarının uygulanabilmesi, ancak suçların içtimaı 

çeşitlerinden birini oluşturmayan bir ihlal çokluğunun varlığı halinde mümkün 

olabilmektedir. Dolayısıyla bu iki içtima sistemi arasındaki fark kendini 

sorumluluğun tayininde göstermektedir20. 

a. CEZALARIN İÇTİMAI 

Cezaların içtimaında21 esas itibariyle, fail hakkında hükmedilecek olan 

cezaların birleştirilebilmesi, birleştirilen cezaların ne şekilde yerine getirileceği, üst 

üste alınan cezaların birbirlerine ağırlaştırıcı bir etkisi olup olmayacağı, olduğu 

takdirde hangi şartlarda ve ne şekilde olacağı22 konularının tartışması ve bir takım 

kurallara göre somut olay üzerinde bunların çözümlenmesi karşımıza çıkar23. 5237 

                                                 
20 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.12 ve 13. 

21 Bu tip içtimaı, suçların içtimaı çeşitlerinden ayırabilmek üzere kullanılan ve uzun zamandır 

yerleşmiş bulunan terim ‘gerçek içtima’dır. (DÖNMEZER-ERMAN: C.3, s.128). 

22 YÜCE, Turhan Tufan: Ceza Hukuku Dersleri, C.1, Manisa 1982, s.375, SANCAR, Türkan: 

Müteselsil Suç, Ankara 1995, s.16. 

23 Karşılaştırmalı hukukta, içtima alanında başlıca 3 sistemin uygulama alanı bulduğu görülür. Tarihte 

en eski sistem olarak karşımıza çıkan toplama sisteminde fail işlediği suçlar sayısınca ceza görür. Bir 

diğer sistem olan hukuki içtima sisteminde ise uygulanacak olan cezalardan en ağırının muayyen bir 

sınıra kadar artırılması ile bir tüm ceza elde edilir. Erime sistemi olarak adlandırılan sistemde ise 
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sayılı kanunun bazı maddelerinde24 gerçek içtima adı kullanılarak cezaların içtimaına 

ilişkin hükümlere yollama yapıldığı görülmektedir. Fakat 765 sayılı kanundan farklı 

olarak, ne 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ne de 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da, cezaların içtimaı müessesesi doğrudan 

düzenlenmiştir25. Dolayısıyla artık eski yasadaki uygulama olan cezaların toplanarak 

faile verilmesi yolu artık işletilemeyecektir. Bu gibi hallerde tüm cezaların 

toplanması yerine her ceza bağımsızlığını koruyacak ve bunun sonuçları kendini 

infaz alanında gösterecektir. Nitekim Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Kanun’un 99. maddesinde, kişi hakkında hükmolunan her bir cezanın 

diğerinden bağımsız olduğu ifade edilmiştir26. Yargıtay da, kanunda açıkça 

düzenlenmemiş bir husus olması sebebiyle cezaların içtima ettirilmesini kanuna 

aykırı bulmuştur27. 

 

 

                                                                                                                                          
cezalardan sadece en ağırının uygulandığı görülür. (EREM: Suçların ve Cezaların İçtimaı, s.632; 

İÇEL: Suçların İçtimaı, s.12; SANCAR: s.16 dn; ayrıca bkz. DÖNMEZER-ERMAN: C.3, s.129 vd. 

24 Bkz. TCK madde 76/2, 77/2 ve kanun gerekçesinin 82, 106, 120, 148 ve 220. maddeleri. 

25 CENTEL, Nur-ZAFER, Hamide-ÇAKMUT, Özlem: Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2008, 

(Giriş), s.495 dn. 

26 HAKERİ, Hakan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2009, (Genel), s.522. 

27 “TCK’da cezaların içtimaına ilişkin bir hüküm bulunmadığı ve CGTİK 99. maddesinde 

“hükmolunan her bir ceza diğerinden bağımsızdır, varlıklarını ayrı ayrı korurlar” hükmünü içerdiği, 

cezaların infazı aşamasında toplanabileceği gözetilmeden, sanık Ahmet hakkında hükmolunan 

cezaların içtimaına hükmedilmesi”  11.CD 13.6.2007, 4142 (HAKERİ: Genel, s.522) 
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b. SUÇLARIN İÇTİMAI 

Cezaların içtimaı kurallarına istisna oluşturan, gerek prensipleri gerekse 

kapsamları bakımından farklılıklara sahip olan suçların içtimaı çeşitleri, modern ceza 

hukukunun bir parçası olarak birçok ülkenin ceza kanunlarında kendilerine yer 

bulmaktadırlar28. Türk Ceza Kanunu’nun Beşinci Bölüm’ünde Suçların İçtimaı 

başlığı altında 42. maddede Bileşik Suç, 43. maddede Zincirleme Suç, 44. maddede 

Fikri İçtima düzenlenmiş bulunmaktadır. Fakat suçların içtimaı deyimi, doktrinde 

daha geniş bir anlamda ele alınmakta ve bileşik suç, zincirleme suç ve fikri içtimaa 

ek olarak birbirine bağlı suç ve mütemadi suç da suçların içtimaı kavramına dahil 

edilmektedir29. 

Suçların içtimaı konusu, doktrinde, farklı hukuksal nitelendirmeler sonucunda 

farklı yerlerde incelenmektedir. Örneğin kimi yazarlar, suçluların çokluğunu iştirak 

başlığı altında inceledikten hemen sonra suçların çokluğu olarak suçların içtimaı 

konusuna yer verirler. Bir diğer grup yazar ise suçların içtimaını somut olayda yargıç 

tarafından belirlenecek ceza ile ilişkili görür ve konuyu ceza tayinini ilgilendiren bir 

husus olarak ele alır. Daha başka yazarlar ise suçların içtimaını iştirak ve teşebbüsten 

ayrı olarak incelerler. Onlara göre suça iştirak ve teşebbüs, normu genişleten 

müesseselerdir. Suçların içtimaında ise birden fazla ihlal olmasına rağmen, ihlaller 

toplanmakta ve sorumluluğun tek suçtan olacağına karar verilmekte ve dolayısıyla 

sorumluluk daraltılmaktadır. Bunlardan başka, suçların içtimaının, cezaların 

uygulanması ile ilgili bir kurum olduğu yönünde veyahut da suçların içtimaının, 

                                                 
28 HAFIZOĞULLARI: Genel, s.355. 

29 SANCAR: s.17. 
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suçun özel beliriş şekilleri içerisinde incelenmesi gerektiği şeklindeki görüşlere de 

doktrinde rastlanılmaktadır30.  

Suçların içtimaı terimi konusunda bir görüşe göre, kanun, fikri içtimada, 

uygulanabilecek durumda olan normlardan hangisinin uygulanacağını; zincirleme 

suçta ise aynı normun birden fazla kez ihlal edilmiş olmasına rağmen sadece bir kez 

uygulanacağını belirterek aslında bu hallerde uygulanacak kanun hükmünü 

göstermektedir. Bu sebeple de aslında suçların içtimaında, bir birleşme, toplanma 

durumu söz konusu olmamakta, yalnızca uygulanmayacak olan normlar 

açıklanmaktadır. Kanun koyucu, uygulanabilme imkânı olan birden fazla normlardan 

birinin diğerlerine engel olmasını, yani yarışan normlardan birisinin uygulanmasını 

öngörmektedir31. 

c. SUÇLARIN İÇTİMAI VE GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA 

Suçların içtimaı terimi, suçların çokluğunu belirtmek açısından uygun 

bulunduğu halde suç tekliği içerisinde ele alınan içtima çeşitlerini ifade etmek üzere 

uygun bir terim olmadığı düşünülebilir32. Suçların içtimaında esas itibariyle suç 

çokluğunun söz konusu olması sebebiyle, suç tekliği ile oluşan bir içtimaın, suçların 

içtimaı içerisinde varlığını kabul etmek çelişkili bir durum yaratır gibi 

görünmektedir33. Örneğin hırsızlık ve cebir kullanma suçlarının birleşmesi ile oluşan 

yağma suçu işlendiğinde, yalnızca yağma suçunun düzenlendiği normun ihlal 

                                                 
30 ÖNDER: Genel, s.518. 

31 ÖNDER: Genel, s.519 ve 520. 

32 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.12. 

33 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.11; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.433. 
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edildiğinden bahsedilecek; ama onu oluşturan diğer iki suçun düzenlenmiş olduğu 

normların ihlalinden söz edilmeyecektir. Bu örnekte de görüldüğü gibi, ortada tek bir 

ihlal söz konusudur ve içtima sadece görünüşte kalmaktadır. Fakat görünüşte 

olmakla beraber yine de bir içtimadan bahsediliyor olması sebebiyle, bu hususun da 

suçların içtimaı ile beraber incelenmesinde fayda vardır34. Tek bir ihlalin söz konusu 

olduğu ve gerçek anlamıyla bir içtimaın gerçekleşmemiş olduğu bu gibi halleri 

gösteren en uygun terim ise görünüşte içtima35 olarak karşımızı çıkmaktadır36.  

Fikri içtima ve zincirleme suçun kanundaki tanımlarına bakınca basitçe ihlal 

çokluğu görülebilmekte ise de, bileşik suçta ihlal çokluğundan bahsedebilmek 

güçtür. Bunun sebebi ise unsur veya ağırlatıcı sebep durumunda bulunan suçu ihtiva 

eden normun uygulanma imkânının aslında görünüşte kalmasıdır37. Çünkü gerçekte 

yalnızca farklı suçları unsur veya ağırlatıcı sebep olarak bünyesine almış olan suç 

işlenmiştir. Bu durumda ortada tek ihlal bulunduğundan, kanunda bu gibi hallerde 

cezaların içtimaı kurallarının uygulanmayacağına dair bir hüküm var olmasaydı bile 

yine aynı sonuca kolaylıkla ulaşılabilecektir38. Fikri içtima ve zincirleme suç ile 

bileşik suç arasındaki bu farlılıktan da anlaşılacağı gibi, fikri içtima ve zincirleme suç 

birer suçların içtimaı çeşidi, bileşik suç ise görünüşte içtima çeşididir.  

                                                 
34 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.11. 

35 Doktrinde bu terim yerine ayrıca ‘kanunların içtimaı’, ‘normların içtimaı’ ve ‘görünüşte fikri 

içtima’ terimleri de kullanılmaktadır. (İÇEL: Suçların İçtimaı, s. 167). 

36 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.12. 

37 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.10. 

38 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.11. 
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Kanun koyucu tarafından bağımsız olarak düzenlenmiş olması sebebiyle en çok 

bilinen görünüşte içtima hali olan bileşik suç dışında da benzer görünüşte içtima 

hallerinin gerçekleşebileceği kabul edilmektedir. Kanunda bunlara ilişkin bir hüküm 

bulunmamasına rağmen, normlar arasındaki ilişkiler incelenerek bu gibi görünüşte 

içtima hallerinin ortaya çıkarılabilmesi mümkündür39. Kanunda açıkça 

düzenlenmemiş olan bu haller, doktrinde bazı yazarlar tarafından karma ve geçitli 

suçlar40 adları altında ortaya konulmakta, diğer bazı yazarlar tarafından ise özel-

genel norm ilişkisi, tüketen-tüketilen norm ilişkisi ve asal-yardımcı norm ilişkisi 

yönünden görünüşte içtima41 başlıkları altında ele alınmaktadır. 

Yabancı kanunlarda, suçların içtimaı hallerinin hepsine her zaman yer 

verilmediği görülmektedir. Birçok kanun yalnızca fikri içtimaa yer vermekle 

yetinmekte42, bir diğer kısım kanun da, yalnızca fikri içtima ile zincirleme suçu 

düzenlemektedir. Diğer içtima şekillerinin açıklanması ise doktrin ve uygulamaya 

bırakılmaktadır. Görünüşte içtima ile ilgili hükümlere ise kanunlarda pek yer 

verilmemektedir. Bu konuyla ilgili koyulacak bir kuralın her daim eksik kalacağı 

düşünülmekte olup, problemin doktrin ve yüksek yargının kararları ile ortaya 

koyulabileceği ve görünüşte içtimaın gerçekte bir yorum meselesi olduğu 

                                                 
39 İÇEL: Suçların İçtimaı,  s.10 ve 11. 

40 Bkz. DÖNMEZER, Sulhi- ERMAN, Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.1, İstanbul 1987, 

(C.1), s.390 vd. 

41 Bkz. İÇEL: Suçların İçtimaı, s.183 vd. 

42‘Yabancı ceza hukuklarında içtima konusunda yapılan asal ayrım fikri içtima- cezaların içtimaı 

ayrımı olup, cezaların içtimaı yerine gerçek içtima veya maddi içtima, fikri içtima yerine de bazen 

şekli içtima deyimleri kullanılmaktadır.’ (İÇEL: Suçların İçtimaı, s..11 ve 12 dn). 
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vurgulanmaktadır43. 5237 sayılı kanunumuzda ise, suçların içtimaı başlığı altında 

öncelikle bir görünüşte içtima çeşidi olan bileşik suça yer verildikten sonra bunu 

takiben suçların içtimaı çeşitleri olan zincirleme suç ve fikri içtima düzenlenmiştir. 

Suçların içtimaının hukuki niteliğinin tayini, suçların birleşiminin kapsam ve 

sebebini belirleyebilmek açısından önemlidir44. Kimi yazarlar, suçların içtimaının, 

sorumluluğu etkileyen bir konu olduğunu savunurlar. Onlara göre, örneğin görünüşte 

içtima halleri olarak sayılan durumlarda, faile, öngörülmüş olan cezalardan en ağırı 

verildiği ve dolayısıyla da sorumluluk arttığı için suçların içtimaının bir çeşit 

ağırlaştırıcı sebep olduğunu ileri sürerler. Buna karşılık, zincirleme suç şeklinde 

görülen içtima halinde ise, fail işlediği birden fazla suçların cezaları yerine, tek suçun 

cezası ile cezalandırılacağı için, burada içtimaın hafifletici sebep rolü oynayacağını 

ileri sürerler45. Dönmezer-Erman’a göre ise, suçların içtimaında, birleşmiş olan 

suçlardan sadece biri ortada kalmakta, diğerleri ise onun içinde kaybolmaktadırlar. 

Faile de yalnızca işlemiş olduğu bu tek suçun cezası uygulanacağından, cezada ne bir 

ağırlaştırma ne de bir hafifletme bulunmaktadır. Zincirleme suç halinde ise, cezanın 

artırılması şeklinde bir etki söz konusu olmaktadır. Fail tarafından birden fazla suç 

işlenmiş olmasına rağmen tek suçun cezası uygulanır; ama bu ceza artırılarak 

uygulanır. Yani cezada bir hafifletme değil artırma söz konusu 

olmaktadır46.Görüldüğü gibi genel bir kural koymak çok zor olduğundan, suçların 

                                                 
43 ÖNDER: Genel, s.519. 

44 DÖNMEZER, Sulhi- ERMAN, Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.2, İstanbul 1986, (C.2), 

s.404 ve 405. 

45 DÖNMEZER-ERMAN: C.2, s.405. 

46 DÖNMEZER-ERMAN: C.2, s.404 ve 405. 
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içtimaı kapsamında incelenen hiçbir hali ağırlaştırıcı veya hafifletici bir neden olarak 

görmemek gerekir. Sonuç olarak şu söylenebilir, birden çok suç bulunuyor olmasına 

karşın, faile tek cezanın verildiği suçların içtimaında, ihlal çokluğu veyahut da birden 

çok fiilin kaynaşması söz konusu olmaktadır47. 

B. SUÇLARIN İÇTİMAININ TARİHÇESİ 

1. ROMA CEZA HUKUKU 

Roma hukukunda, problemlerin muhakeme hukuku yönünden çözümleniyor 

olması sebebiyle, içtima ile ilgili dikkat çekici ilkelere rastlanmamaktadır. 

İmparatorluk devri öncesinde, zarar verilenin tatmini ve bunun sonucu olarak şahsi 

dava ile kovuşturma esasının kabul edilmiş olması, cezalandırmada, yaptırımların 

zararlı sonuçların yapılışına ve sayısına göre belirlenmesini sonuçlamaktaydı48. 

Roma hukukunda zincirleme suç kavramına hiç rastlanmadığı gibi fikri içtima-

cezaların içtimaı ayrımı da mevcut değildir. Çünkü birden çok suçun bir fiil veya 

çeşitli fiillerle meydana getirilmesinde bir fark gözetilmeksizin hukukun ihlal edilip 

edilmediği göz önünde bulundurulmaktaydı49. 

Yalnızca muhakeme hukuku bakımından ele alınıyor olmakla beraber, 

görünüşte içtima kavramının roma hukukunda mevcut olduğundan bahsedilebilir. 

Çünkü roma hukukunda aynı kategori içerisinde yer alan suçlar sebebiyle açılan ilk 

dava aynı olayla ilgili başka davaların açılmasını engellemekteydi. Bu da görünüşte 

                                                 
47 SANCAR: s.17. 

48 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.42; ÖZEN, Mustafa: Suçların İçtimaı, s.11. 

49 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.42; ÖZEN: Suçların İçtimaı s.11 ve 12. 
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içtimaın bazı çeşitleriyle aynı sonuçları doğurmaktaydı50. Örneğin, teşebbüsün 

cezalandırıldığı suçlarda, tamamlanmış olan suç sebebiyle açılmış olan dava, aynı 

suça teşebbüs sebebiyle bir başka davanın açılmasını engelleyecektir. Böylelikle 

tamamlanmış bir suç söz konusu olduğunda, artık kısmen bağımsız bir suç 

görünüşünde olan teşebbüs dolayısıyla ceza verilmesi imkan dahilinde 

olmayacaktır51. 

2. BARBAR KAVİMLER CEZA HUKUKU 

Barbar kavimleri hukukunda, Roma hukukuna oranla daha sert uygulanmakta 

olan, sorumluluğun neticeye göre belirlenmesi esası, ortaya çıkan her bir neticenin 

bir suç olarak kabul edilmesini sonuçlamıştır. Bu esasın bazı hallerde çok sıkı 

uygulandığı52 bazı hallerde ise bu esastan uzaklaşıldığı53 görülmektedir54. Bunun 

yanı sıra cezaların toplanması ilkesinin uygulanması ve roma hukukunda olduğu gibi 

suç kavramının yalnızca hukukun ihlali olarak kabul edilmesi ve fiilin göz önünde 

bulundurulmaması sebebiyle fikri içtima-cezaların içtimaı ayrımın bulunmaması 

                                                 
50 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.43 

51 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.43-44 dipnot 

52 Bir kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklamış olan kişiye, her bir yaranın ayrı bir suç teşkil ettiğinden 

bahisle, her bir yara için ayrı olan para cezalarının ödenmesi zorunluluğu yüklenmekteydi. (İÇEL: 

Suçların İçtimaı s.44). 

53 Aldığı yaralar sonucu ölen mağdurun akrabaları ile failin uyuşması durumunda, fail her bir yara için 

karşılık olan ayrı para cezalarını ödemek yerine sadece belirli bir bedel ödemekteydi. (İÇEL: Suçların 

İçtimaı s.44). 

54 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.44. 
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dikkati çekmektedir. Ayrıca genel bir kavram olarak zincirleme suça ve görünüşte 

içtimaı esaslarına da yer verilmediği görülmektedir55. 

3. MÜŞTEREK CEZA HUKUKU  

Müşterek ceza hukuku devrinde, netice sorumluluğu terkedilmiş ve suçun 

manevi unsuru önem kazanmıştır56. Glassatör ve Postglassatörlerin Roma hukukunu 

geliştirmeleri ile başlayan bu devirde, özellikle 16. yüzyılda, cezaların toplanması 

ilkesinin sert uygulamalarına karşı çıkılmış, fikri içtima-cezaların içtimaı ayrımı ve 

zincirleme suç kavramları savunulmaya başlanmıştır57. İtalyan hukukçular tarafından 

suç tekliği-suç çokluğu kavramları üzerinde durulmuş, zincirleme suç tek suç olarak 

kabul edilerek karşılığında tek ceza verilmesi gerektiği savunulmuş58, normlar 

arasında cins-nevi ayrımı yapılmak suretiyle özel normun önceliği ilkesi ortaya 

atılmış ve böylelikle görünüşte içtima konusu üzerinde de çalışmalar yapılmıştır59. 

4. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA  

a. İtalya’da 

İtalya’daki çeşitli statülerden çoğu, suç ve sorumluluğu, neticeyi temel alarak 

belirlemiş ve cezaların toplanması kuralını çok sert bir şekilde uygulamışlardır. 

                                                 
55 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.45. 

56 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.46 dn. 

57 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.46, ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.12. 

58 TOSUN, Öztekin: Müselsel Suçlar, İHFM, C.22, S.1-4, s.126. 

59 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.46. 
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Teorik alanda, statülerden oldukça farklı çizgide yapılan olumlu çalışmalar ise 

Alman ceza hukukuna kaynak oluşturmuştur60. 

İtalya’da başlayan ilk kanunlaşma hareketinin ürünü 1853 tarihli Toscana 

Kanunu’dur. Suçların içtimaı kurumuna ilk kez bu kanunda yer verildiği 

görülmektedir61. Bu kanundaki tanımı dolayısıyla eleştirilen fikri içtima kavramının 

fiil mi yoksa hareket terimine mi yer verilerek tanımlanması gerektiğine ilişkin 

tartışmaların sonucunda 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunu’nda fiil terimini esas alan 

bir düzenlemeye yer verilmiştir62. Fakat 1930 tarihli Ceza Kanunu’nda ise fikri 

içtima tanımı hareket kelimesi temel alınarak yapılmıştır63. Zincirleme suça ise, 

bugünkü İtalya devletinin kurulu olduğu topraklarda geçmişte var olan feodal 

devletlerin başlattığı kanunlaşma hareketlerinden günümüze gelinceye dek çok 

sayıda kanun tasarısı ve kanunlarda yer verilmiştir64. Bileşik suç kavramı da 1889 

tarihli ve 1930 tarihli ceza kanunlarında birbirlerinde farklı iki tanım ile 

düzenlenmişse de özü itibariyle aynı anlamı taşmaktadır65. 

 

 

 

                                                 
60 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.47. 

61 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.17. 

62 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.17. 

63 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.18. 

64 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.16. 

65 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.15. 
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b. Almanya’da 

Almanya’da ise, gelişen Roma hukukundan esinlenilmiş fakat kusurluluğa 

dayanan sorumluluk kabul edilmiştir66. 17. yüzyılın ikinci yarısı ve 18. yüzyılda fiil 

tekliği-fiil çokluğu kavramlarının ayrımı üzerinde durulmuştur67. Suçların içtimaı 

kavramı, Alman müşterek ceza hukuku doktrini tarafından 18. yüzyılın ikinci 

yarısında incelenmeye başlanmış ve 19. yüzyılın ilk yarısında pozitif hukuk 

kaynaklarında belirli ilkeler ile derlenmiştir. Özellikle Alman yazar Feuerbach’ın 

konu ile ilgili etkili çalışmaları olduğu göz çarpmaktadır. Yazarın fikri içtima, 

zincirleme suç ve cezaların içtimaına ilişkin görüşleri Alman devletleri ceza 

kanunlarına yön vermiştir68. 19. yüzyılın ortalarında ise, bu içtima hallerinden başka 

içtima problemlerinin oluşabileceği öngörülerek görünüşte içtimaa değinilmiştir. 

Fakat görünüşte içtimaa ilişkin doyurucu çalışmalar ancak 20. yüzyılda yapılmıştır69. 

Bununla birlikte Alman Ceza Kanunu’nda suçların içtimaına ilişkin yalnızca bir 

maddede düzenlemeye yer verilmiştir. Bu düzenlemenin, 5237 sayılı kanunumuzun 

suçların içtimaına ilişkin maddelerinden fikri içtima ve zincirleme suçun 2. 

fıkrasında yer alan düzenlemelere karşılık geldiği görülmektedir. 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nun zincirleme suça ilişkin ilk fıkradaki tanımı ve bileşik suç 

kavramına Alman Ceza Kanunu’nda yer verilmemiştir70. Doktrinde ve uygulamada 

kabul edilmekle beraber, bileşik suç, kanunda açıkça düzenlenmemiştir71. 

                                                 
66 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.47. 

67 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.48. 

68 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.48 ve 49; ÖZEN: Suçların İçtimaı s.12. 

69 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.50. 

70 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.19. 
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5. İSLAM CEZA HUKUKU VE OSMANLI DEVLETİ CEZA 

KANUNLARI 

İslam ceza hukukunda, fail hakkında uygulanacak olan cezaların sayısının 

tespiti, gerçekleşen neticelere göre yapılmakta idi. Fakat bazı hallerde, netice 

çokluğuna rağmen tek cezaya hükmedilebiliyordu72. Tedahülün73 olduğu ve 

böylelikle faile tek cezanın verilmesinin yeterli bulunduğu haller, bir bakıma içtima 

müessesesine benzemektedir. Konuya ilişkin bir örnek vermek gerekirse, bir kişiye 

zina isnad etmenin cezası haddi kazfdır. Tedahül cereyan eder ise birden fazla 

kazflere ceza olarak sadece bir had uygulanır74. Tedahül fil’kazf olarak adlandırılan 

hallerde ise, örneğin bir kişi veya bir cemaate çeşitli kazflerde bulunan faile tek had 

cezası uygulanır75. Bundan başka İslam ceza hukukunda özellikle hırsızlık ve zina 

suçlarında zincirleme suçun izleriyle karşılaşılmaktadır76. Osmanlı Devleti 

döneminde de genel olarak İslam ceza hukuku benimsenmiş77, kanunnameler ile 

farklılıklar getirilmesine rağmen suçların içtimaı konusunda genel nitelikte kurallar 

koyulmamıştır78. Ancak 1274 tarihli kanunun yürürlüğü ile birlikte, kanunda suçların 

içtimaına ilişkin hüküm bulunmamasına rağmen, Fransız yazarlardan etkilenEn Türk 

                                                                                                                                          
71 ÖNDER, Ayhan: Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, İstanbul 1994, 

(Cürümler), s.47. 

72 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.50. 

73 Birbirinin içine geçme. (www.tdk.gov.tr). 

74 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.51. 

75 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.52. 

76 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.53. 

77 İÇEL, Kayıhan: “Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, İstanbul 1987, s.50. 

78 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.53. 
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hukukçuları tarafından bugünkü gerçek içtima-fikri içtima ayrımına karşılık gelen 

kavramlar üzerinde çalışılmaya başlanmıştır79. 

6. TÜRKİYE’DE 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında, batılı devletlerin çağdaş hukuk 

sistemleri kabul edilerek, kara Avrupa’sı hukukunu benimsemiştir. 1889 tarihli 

İtalyan Ceza Kanunu Fransızcadan tercüme edilerek, 01.03.1926 tarihinde, 765 sayılı 

kanun ile ilk Türk Ceza Kanunu olarak kabul edilmiştir80. Bu kanunda Birinci Kitap 

Yedinci Bap’ta Suçların ve Cezaların İçtimaına yer verilmiştir. Bu başlık altında 78. 

maddede Mürekkep Suç, 79. maddede Fikri İçtima ve 80. maddede Müteselsil Suç 

düzenlenmiştir. 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

ile 765 sayılı kanun yürürlükten kalkmıştır. 5237 sayılı kanunun Birinci Kitap İkinci 

Kısım Beşinci Bölümünde 42,43 ve 44. maddelerinde sırasıyla Bileşik Suç, 

Zincirleme Suç ve Fikri İçtimaa yer verilmiştir.  

II. SUÇ TEKLİĞİ-SUÇ ÇOKLUĞU SORUNU 

A. SUÇ SAYISINI BELİRLEMEK ÜZERE İLERİ SÜRÜLEN 

GÖRÜŞLER 

Suçların içtimaının, ihlallerin varlığı ile bu denli bağlantılı oluşu, öncelikle 

ihlallerin sayısı ile suçların sayısı arasındaki ilişkinin tespitini ve suç çokluğunun ne 

zaman gerçekleşebileceğinin tayinini gerektirir. Bu durumda suçların içtimaı 

                                                 
79 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.54. 

80 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.19. 
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müessesesinin en önemli konusu olarak karşımıza suç tekliği - suç çokluğu ayrımı 

çıkar81.  

Hangi hallerde suç tekliğinden hangi hallerde suç çokluğundan bahsedildiğinin 

açıklığa kavuşturulması, içtima tiplerinin daha net bir şekilde belirlenebilmesi, 

gerçek anlam ve özelliklerinin ortaya çıkarılabilmesi bakımından faydalı olacaktır.  

Fakat dikkat çeken şudur ki, doktrin, suç tekliği- suç çokluğu ayrımı 

bakımından ortak bir kriterde birleşmiş değildir. Suç sayısını belirlemede, çözüm 

olarak ileri sürülmüş görüşlerden biri suçun maddi unsuru kriteri, diğeri ise normun 

ihlali kriteridir82. 

1. SUÇUN MADDİ UNSURU KRİTERİ 

Suçun maddi unsuruna ceza hukukçuları tarafından verilen anlam, suç tekliği- 

suç çokluğu ayrımına da etki etmektedir. Maddi unsuru, kimileri hareketten ibaret 

bulurken, bir diğer kısım ise hareket, netice ve illiyet bağından meydana gelen fiil 

olarak anlamaktadır83. 

a. Maddi Unsuru Hareket Olarak Kabul Eden Görüş 

Ceza hukuku insanın yalnızca dış dünyaya yansıyan davranışları ile 

ilgilendiğinden, istek ve fikirler bu anlamda hareket olarak değerlendirilmezler. 

                                                 
81 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.11; ÖNDER: Genel, s.518. 

82 Bkz. İÇEL: Suçların İçtimaı, s.36 vd; SANCAR: s.21 vd. 

83 Bkz. KUNTER, Nurullah: Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul 1954, (Maddi Unsurları), 

s.3 vd; SANCAR: s.21; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.435. 
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Hukuki hareket, ihmali ya da icrai olarak ortaya çıkmaktadır84. Kimi yazarlar, 

hareketsiz suçtan bahsedilemeyeceğini söylemekteyseler de, bazı yazarlar hareketsiz 

suçun olabileceğini savunur ve bunları hareketsiz suçlar veya sırf şüphe suçları 

olarak adlandırırlar85.  

Alman doktrininde özellikle suçun maddi unsurunun hareketten ibaret olduğu 

görüşü hakimdir. Bu görüşe göre hareket sayısı suç sayısını belirlemektedir86. Bu 

yaklaşımı savunan yazarlar neticeyi kanuni tip içerisinde değerlendirirler ve fiil 

terimini suça karşılık olarak kullanırlar87.  

 Harekete üstünlük tanıyan bu görüş, 3 farklı hareket tekliği çeşidinden 

bahsetmektedir; doğal hareket tekliği, tipik hareket tekliği ve hukuki hareket 

tekliği88. 

 

                                                 
84KUNTER: Maddi Unsurları, s.11 ve 12; KEYMAN, Selahattin: “Cürmi Fiilin Yapısal Unsuru 

Olarak Hareket”, AÜHFD, C.40, S.1-4, (Haraket) s.122; SANCAR: s.21; ALACAKAPTAN, Uğur, 

Suçun Unsurları, Ankara 1975, s.40,  

85 DÖNMEZER-ERMAN: (C.1), s.367 ve 368; ALACAKAPTAN: s.40 ve 41; SANCAR: s.21 ve 

22; Keyman, sırf hareket suçlarının, yani neticesiz suçların bulunması sebebiyle, netice ve illiyet 

bağının suçun zorunlu kurucu unsuru olmadığını ve bu sebeple asgari maddi unsurun hareket 

olduğunu belirtmektedir.(KEYMAN: Hareket,  s.122) 

86 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.29, 36 ve 37; SANCAR: s.22; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.435; Hareket 

kavramının Alman doktrininde ele alınış biçimi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ÖNDER: Genel, s.21 

vd. 

87 İÇEL: Suçların İçtimaı: s.29; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.435. 

88 Bkz. İÇEL: Suçların İçtimaı, s.29vd; SANCAR: s.22 vd. 
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aa. Doğal Hareket Tekliği 

Bir bedeni davranış eğer doğal anlamda da tek bir davranış olarak kabul 

edilebiliyorsa, ihlal edilen norm sayısı hareketin ve suçun tekliğine etki etmez89. 

Hareketi, bizzat hayatın içinden çıkan bir kavram olarak kabul eden bu görüş, ceza 

hukukuna hizmet edebilecek bir hareket kavramını, ceza normlarına başvurmaksızın, 

önceden ve peşinen elde etmektedir90. Bu görüş doğrultusunda, örneğin tek bir sözle 

birden çok kimseye hakaret edilmesi durumunda birden çok ihlal söz konusu 

olmasına rağmen doğal anlamda tek bir hareketin mevcut olması sebebiyle tek bir 

suçun oluşmuş olduğundan bahsedilecektir91. Sebep olunan neticeler eğer farklı ceza 

normlarını ihlal ediyorsa; örneğin atılan bir kurşun ile bir kişinin ölümüne bir başka 

kişinin de yaralanmasına sebep olunmuş ise, failin iradesi suç sayısı bakımından 

belirleyici olacaktır. Failin iradesinde birlik tespit edilebiliyorsa, hareket tek ve 

dolayısıyla suç da tek sayılacaktır. Birden fazla bıçak darbeleri ile bir kişinin 

öldürülmesi örneğinde ise failin iradesindeki birlik araştırılmaksızın, neticelerin 

birlik teşkil ediyor olması sebebiyle, tek hareket ve tek suç olduğu sonucuna 

ulaşılacaktır92.  

bb. Tipik Hareket Tekliği 

Tipik hareketin tekliğini suçun da tekliği sebebi olarak gören yazarlara göre, 

çeşitli hareketler, ortak bir değerlendirmeye tabi tutularak bir kanuni tip içerisinde 

                                                 
89 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.30; SANCAR: s.22. 

90 KEYMAN: Hareket, s.143 ve 144. 

91 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.30; SANCAR: s.22. 

92 SANCAR: s.22; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.439-440. 
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düzenlenmişlerse, hareket tekliği söz konusu olmaktadır. Bu görüş, hareket 

kavramını normlar dünyasından çıkarmaktadır93. Ceza hukuku açısından hareket, 

hukuki bir kavramdır; bu sebeple de norma aykırılığı, normun ihlalini ifade eder94. 

Bu duruma örnek olarak mütemadi suçlar verildiği gibi cebir kullanma ve bir malın 

alınması şeklindeki doğal hareketlerin ortak bir değerlendirme ile yağma suçu adı 

altında tek bir kanuni tipte düzenlenmesi verilmektedir95. 

cc. Hukuki Hareket Tekliği 

Bu görüşe göre, birden çok olan doğal hareketler eğer hukuki sebeplerle tek 

hareket sayılabiliyorlarsa ve aynı kanun hükmünü ihlal ediyorlarsa ortada tek suç 

vardır. Buna örnek olarak da zincirleme suçlar verilmektedir96. Çeşitli doğal 

hareketlerin kanuni tip tarafından ortak bir değerlendirmeye tutulduğu tipik hareket 

tekliğinden farklı olarak burada doğal hareketlerin birliği sonucuna kanuni tipin 

haricindeki bir takım hukuki sebepler ile ulaşılabilmektedir97.   

 

 

                                                 
93 KEYMAN: Hareket, s.149. 

94 KEYMAN, Selahattin: “Suç Genel Teorisinin İki Temel Sorunu: Genel ve Soyut Hareket 

Kavramı-Suçun İncelenmesinde Tekçi ve Tahlilci Yöntemler”, Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, 

Ankara 1983, s.450. 

95 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.30; SANCAR: s.22 ve 23; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.437. 

96 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.32; SANCAR: s.23. 

97 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.32. 
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b.Maddi Unsuru Fiil Olarak Anlayan Görüş 

Fiil, hukuki bir kavram olarak ele alındığında, hareket, netice ve nedensellik 

bağı kavramları onu oluşturan kısımlar olarak karşımıza çıkar98.  

Suç sayısını belirlemede fiili kullanan yazarlar, fiil sayısını belirlemek için 

farklı kriterler benimsemişlerdir99. 

aa. Hareket Sayısı Kadar Fiil Olduğu Görüşü 

Alman doktrininde hem fiilin hem de suçun sayısının harekete göre 

belirlenebileceği görüşü hakimdir. Hareket sayısı kadar fiil, fiil sayısı kadar da suçun 

bulunduğunu kabul edilir100. 

Koca-Üzülmez, suçların içtimaı konusunda, fiil tekliğinin hareket tekliği olarak 

kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. 5237 sayılı kanunun çeşitli madde ve 

madde gerekçelerinde de fiilin hareketi ifade etmek üzere olduğunun açıkça yazılı 

olduğunu ileri sürmektedirler. Kanunun 44 ve 8. maddelerinde fiilin hareket 

anlamında kullanıldığını belirtmektedirler101. 

                                                 
98 KUNTER: Maddi Unsurları s.8; KEYMAN: Hareket, s.122; İÇEL: Suçların İçtimaı, s.28; KOCA-

ÜZÜLMEZ: s.435. 

99 Bkz. SANCAR: s.23. 

100 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.29; SANCAR: s.24. 

101 KOCA-ÜZÜLMEZ: s.435. 
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bb. Netice Sayısı Kadar Fiil Olduğu Görüşü 

Bazı yazarlar, neticenin dış dünyada meydana gelen bir değişiklik102 olduğunu 

savunurken, diğer bir grup yazar ise neticenin normun koruduğu menfaat veya 

hakkın ihlali103 olduğunu savunurlar. 

Bir kısım yazar, doğal anlamdaki neticenin hareketten ayrı olduğunu savunur. 

Onlara göre her suç tipinde doğal anlamda netice mevcut değildir; bu sebeple de 

netice suçun bir unsuru değildir. Bunun sonucu olarak da neticesiz suçların (sırf 

hareket suçları, neticesi harekete bitişik suçlar) mevcut olduğunu iddia ederler104.  

Bu görüşe katılmayan yazarlara göre ise,  tabii anlamda neticenin 

bulunmadığı bir suç yoktur. Zarar veya tehlike şeklinde ortaya çıkan tabii bir netice 

mutlaka bulunur105. Bir grup yazar ise, tabii neticesiz bir suçun bulunmadığını kabul 

etmekle birlikte, tabii neticenin hareketten ayrı olmasının zorunlu olmadığını 

belirtirler106. 

Dış dünyada meydana gelen değişiklik varsayımını kabul etmeyen yazarlar ise, 

neticeyi, doğal bir kavram olarak değil ama hukuki bir ihlal, hukuk tarafından 

                                                 
102 KUNTER: Maddi Unsurları, s.81 vd; İÇEL: Suçların İçtimaı s.33-35; TOROSLU: Genel, s.120 

vd; ÖNDER: Genel, s.92. 

103 Bkz. DÖNMEZER-ERMAN: CI, s.372 ve TOROSLU: Genel, s.122 ve 123. 

104 KUNTER: Maddi Unsurları, s.76-78; KEYMAN: Hareket s.122; HAFIZOĞULLARI: Genel,  

s.196; SANCAR: s.24. 

105 KUNTER, Nurullah: “Fikri İçtima Sebebiyle Suçların Birleştirilmesi”, İHFM, C.14-15, S.1-2, 

(Fikri İçtima), s.365 

106 Bkz. KUNTER: Maddi Unsurları, 80 vd; SANCAR: s.25. 
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koruma altına alınmış olan bir menfaatin zarar veya tehlikeye sokulması olarak 

tanımlamaktadırlar107.  

Çoğunluğu oluşturan yazarlar tarafından fiil sayısını belirlemek üzere, dış 

dünyada meydana gelen değişiklik, yani maddi netice kriteri kullanılmaktadır108. 

Fakat maddi netice kriterinin her olay bakımından doğru sonuç vermediğini ve 

neticesi harekete bitişik suçlar söz konusu olduğunda fiil sayısının tespiti için farklı 

yöntemlere başvurulması gerektiğini belirtmektedirler109.   

                                                 
107 Bkz. KUNTER: Maddi Unsurları, 107vd; SANCAR: s.25; TOROSLU: Genel, s.122 ve 123. 

108 KOCA-ÜZÜLMEZ: s.435. 

109 Kunter, neticesi harekete bitişik suçlarda,  netice ve hareketi birbirinden ayırmanın zorluğu 

sebebiyle ihlaller arasındaki zorunluluk ilişkisini fiil tekliğinin ölçütü olarak kullanmaktadır. Yazar, 

bir sözle iki kişiye hakaret edilmesi halinde, bu iki kişiye ayrı ayrı hakaret edilebilme imkânı olması 

sebebiyle, ihlaller arasındaki bir zorunluluk ilişkisinden ve buna bağlı olarak da fiil tekliğinden söz 

etmenin mümkün olmadığı görüşündedir. Fakat evli bir kadının yakın bir akrabası ile cinsi 

münasebette bulunması durumunda ise, ihlaller arasında var olan zorunluluk ilişkisi fiilin tekliği 

sonucunu doğuracaktır (765 sayılı kanunda yer alan düzenlemelere göre). (KUNTER: Fikri İçtima, 

s.375 vd); Dönmezer-Erman, diğer yazarların konu ile ilgili verdikleri örneklerdeki zorunluluğun 

hukuki değil geçici bir zorunluluk olduğunu iddia ediyorlar. Bu tür bir zorunluluğun ise olayda tek fiil 

bulunduğunu kabul ettirmeye yetecek nitelik göstermediğini belirtiyor ve zorunluluk bulunmasa dahi 

dış dünyada meydana gelen değişiklik tek olunca fiilin de tek olduğunu savunuyorlar. Fakat fiilin tek 

sayılabilmesi için neticenin tek olmasının yanı sıra neticenin birden fazla ihlallere aynı zamanda vücut 

vermesini arıyorlar. Diğer yazarların savunduğu hukuki zorunluluk kıstasının kanun tarafından da 

aranmadığına dikkat çekiyor ve hukuki zorunluluğun karma, geçitli veya bileşik suç hallerinde mevcut 

olduğunu belirtiyorlar. Çeşitli ihlallerin aynı zamanda değil de farklı zamanlarda meydana gelmesi 

halinde ise fiilin tek olmadığı ve eğer koşulları oluşmuş ise diğer suçların içtimaı hallerinden birinin 

mevcut olabileceği görüşündedirler. (DÖNMEZER-ERMAN: C1, s.418 ve 419); İÇEL’e göre 
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cc. İhlal Edilen Norm Sayısı Kadar Fiil Olduğu Görüşü 

Suçlara ceza öngören kanun hükümleri, iki unsurdan meydana gelirler; 

emredici (yasaklayıcı) unsur ve cezalandırıcı unsur110. Norm ise, kanun hükmünün 

emredici (yasaklayıcı) unsurudur. Bir kanun hükmünün ihlal edilmesi halinde 

normlar ihlal edilmiş olur. Bu sebeple ceza normu kavramı ile kanun hükmü kavramı 

eş anlamda kullanılabilir111.  

Değer ölçülerinden hareket eden EREM, fiil ve suç sayısını belirlemek için 

ceza normlarından, yani kanundaki suç tarifinden yola çıkılması gerektiğini 

savunmaktadır. Bunun sonucu olarak da, bir olayda birden çok hareketler 

bulunmasına rağmen tek fiil olduğu kabul edilebileceği gibi, fiilin doğal tekliğine 

                                                                                                                                          
neticesi harekete bitişik suçlarda, hareketten bağımsız bir netice bulunmadığından dolayı fiilin sayısını 

belirlemek üzere neticeye üstünlük vermek aslında harekete üstünlük vermeye sebep olacaktır. 

Örneğin tek kurşunla iki kişinin öldürülmesi olayında, dış dünyada iki değişiklik meydana geldiğinden 

iki fiilin bulunduğu kabul edilecek; fakat bir sözle birden fazla kişiye hakaret edilmesinde hareketten 

bağımsız bir neticenin bulunmaması sebebiyle fiilin tek olduğu kabul edilecektir. Bu farklılaşmanın 

önlenebilmesi için, farklı kişilere karşı işlenen neticesi harekete bitişik suçlarda aynı kanun hükmünün 

ihlal sayısı kriter olarak kullanılmalıdır. Farklı hükümlerde ihlale sebep olan neticesi harekete bitişik 

suçlarda ise ihlalleri sonuçlayan hareket artık fiil niteliğinde sayılmalıdır. Ayrıca fiilin tekliği 

bakımından aranması gereken bir diğer şart da tek neticenin aynı zamanda meydana getirmiş 

olmasıdır.(İÇEL: Suçların İçtimaı, s.34 ve 35). 

110 EREM, Faruk: Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Ankara 1995, C.I, (Ümanist 

Doktrin), s.69. 

111 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.27. 
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rağmen zararın tek olmadığı bir olayda birden çok fiilin bulunduğu, ihlal edilen norm 

sayısına bakılmak suretiyle kabul edilebilir112. 

Benzer bir görüş olarak, geniş anlamda tipiklik anlayışına burada yer 

verebiliriz. Buna göre tipiklik, norm tarafından yaratılan soyut bir çerçevedir113. 

Tipikliği geniş anlamıyla ele alan görüş, tipikliğin hareket, netice, hukuka aykırılık 

ve kusurluluktan oluştuğunu yani suçun bütün unsurlarını kapsadığını ifade eder. 

Böyle olunca, kanunun kendisine hukuki sonuç bağladığı her olayın hukuki fiil 

oluşturduğu; bu nedenle de fiil kavramının ceza hukuku anlamında suça tekabül 

edeceği iddia edilir114. 

2. NORMUN İHLALİ KRİTERİ 

Suç sayısını belirlemek için ihlal edilen norm sayısını dikkate alan yazarlara115 

göre, normun ihlali yerine hareket veya fiili esas almak, pozitif hukuk bakımından 

yanlış sonuçların elde edilmesine yol açabilmektedir116. Bunun yanı sıra hareket ve 

neticenin sayısını belirlemek üzere yapılan fizik, fizyolojik, biyolojik, psikolojik, 

etik-sosyal, hukuki ve benzeri değerlendirmeler bu kavramların her seferinde farklı 

                                                 
112 EREM: Ümanist Doktrin, s.364 ve 365. 

113 KEYMAN, Selahattin: “Tipiklik ve Ceza Hukuku”, AÜHFD, C. 37, S.1-4, (Tipiklik), s.73. 

114 KEYMAN: Tipiklik, s.74. 

115 DÖNMEZER-ERMAN: C2, s.418; İÇEL: Suçların İçtimaı, s.40 ve 41; TOSUN: s.131 ve 132; 

EREM: (Ümanist Doktrin), s.364; KUNTER: Fikri İçtima s.369 -371; SANCAR: s.26-29. 

116 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.38; SANCAR: s.26. 
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anlamlarla ele alınmasına sebep olmakta ve kabul edilebilir olmaktan 

uzaklaşmaktadır117.  

Suç bütünlük arz eden bir kavramdır ve birden çok unsurdan meydana 

gelmektedir. Suç sayısını belirlerken unsurlardan yalnızca birine önem atfedip 

diğerlerine önem vermemek hatalı sonuçların elde edilmesine sebep olacaktır. Bu 

sebeple, suçu bir bütün olarak ele alıp, normun ihlali kriterine dayanmak ve suçu tüm 

unsurları ile gerçekleşmiş olarak aramak daha faydalı olacaktır. Tek hareket ya da tek 

fiil birden fazla suçlara sebep olabilir veyahut tek suç birden fazla hareket ya da 

fiillerden meydana gelebilir118. Suçun tüm unsurlarının mevcut olup olmadığını 

aramak ve dolayısıyla normun ihlali ölçütünü benimsemek, gerçek hayatta 

karşılaşılan ve önceden tahmin dahi edilemeyen suç şekilleri için de geçerli 

olabilecek bir yöntemdir. 

Kanuni tipe göre suçların sayısını belirleyen bu görüşe göre, bir veya birden 

fazla fiillerle alakalı görünmekte olan kanun hükümlerinden yalnızca birinin 

uygulanmasının mümkün olduğu hallerde, uygulanabilen kanun hükmü ve 

dolayısıyla suç sayısı da tektir. Suçların içtimaının ise yalnızca suç çokluğu 

hallerinde söz konusu olması119 sebebiyle, bu gibi hallerde suçların içtimaı 

tiplerinden herhangi birinin mevcut olmadığını kabul ederler. Görünüşte içtima 

olarak adlandırılan bu hallerde, uygulanabilen kanun hükmü de suç sayısı da tektir120. 

                                                 
117 SANCAR: s.26. 

118 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.38-41; SANCAR: s.27. 

119 İÇEL: s.41. 

120 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.40. 
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Suçların içtimaı, yalnızca birden çok suçun bulunması halinde söz konusu olabileceği 

için, suçların içtimaı kavramı, fikri içtima ve zincirleme suç ile sınırlıdır. Fakat 

görünüşte içtima hallerinde, normlar arası ilişki, suçların içtimaına benzer bir özellik 

gösterir. Bu sebeple gerçek anlamdaki içtima şekilleri ile birlikte incelenmesi ve 

farklarının ortaya konulması faydalıdır121. 

Davranışların birden fazla oluşu, hareketin de birden fazla olduğu sonucunu 

doğurmamaktadır. Davranış ve hareket kavramlarının birbirlerinden farklı anlamlar 

taşıdıkları unutulmamalıdır. İnsanın bilinç ve iradesi ile belirlediği hedeflerine 

ulaşmak üzere faaliyette bulunması harekettir. Birden fazla bıçak darbesiyle veya tek 

bıçak darbesi ile bir kişinin öldürülmesi durumunda, ilk halde birden çok davranış, 

ikinci halde tek davranış bulunmasına rağmen her iki halde de hareket tektir. Fakat 

hedef veya amacın tek oluşu, hareketin de her zaman tek olduğu anlamına gelmez. 

Bir hedefe, kimi zaman birden çok hareketle de ulaşılabildiğinden ötürü birden çok 

davranışların tek hareket sayılabilmesi için aralarında önemsiz bir zaman aralığı ile 

birbirlerini izlemeleri gerekir122. 

Fiillerin birden fazla olması, neticenin bir süre devam etmiş olması veya 

hareketlerin tekrarlanmış olması suç sayısını etkilemez. Bu durumlara örnek teşkil 

eden mütemadi suç, itiyadi suç ve görünüşte içtima hallerinde görüldüğü gibi ihlalin 

tek oluşu, suçun da tek olduğu sonucunu vermektedir123. 

                                                 
121 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.40. 

122 SANCAR: s.28. 

123 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.40; SANCAR: s.29. 
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B. 5237 SAYILI KANUNDA SUÇLARIN İÇTİMAI BÖLÜMÜNDE YER 

ALAN MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Suç sayısı ve fiil sayısını belirlemek üzere ortaya atılan görüşler ışığında, 

suçların içtimaı tiplerinin düzenlendiği maddeler, ‘fiil’ ve ‘suç’ terimlerinin 

kullanılışları bakımından kısa bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nun suçların içtimaı başlığını taşıyan beşinci bölümünde ele alınmış 

olan bileşik suç, zincirleme suç ve fikri içtimaa ilişkin düzenlemelerde ‘fiil’ terimi 

esas alınmıştır. Fakat fiil teriminden ne anlaşılması gerektiği kanunda düzenlenmiş 

değildir124. Doktrin tarafından belirlenecek olan bu anlam, suçların içtimaı tipleri için 

de ciddi önem taşımaktadır.  

Kanunun 42. maddesinde bileşik suçun tanımı verilmiştir. Maddede “Biri 

diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan 

suç” şeklinde verilen tanımda, doktrinde yapılan ‘suç’ terimini esas alan tariflerin 

aksine, ‘fiil’ terimi temel alınmıştır. Bu tanımdan anlaşılana göre, birden fazla fiiller 

birleşerek bir fiil oluşturuyor ve oluşan bu fiil de kanunda suç olarak düzenleniyor. 

Dolayısıyla başlı başına suç niteliğini haiz olmayan fiiller, unsur veya ağırlaştırıcı 

sebep olarak birleştiklerinde bileşik suçu oluşturabilmektedirler. Örneğin 

tanınmamak için tedbir almak fiili hırsızlık fiilinin ağırlaştırıcı sebebi olarak 

142/2,f’de düzenlenmiştir.  Eğer tanım bu şekilde anlaşılırsa, bu bir bileşik suç 

örneği sayılacaktır ve benzer örnekler çoğaltılabilecektir125. Oysaki ceza hukukçuları 

                                                 
124 HAFIZOĞULLARI: Genel, s.355. 

125 HAFIZOĞULLARI, Zeki: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Bileşik Suçun Tanımı Hakkında, 

www.zekihafizogullari.com/Makaleler1.html, SGT: 22.04.2009, (Bileşik Suç), s.10. 



 34

bileşik suçu tarif ederken, kanunda suç olarak düzenlenmiş olan fiillerin bir suçun 

unsurunu veya ağırlaştırıcı sebebini oluşturmasından bahsederler126. Dolayısıyla bu 

maddedeki problem fiil kelimesinin hangi anlamda kullanıldığının belirlenmesini 

gerektirmektedir127. Koca-üzülmez, tipik hareket tekliğinden, yani birden fazla 

hareketin kanuni tanımda tek hareket olarak birbiriyle bağlanmış olması esasından 

hareket ederek, bileşik suçta bulunan birden çok hareketin kanuni tipte tek hareket 

olarak sayılması dolayısıyla tek fiilin oluştuğunu savunmaktadır. Onlara göre, TCK 

42’de bu sebeple “tek fiil sayılan suç” deyimine yer verilmiştir. Fakat çoğunluk ceza 

hukukçusu tarafından benimsenmemiş durumda olan bu görüş, tartışmaları 

sonlandıracak niteliğe sahip değildir. Doktrinde olduğu gibi, bileşik suçun tanımı için 

suç teriminin esas alındığı bir düzenlemeye yer verilmiş olması daha isabetli olurdu. 

Çünkü bileşiği oluşturan suçların bir bütün içerisinde eriyor olmaları ortada tek bir 

fiilin bulunduğu anlamına gelmemektedir. Bileşik suçta, kanun koyucu tarafından, 

birden fazla fiiller tek suç içerisinde birleştirilmektedir; dolayısıyla bu fiil tekliğini 

değil suç tekliğini oluşturmaktadır128. 

Zincirleme suçun düzenlenmiş olduğu 43. maddede bir tanıma yer verilmemiş; 

fakat cezalandırmanın ne şekilde yapılacağı bilgisi kaleme alınmıştır. Bu 

düzenlemede, zincirleme suçun birden çok suçun bulunması durumunda söz konusu 

olacağı esası göze çarpmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasında “Aynı suçun birden fazla 

kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda” da yine zincirleme suçun oluşacağı 

                                                 
126 Bkz. HAFIZOĞULLARI: Bileşik Suç, s.2 vd. 

127  KOCA-ÜZÜLMEZ: s.437. 

128 TANER, Fahri Gökçen: “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Bileşik Suç 

Mudur?”, AÜHFD, C.56, S.2, (Bileşik Suç), s.77. 
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hükme bağlanmıştır. Burada ‘tek bir fiil’den bahsedilmiştir; fakat çoğunluk yazar 

tarafından kabul edildiği üzere fiilin tekliği sonucun tekliğine bağlıdır. Bir suçun 

birden çok kişiye karşı işleniyor olması birden çok sonucun ve dolayısıyla da birden 

çok fiilin bulunmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla ‘tek bir fiille’ ibaresi yerine ‘tek 

bir hareketle’ denilmesi maddenin daha rahat yorumlanmasını sağlayabilir129. Koca-

üzülmez, bu fıkrayı aynı neviden fikri içtima olarak kabul etmekte130 ve fikri içtima 

bakımından fiil tekliğini hukuki anlamda doğal hareket görüşü ile açıklamakta, 

dolayısıyla fiil tekliğini hareket tekliği olarak düşünmektedir131. 

Suçların içtimaının bir diğer çeşidi olarak Türk Ceza Kanunu’nun 44. 

maddesinde düzenlenmiş olan fikri içtima, “işlediği bir fiil ile birden fazla farklı 

suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi” şeklinde belirtilmiştir. Fikri içtimaın 

oluşabilmesi için aranan birden fazla farklı suçun oluşumu için birden fazla normun 

ihlal edilmesi gerekecektir. Bu ihlallerin ise tek ‘bir fiil’ ile gerçekleştirilmesi 

aranmaktadır. Netice sayısı kadar fiil, fiil sayısı kadar da suç bulunur132. Fiilin tekliği 

için neticeli suçlarda neticenin tek olması, neticesiz suçlarda ise hareketin tek olması 

esas alındığında, kanunun gerekçesinde verilen örnekte olduğu gibi şahısta hata veya 

isabette hata hallerinde, birden fazla netice bulunması sebebiyle, esasında fikri içtima 

oluşmamış olacaktır133. Fakat Koca-Üzülmez ise, maddede yer alan fiil tekliğinden 

                                                 
129 TOROSLU, Nevzat-ERSOY, Yüksel: “Kanunlaşmaması Gereken Bir Tasarı”, Türk Ceza 

Kanunu Reformu (Makaleler, Görüşler, Raporlar), C.2, Ankara 2004, s.13; TOROSLU: Genel, s.315. 

130 KOCA-ÜZÜLMEZ: s.455. 

131 KOCA-ÜZÜLMEZ: s.451. 

132 HAFIZOĞULLARI: s.357. 

133 HAFIZOĞULLARI: s.360. 
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hukuki anlamdaki doğal hareketliğin anlaşılması gerektiğini savunmaktadırlar134. 

Fikri içtima bakımından 765 sayılı mülga ceza kanununda da 5237 sayılı 

kanundakine benzer bir düzenleme mevcuttu135. Bu düzenlemede yer alan ‘bir fiil’ 

terimi yine tartışmalara sebep olmakta idi. Doktrinde ‘fiil’ kelimesinin ‘netice’ yerine 

kullanılmakta olduğu kimi yazarlar tarafından savunulmuştur136.  

Kanun tarafından tanımlanmamış olan ‘fiil’ terimine her maddede farklı 

anlamlar yüklenebiliyor olması ve yüklenen anlama göre de uygulama bakımından 

oldukça farklı sonuçların ortaya çıkabilecek olması elbette ceza hukukunun belirlilik 

ilkesine aykırı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Suç ve cezanın kaleme alınışında 

açık, seçik ve belirli olması kanunilik ilkesinin bir gereğidir. ‘Fiil’ kelimesine her 

maddede farklı bir anlam yüklenebiliyor olması ve bunun sonucu olarak da somut 

olaylarda verilecek cezalarda ciddi farklılıklar olması bu ilke ile bağdaşmamaktadır. 
                                                 
134 KOCA ÜZÜLMEZ: s.451. 

135 Özgenç, iki düzenlemenin birbirinden farklı olduğunu savunmaktadır. Yazara göre, suç oluşturan 

fiil davranış normlarına aykırılıktır, yani ceza kanunu ihlal eden veya ceza kanunu aykırı bir fiil 

değildir. Bu sebeple ancak kanundaki tanıma uygun olduğu takdirde suç teşkil eder. (ÖZGENÇ: 

s.529) 

136 Kunter, mehaz, 1889 tarihli İtalyan ceza kanununda fatto kelimesinin farklı anlamlarda 

kullanıldığını ve fikri içtimaı düzenleyen maddede netice anlamında kullanıldığını savunmuştur. 

(KUNTER: Maddi Unsurları, s.6); Kunter, bu sonuca mehaz kanunun son tasarısı hakkında Mebuslar 

Meclisi Komisyonu’nun hazırladığı gerekçeden varmaktadır. Gerekçe şöyledir: “Tasarının hareket 

yerine fiil kelimesini ikame eden bugünkü şekli her türlü tereddüde nihayet vermiştir… Tek ceza 

verilmesinin fiilin, yani suçun husule gelen maddi neticesinin tek olmasına bağlı olduğu aşikardır. Tek 

ceza verilmesi artık eskisi gibi sübjektif hareketin tek olmasına bağlı değildir. bir hareket bir tek 

netice meydana getirebildiği gibi, birden fazla hareket gibi birden fazla cürmi netice de meydana 

getirebilir.” (KUNTER: Fikri İçtima, 365 ve 366); DÖNMEZER-ERMAN: C.2, s.416. 
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Bu tür karışıklıklara yer vermemek üzere yıllar içinde oluşmuş olan doktrin ve içtihat 

bilgisi doğrultusunda hareket etmek daha doğru olacağı kanısındayız.  
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BÖLÜM 2 

GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA 

I. GÖRÜNÜŞTE NORMLAR ÇATIŞMASI 

A. NORMLAR ÇATIŞMASI 

Bir konuya ilişkin birden çok hukuk kuralı mevcut olabilir. Genellikle bu 

kurallar arasında bir uyum söz konusudur fakat bazı hallerde bu kurallar arasında bir 

çatışmanın bulunduğu görülebilir. Aynı konuya ilişkin kurallar, birbirlerinden farklı 

çözüm yolları öngörmüş olabilirler. Somut olayla ilgili bulunan çeşitli normlardan 

hangisinin uygulanacağı sorunu, normlar çatışması olarak adlandırılır. 

B. GERÇEK ÇATIŞMA VE GÖRÜNÜŞTE NORMLAR ÇATIŞMASI 

KAVRAMLARI 

 Hukuk düzeni içerisindeki kuralların birbirleriyle tutarlık sergilemesi 

beklenirken bir çatışma içerisine girmeleri halinde, normların niteliklerine göre 

çatışmayı sonlandıracak bir takım ilkeler öngörülmüştür. Bu ilkeler, normlar 

arasındaki genellik-özellik, üstlük-astlık, öncelik-sonralık ilişkilerine göre belirlenir. 

Bu şekilde çözümlenebilen çatışma halleri gerçek değil görünüşte normlar çatışması 

halleridir137. Normlar arasında bu tür ilişkilerin mevcut olmadığı hallerde karşılaşılan 

çatışma hali ise gerçek çatışmadır. Örneğin aynı kanunda yer alan iki genel hükmün 

veyahut da iki özel hükmün birbirlerine zıt kurallar içermeleri halinde karşılaşılan 

                                                 
137 Bkz. GÖZLER, Kemal: Hukuka Giriş, Bursa 2008; s.265-271; GÜRİZ, Adnan: Hukuk 

Başlangıcı, Ankara 2006, s.129-131. 
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çatışma gerçek çatışmadır. Çünkü bu kurallar arasında astlık-üstlük, genellik-özellik, 

öncelik-sonralık ilişkisi mevcut değildir. Böyle bir çatışma haliyle sık karşılaşılmaz; 

fakat nadir de olsa gerçek çatışmanın söz konusu olması olasılık dahilindedir138.  

Aynı konuya ilişkin, birbiriyle çelişen içeriğe sahip iki hüküm aynı tarihte 

kabul edilmiş veya yürürlüğe girmiş ise, hâkim tarafından, her iki hükmün aynı 

zamanda uygulanması imkânsız olduğu gibi, bunlardan birinin tercih edilmesi de söz 

konusu olamaz. Hukuk kuralı, yasama gücünün üstün iradesi, bir konuya ilişkin 

öngördüğü çözüm yoludur. Eşdeğer ve gerçek bir çatışma halinde olan hukuk 

kurallarının aynı anda yürürlükte olmaları, bu konuda tek bir üstün iradenin 

bulunmadığı anlamına gelir. Özel hukuka ilişkin hükümlerde gerçek bir çatışma 

halinde hâkim, hükümlerin birbirini yok ettiğini varsayıp, ortada gerçek bir kanun 

boşluğu varmış gibi, Türk Medeni Kanunu’nun 1. maddesine dayanarak yeni bir 

kural yaratabilir139. Fakat ceza hukukunda bu yöntemin benimsenmesi söz konusu 

olamaz. Bu yöntem kanunilik ilkesi ile bağdaşmaz.  Kanunilik ilkesi, yürütme ve 

yargının keyfiliğinin önlenmesine, hukuki kesinlik ve eşitliğin sağlanmasına ve 

bireyin garanti altına alınmasına hizmet eder140. Bu ilkenin içerdiği hukuksal 

                                                 
138 GÖZLER: s.270 ve 271. 

139 KARAYALÇIN, Yaşar: Hukukta Öğretim-Kaynaklar-Metod (Problem Çözme), Ankara 2001, 

s.140; “Türk hukukunda bu sorun özellikle aynı gün (4 Ekim 1926) yürürlüğe giren Borçlar Kanunu 

ile eski Ticaret Kanunu’nda aynı konuda yer alan farklı hükümler dolayısıyla ortaya çıkmış ve bu 

sorun, geniş tartışmalara sebep olmuştur. Prof. Hirş bu konuda hâkimin kanun boşluğu var imiş gibi 

hareket etmesi gerektiği görüşünü savunmuştur.” (KARAYALÇIN: s.140). 

140 TOROSLU: Genel, s.37. 
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güvencelerden biri de kanunun açıklığı, belirliliğidir141. Bu, norm yaratırken, kanun 

koyucunun, cezai anlamda meşru olanı ve olmayanı kesin olarak ortaya koyabilmesi 

bakımından, açık ve belirgin bir düzenleme yaratmasını ifade eder. Böylelikle 

kanunda açıkça düzenlenmemiş olan hallerde cezalandırma olanağı ortadan 

kaldırılmış ve yargıcın keyfiliği önlenmiş olur142. Hâkimin, önüne gelen somut bir 

olayda, kanun koyucuymuş gibi davranarak suç ve ceza yaratması hem kanunilik 

hem de kuvvetler ayrılığı ilkelerine aykırılık teşkil eder143. Dolayısıyla özel 

hukuktakine benzer bir metot izleyerek ceza hukukunda oluşan gerçek bir çatışmaya 

çözüm bulunamayacaktır. Bunun yanı sıra, çatışmayı önlemek amacıyla maddenin 

anlam ve içeriğini değiştirici bir yorum tekniğine başvurmak da yine kanunilik 

ilkesine aykırı olacaktır. Yanlış olduğu sanılan bir kanun metninin anlam ve 

içeriğinin düzeltilerek uygulanması metodu olan düzeltici yorumun ceza hukukunda 

yeri yoktur144. Ceza hukukuna egemen olan bu temel ilkeler, ceza kanunlarının 

hazırlanışı sırasında, en başından itibaren esas alınacak tutumu göstermekte ve 

oluşabilecek çelişmeleri önlemeyi amaçlamaktadırlar. Anlaşılacağı gibi, bu ilkelerin 

esas muhatabı yasa koyucudur145. Yasa koyucunun tasarruf yetkisi dışında olan bu 

temel prensiplere aykırılık, kanunilik ilkesinin aynı zamanda Anayasa’nın 38. 

                                                 
141 ÖZTÜRK, Bahri-ERDEM, Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri 

Hukuku, Ankara 2008, (Uygulamalı), s.39 ve 40. 

142 TOROSLU: Genel, s.52 vd, CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Giriş, s.55 ve 56. 

143 DEMİRBAŞ: s.115. 

144 DÖNMEZER-ERMAN: C.I,  s.172 ve 173. 

145 ÖZTÜRK-ERDEM: Uygulamalı, s.39; ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s.126. 
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maddesinde düzenlenerek anayasal güvence altına alınmış olması sebebiyle, 

Anayasa’ya aykırılığı sonuçlayacaktır146. 

C. GÖRÜNÜŞTE NORMLAR ÇATIŞMASI VE GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA 

Görünüşte normlar çatışmasında, aynı fiille ilgili gibi görünmekte olan çeşitli 

normların hepsinin uygulanma imkânı aslında olmayışından bahsedilir. 

Uygulanabilme imkânı yalnızca görünüştedir ve kullanılacak olan norm yalnızca bir 

tanedir. Bu sonuca ise normlar arasındaki ilişkiden varılabilmektedir147. Görünüşte 

normlar çatışmasının bu özelliği esasen görünüşte içtimaı sonuçlayan bir ipotezdir148. 

Çünkü görünüşte içtimada, fiille ilgili birden çok ceza normu bulunmakla beraber 

yalnızca birinin fiilin hukuka aykırılığını kapsamak bakımından yeterli olduğu 

belirtilmektedir149. Bu tanımlardan da anlaşıldığı gibi görünüşte içtima aslında 

gerçek olmayan bir çatışma halidir. Suç sayılan fiile uygun gibi görünmekte olan 

normların hepsi değil yalnızca biri uygulanabilmektedir150. Bu tip çatışmanın bir 

çeşidi olarak kanunumuzda yalnızca bileşik suç açıkça düzenlenmiştir; fakat bileşik 

suç dışında da normlar arsındaki ilişkiler incelenerek farklı görünüşte içtima şekilleri 

ortaya çıkarılabilmektedir151.  

                                                 
146 ÖZTÜRK-ERDEM: Uygulamalı, s.37-39.  

147 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.167; DEMİRBAŞ: s,468 ve 469; TOROSLU: Genel, s.84; ÖZTÜRK-

ERDEM: Uygulamalı, s.312, HAKERİ: Genel, s.465. 

148 TOROSLU: Genel, s.312. 

149 KOCA-ÜZÜLMEZ: s.462, ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-DOĞAN-TEPE: s.531; ayrıca 

bkz. İÇEL: Suçların İçtimaı, s.167 vd. 

150 ÖZTÜRK-ERDEM: s.312; HAKERİ: Genel, s.465 

151 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.170. 
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D. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA 

1. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA TERİMİ 

Görünüşte içtima terimi yerine, normların içtimaı, kanunların içtimaı, hükmün 

tekliği, görünüşte fikri içtima, gerçek olmayan fikri içtima, kanunların gerçek 

olmayan içtimaı, görünüşte kanunların içtimaı terimleri de doktrinde 

kullanılmaktadır152. Fakat bu terimlerle isimlendirilmekte olan hallerde, fiile ilişkin 

çeşitli normlardan yalnızca biri fiilin hukuka aykırılığını kapsamaya yeterli 

olduğundan, artık suç ve normların çokluğundan bahsedilemeyecektir. Bu sebeple de 

gerçek bir içtimaın oluştuğu ileri sürülemeyecek ve normların içtimaı veya 

kanunların içtimaı terimi bu durumu anlatmak bakımından yanıltıcı olacaktır. Bunun 

yanı sıra görünüşte fikri içtima veya gerçek olmayan fikri içtima deyimleri de 

yerinde değillerdir. Bu terimlerin kullanılış sebebine bakıldığında, bu terimi kullanan 

yazarların görünüşte içtima içerisinde ele almayı seçtiğimiz durumları yalnızca fiil 

tekliği içerisinde değerlendirdikleri görülür153. Oysaki görünüşte içtima hallerini 

düzenleyen ilkelerin hem fiil tekliği hem de fiil çokluğu için ortak olduğu doktrinde 

kabul edilmektedir154. Bunun dışındaki terimlerin konuyu nitelendirme bakımından 

benzer oldukları söylenebilir. Fakat gerçekte bir içtima durumu söz konusu 

olmadığından ve yalnızca tek bir ihlalin gerçekleşmesi dolayısıyla konuyu anlatacak 

en iyi terim görünüşte içtimadır155. 

                                                 
152 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.167; ÖNDER: Genel, s.524. 

153 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.167 ve 168. 

154 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.179 . 

155 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.12. 
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2. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA VE SUÇLARIN İÇTİMAI 

Suç çokluğuna ilişkin bir konu olan suçların içtimaı ile suçların çokluğunun 

tamamen görünüşte kaldığı bir müessese olan görünüşte içtima arasındaki bağ, 

yazarlar tarafından hep tartışıla gelmiştir. Görünüşte içtimaın suçların içtimaı 

içerisinde değerlendirilebilip değerlendirilemeyeceği konusu farklı görüşlerin ortaya 

atılmasına neden olmuştur. Görünüşte içtimaın hukuki niteliğine ilişkin bu 

tartışmalarda 2 görüş ön plana çıkmaktadır.  

Görünüşte içtimada, fiille ilgili görünen birden fazla normdan yalnızca birinin 

uygulanabilir olduğu sonucuna, normların yorumlanmasıyla da varılabiliyor olması 

sebebiyle, konunun normların uygulanma ve yorumlanmasına ilişkin olduğu 

savunulmuştur156. Suçların içtimaında, görünüşte içtimaın aksine, birden fazla norm 

ihlal edilir. Görünüşte içtimada ise, hukuk sistemi tarafından uygulanacak olan 

normu tespit etme kıstasları açık veya kapalı bir şekilde gösterilerek, gerçekte ihlal 

edilen normun bulunmasına yol gösterilir. Böylelikle uygulanacak olan normların 

çokluğu tamamen görünüşte kalır157. Fiile uyan tek bir ceza normu olunca, gerçek 

anlamda birden çok ihlal ve birden çok suçtan bahsedilemeyecek ve suç çokluğunun 

olmadığı bir yerde de suçların içtimaından bahsedilemeyecektir.  

                                                 
156 Dönmezer-Erman, görünüşte içtimaın kapsamında olan muhtelit, müterakki ve mürekkep suçu, 

suçların içtimaı içerisinde ele almış (DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.390 vd; DÖNMEZER-

ERMAN: C.2, s.404), diğer görünüşte içtima hallerinde ise yorum yolu ile sorunun 

çözümlenebileceğini açıklamıştır. (DÖNMEZER-ERMAN: C.2, s.415). 

157 İÇEL: Suçların İçtimaı, 170 ve 171. 
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Bir diğer görüş ise, görünüşte olmakla beraber, bir içtimaın var olması 

sebebiyle görünüşte içtimaın suçların içtimaı ile birlikte incelenmesi gerektiğini 

savunmaktadır158. Bu görüşe göre, gerek suçların içtimaında gerekse görünüşte 

içtimada sorumluluğun belirlenmesi aşamasında fiille ilgili olan normlardan 

hangisine öncelik tanınması gerektiği meselesi bahse konu olmaktadır159.  

3. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA İLKELERİ 

a. Genel Olarak 

Görünüşte içtimaın varlığından bahsedebilmek ve ihlal edilmiş olan tek kanun 

hükmünü saptayabilmek için başvurulan ilkeler birden çoktur. İlkelerin tümü her 

yazar tarafından kabul edilmemekle beraber üzerinde en çok durulan ilkeler özel 

normun önceliği ilkesi, bir normun diğeri tarafından tüketilmesi ilkesi, yardımcı 

normun sonralığı ilkesi ve normlardan birinin seçilmesi ilkeleridir160. Bu ilkelere 

örnekleri ile birlikte kısaca yer vereceğiz. 

Her şeyden önce şunu da belirtmek gerekir ki, görünüşte içtima ilkelerinin hem 

fiil tekliği hem de fiil çokluğu bakımından ortak olduğu kabul edilmektedir. Fiil 

çokluğunun söz konusu olduğu haller, cezalandırılmayan önceki fiiller ve 

cezalandırılmayan sonraki fiillerdir. Bu hallerin görünüşte içtima dışında ayrı bir 

grup olarak işlenmesi gerektiği ileri sürülmüşse de bu hallerde de normların ve 

suçların içtimaı tamamen görünüşte olduğundan konuyu birlikte ele almak daha 

                                                 
158 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.172; ÖZTÜRK-ERDEM: Uygulamalı, s.312 

159 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.171. 

160 ÖNDER: Genel, s.524 vd; İÇEL: Suçların İçtimaı, s.173 vd.  
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yararlı olacaktır161. Fiil çokluğu halinde, özel normun önceliği ilkesi ve normlardan 

birinin seçilmesi ilkesinin elverişsiz olduğu savunulmaktadır. Dolayısıyla bu haller 

için uygulanabilecek olan ilkeler yalnızca bir normun diğeri tarafından tüketilmesi ve 

yardımcı normun sonralığı ilkeleridir162. 

aa. Özel Normun Önceliği İlkesi163 

Bu ilke ile birlikte, çatışır gibi görünmekte olan normlar arasındaki genellik-

özellik ilişkisi sebebiyle, özel normun uygulanma alanı bularak, genel normun 

uygulanmasını bertaraf ettiği kabul edilir. Genellik-özellik ilişkinin varlığından 

bahsedebilmek için ise, fiille ilişkili görünen çeşitli normlardan birinin, diğer 

normların tüm unsurları ve buna ek olarak birtakım ek unsurları ve özellikleri de 

içeriyor olması aranır164. Bu durumda ek özelliklere sahip olan norm, diğer normlar 

karşısında özel norm niteliğine sahiptir. Anlaşılacağı üzere özel norma oranla genel 

norm daha geniş bir içeriğe sahiptir165. Genel-özel norm ilişkisinde, normların 

arasındaki alt-üst ilişkisine166 dayanılarak özel norma öncelik tanımak mantıki bir 

varsayıştır; çünkü bu şekilde uygulanmaması halinde özel norm genel normun tüm 

                                                 
161 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.182 ve 183. 

162 Bkz. İÇEL: Suçların İçtimaı, s.179 vd. 

163 Lex specialis derogat legi generali 

164 ÖNDER: Genel, s.525; TOROSLU: Genel, s.85 ve 86; İÇEL: Suçların İçtimaı s.173; ÖZTÜRK-

ERDEM: Uygulamalı, s.312 ve 313, HAKERİ: Genel, s.465, DEMİRBAŞ: s.485, SOYASLAN, 

Doğan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2005, (Genel), s.109; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.463; 

ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-DOĞAN-TEPE: s.532. 

165 TOROSLU: Genel, s.86. 

166 ÖNDER: Genel, s.525 
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unsurlarını içeriyor olması sebebiyle hiç uygulanamayacaktır167. Özel norm, genel 

normun tüm unsurlarını kapsadığı için, özel normun ihlal edilmesiyle birlikte genel 

norm da ihlal edilmiş olacaktır168; fakat özel normun ayrıca birtakım özel unsurları 

da ihtiva ediyor olması genel normun uygulanmamasını sonuçlayacaktır169. Ne var 

ki, bunun tam tersi, yani genel normun ihlali özel normun da ihlalini sonuçlamaz170. 

Özel-genel norm ilişkisinin ortaya çıktığı haller171: 

• Suçun basit şekli ile nitelikli halleri arasında bu ilişkiye rastlanır. 

• Mahsus (özgü) suçlar ile genel yani herkes tarafından işlenebilen suçlar 

arasında da özel-genel ilişkisi vardır. 

• Ayrıca bu ilişki genel-özel kanun arasında da oluşabilir. 

bb. Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi172 

Bir normun ihlal edilmesi ile birlikte, zorunlu olarak bir başka norm da ihlal 

edilmiş ise bu normlar arasında asli – yardımcı norm ilişkisinin bulunduğundan söz 

edilir. Fakat bu zorunluluk ilişkisi, ihlal edilen normlardan birinin diğer suç tipi 

içerisinde yer alıyor olmasından veya o norm içerisinde unsur veya da ağırlatıcı 

sebep olarak bulunuyor olmasından kaynaklanmaz173. Hem asli norm hem de 

                                                 
167 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.173. 

168 ÖNDER: Genel, s.525, ÖZTÜRK-ERDEM: Uygulamalı, s.312. 

169 İÇEL, Suçların İçtimaı, s.173 ve 174. 

170 ÖNDER: Genel, s.525 

171 ÖNDER: Genel, s.525 ve 526 

172 Lex primaria derogat legi subsidiariae 

173 ÖNDER: Genel, s.528; HAKERİ: Genel, s.466; DEMİRBAŞ: s.485. 
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yardımcı norm aynı hukuksal amacı korumaktadırlar. Fakat asli norm, yardımcı 

norma kıyasla hukuksal yararı daha yoğun bir şekilde korumakta ya da bu hukuksal 

yararın yanı sıra bir başka hukuksal yararı daha korumaktadır174. Bu ilke içerisinde 

ele alınan normlar arasında değer bakımından bir ilişki söz konusudur. Bir normun 

ihlal edilebilmesi için, diğer normların üstüne çıkılmaktadır175. Asli-yardımcı norm 

ilişkisi içerisinde olan bu normlar, birbirleri ile yarışmaktadırlar ve normlardan asli 

olan ihlal edildiğinde, onunla birlikte zorunlu olarak ihlal edilen yardımcı norm, 

uygulanabilme imkânını yitirir176. Asli normun ihlal edilmediği durumlarda ise 

yardımcı norm uygulanma alanı bulur177. O halde, bir normu, yardımcı norm olarak 

nitelendirebilmek için, diğer normların uygulanmadığı durumlarda başvuruluyor 

olması gerekir178. 

                                                 
174 ÖZTÜRK-ERDEM: s.314 

175 Bu tariften de anlaşılacağı üzere, asli-tali norm ilişkisi ile özel-genel norm ilişkisi normların ele 

alınışı bakımından bir farklılık göstermektedir. Çünkü özel-genel norm ilişkisinde normlar arasında 

bir karşılaştırma yapılarak ve normların unsurlarının gösterdikleri özellikler göz önünde 

bulundurularak, birinin diğerine oranla özel nitelik taşıdığı saptanır. Asli-yardımcı norm ilişkisi 

içerisinde ise, normlar arasında değer bakımından mevcut olan ilişki saptanır ve normlardan birinin 

ihlal edilmesi ile diğeri çekilir. (ÖNDER: Genel, s.529). 

176 ÖNDER, Genel, s.529; DEMİRBAŞ: s.485. 

177İÇEL: Suçların İçtimaı, s.175; ÖNDER: Genel, s.528, SOYASLAN: Genel, s.109 ve 110; 

HAKERİ: Genel, s.566. 

178 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.209; DEMİRBAŞ: s.485. 
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Yardımcı normlar, genellikle kanunda olabilecek muhtemel boşluk ve 

eksiklikleri doldurmak üzere bulunan normlardır179. Dolayısıyla da bu ilkenin bir 

sonucu olarak, yardımcı normlar, aynı konuya ilişkin düzenlemeler içeren tüm 

normlar ya da yalnızca kendilerine kıyasla daha ağır ceza içeren normlar karşısında 

uygulanma imkânını kaybederler180.  

Asli-yardımcı norm ilişkisi açık veya örtülü olarak kendini gösterir. Örneğin 

kanunda, “fiil daha ağır bir suç teşkil etmiyorsa”, “…maddede belirtilen haller 

dışında”, “suça iştirak halleri dışında”, “kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller 

dışında” şeklindeki ifadeler yer verilerek bu normun bu hallerde uygulanamayacağı, 

yani yardımcı durumda olduğu açıkça gösterilmiştir181. Bunun dışındaki hallerde ise 

yardımcı normun sonralığı açık değildir182 ve normlar arası ilişkiler incelenerek ve 

kanun koyucunun iradesine bakılarak bir sonuca varmak gerekir183.  Bundan başka, 
                                                 
179 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.175; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.467; ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-

DOĞAN-TEPE: s.533. 

180 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.175. 

181 TOROSLU: Genel, s.85; SOYASLAN: Genel, s.109. 

182 Açık olarak belirtilmeyen hallerde, yardımcı normun sonralığı mı yoksa bir normun diğeri 

tarafından tüketilmesi ilkesinin bulunduğu konusunda tereddüt doğabilir. Bir normun yardımcı norm 

olup olmadığını belirleyebilmek için, bu normda düzenlenmiş olan suçun işlenmesinin başka bir 

normda düzenlenmiş olan suçun işlenmesi bakımından zorunlu olup olmadığı incelenmelidir. Bu 

zorunluluk tespit edilir ve zorunluluğun kaynağının suçlardan birinin diğerinin unsuru olmasından 

kaynaklanmıyor olduğu belirlenirse, böyle bir normun yardımcı norm olduğu söylenebilir. Zorunluluk 

ilişkisi yoksa ve suçlardan biri diğerinin unsuru durumda ise, normlar arasından tüketen-tüketilen 

norm ilişkisinin bulunduğundan bahsedilecektir. (İÇEL: Suçların İçtimaı, s.182). 

183 İÇEL:Suçların İçtimaı, s.175; ÖNDER: Genel, s.529 ve 530; ÖZTÜRK-ERDEM: Uygulamalı, 

s.314. 
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yardımcı normun sonralığının mutlak veya nispi olduğundan da bahsedilebilir. 

Normun sonralığı, aynı konuya ilişkin tüm normlar bakımından ise mutlak, yalnızca 

belirli normlar bakımından ise nispidir. Örneğin “fiil daha ağır bir suç teşkil 

etmiyorsa” şeklindeki bir ifadeye yer verilmişse madde metninde, o halde bu 

maddenin hem açık hem de mutlak bir sonralığa sahip olduğu söylenir. Maddede “… 

maddede belirtilen haller dışında” sözlerine yer verilmişse, bu maddenin nispi aynı 

zaman da açık bir sonralık niteliğine sahip olduğundan bahsedilir184. 

Asli-yardımcı norm ilişkisinin bulunduğu örnekler185: 

• Tamamlanmış suça ilişkin norm ile teşebbüse ilişkin hükümler arasında 

böyle bir ilişki vardır. Tamamlanmış bir suç söz konusu olduğunda, teşebbüs 

hükümleri artık yardımcı norm niteliğinde olduklarından uygulanamayacaklardır. 

Ancak suçun tamamlanmamış olduğu hallerde bu hükümler uygulanabilecektir. 

• Tehlike suçlarına ilişkin normlar da zarar suçlarını düzenleyen normlar 

karşısında yardımcı norm niteliğindedirler. Hukuki yarar zarara uğratılmamışsa ve 

norm tarafından tehlikeye uğratılması hali de cezalandırılmakta ise ancak bu halde 

yardımcı norm uygulanabilecektir. 

• Hukuka aykırı davranışın her bir aşamasının bağımsız bir suç olarak 

kanunda düzenlendiği hallerde, aşamanın son kısmı olan neticenin gerçekleştirilmesi 

hali ile önceki aşamalardaki ihlaller arasında asli-yardımcı norm ilişkisi ortaya çıkar. 

Yardımcı norm durumunda olan önceki ihlallere ilişkin hükümler 

                                                 
184 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.175. 

185 Bkz. ONDER: Genel, s.529-531. 
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uygulanmayacaktır. Bu çeşit yardımcı normları, cezalandırılmayan önceki fiiller 

olarak doktrinde ele aldıkları görülmektedir. 

• Kimi yazarlar tarafından, aynı hukuki yararın hafiften ağıra doğu 

ihlallerinin her birinin bağımsız suç olarak düzenlenmesi durumunda geçit 

suçunun186 bulunduğunu savunurlar. Ağır suçu işleyebilmek için öncelikle hafif 

suçlardan geçilmesinin zorunlu olduğu bu yolda, geçit suçu olarak adlandırılan bu 

suçların kendi aralarına asli-yardımcı norm ilişkisi bulunur. 

• Bazı yazarlar tarafından karma (muhtelit) suçların da asli-yardımcı 

norm ilişkisi içerisinde incelenmesi gerektiği savunulmaktadır. İhlal edilen bir norm 

içerisinde, açıkça gösterilmemiş olmakla beraber zorunlu olarak yer alan başka bir 

norm daha varsa, karma suç söz konusu olmaktadır. Zorunlu olarak ihlal edilen norm 

artık yardımcı nitelikte olduğundan asli norm karşısında uygulanma imkânı 

bulamayacaktır. 

• Suçlar ile kabahatler arasındaki ilişkinin de bu ilke kapsamında ele 

alınması mümkündür. Kabahatler kanunun 15. maddesinin 3. fıkrasında bir fiilin hem 

suç hem de kabahat olarak düzenlenmiş olan durumlarda yalnızca suç dolayısıyla 

yaptırım uygulanabileceği ve yalnızca suç dolayısıyla yaptırım uygulanamayan 

hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanabileceği öngörülmüştür.  

cc. Bir Normun Diğeri tarafından Tüketilmesi İlkesi187 

Bu ilke, diğer normlar tarafından korunmakta olan hukuki değerlerin ortak bir 

şekilde tek bir normda korunması188 durumunda söz konusu olur. Bununla birlikte, 

                                                 
186 Bkz. İÇEL: Suçların İçtimaı, s.229 vd. 

187 Lex consumens derogat legi consumtae 
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bu ilkenin varlığından bahsedebilmek için normlar arasında bir zorunluluk ilişkisinin 

bulunması şart değildir189. Bir norm diğer bir normu bünyesine alarak onun varlığını 

kaybetmesine neden olur ise, diğer normun uygulanma imkânı ortadan kalkar ve 

hukuki değerleri ortak olarak koruyan norm uygulanır190.  

Normlar arasındaki tüketen-tüketilen norm ilişkisinin tarifinin, genel-özel norm 

ilişkisinin tarifine benziyor olması191 ve yeterince açık olmaması sebebiyle, yazarlar 

tarafından bu ilişkinin, yardımcı normun sonralığı ilkesi içerisinde incelenmesi 

gerektiği fikrinin ileri sürülmesine sebep olmuştur192. Fakat bunun tam tersini; yani 

                                                                                                                                          
188 Mal varlığına karşı işlenen bir suç tipi olarak kanunlarda yer alan yağma suçunda korunan hukuki 

değer mal varlığı değildir, aynı zamanda kişi özgürlüğü, vücut dokunulmazlığı ve hatta yaşama hakkı 

değerleri de korunmaktadır. (KOCA, Mahmut: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yağma Suçu”, 

LHD, Y.3, S.32, s.2799). 

189 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.174; DEMİRBAŞ: s.486. 

190 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.174; ÖNDER: Genel, s.526; SOYASLAN: Genel, s.110; DEMİRBAŞ: 

s.486; HAKERİ: Genel, s.468; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.464; ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-

DOĞAN-TEPE: s.533. 

191 Özel normun önceliği ile bir normun diğeri tarafından tüketilmesi ilkeleri birbirleriyle benzerlik 

gösteriyorlarsa da, bunları birbirinden ayırabilmek mümkündür. Özel norm, diğer normların 

unsurlarını kapsamakla beraber ayrıca ona özellik niteliğini kazandıran başka özellik ve unsurları da 

içermektedir. Diğer ilkede ise, bir norm, diğer normlar tarafından korunmakta olan değerleri ortak bir 

şekilde koruma altına alır. Ve bu, ya diğer normları unsur olarak ya da ağırlaştırıcı sebep olarak 

bünyesine almasıyla oluşur. (İÇEL: Suçların İçtimaı, s.181). 

192 Tüketen-tüketilen norm ilişkisini asli-yardımcı norm ilişkisinden ayıran en belirgin özellik, 

tüketen-tüketilen norm ilişkisinin tek bir norm içerisinde belirtilmesidir. Bu ilişki türünde tüketen 

norm, tüketilen normları tümüyle bünyesinde bulundurur. Asli-yardımcı norm ilişkisinde ise normlar 

ayrı düzenlemelere sahiptirler ve birbirleri ile bir yarışma içerisindedirler. (ÖNDER: Genel, s.529). 
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asli-tali norm ilişkisinin tüketen-tüketilen norm ilkesi içerisinde incelenmesi 

gerektiğini savunanlar da olmuştur. Bundan başka, bu ilkeye gerek olmadığını, özel-

genel norm ilişkisinin bulunmadığı durumlarda uygulanabileceğini ve tüketen-

tüketilen norm ilişkisinin bir normun özelliği itibariyle diğer bir normu içeriyor ve 

onun uygulanabilmesine son veriyor olması halinde mevcut olacağı gibi farklı 

fikirler, yazarlar tarafından ortaya atılmıştır193. 

Bu ilkenin kapsamına giren haller 2 şekilde karşımıza çıkmaktadır194: 

• Bir norm, diğer normların ihtiva ettikleri suçları unsur ya da ağırlatıcı 

sebep olarak bünyesinde toplar ve böylelikle diğer normlar tarafından korunan 

hukuki değerleri bir bütün olarak tek başına korur. 

• Bir fiil ile bir hukuki değer zarara uğratıldıktan sonra, aynı hukuki konu 

üzerinde gerçekleştirilen diğer hukuka aykırılıklar, önceki fiilleri kapsayan normun 

uygulanması ile karşılanmış kabul edilir. Burada cezalandırılmayan sonraki fiiller 

söz konusu olmaktadır. 

dd. Normlardan Birinin Seçilmesi İlkesi 

Diğer üç ilkeye ek olarak dördüncü bir ilkenin daha varlığı kabul eden 

yazarların bir kısmı, bu ilkenin bir içtima ilkesi olduğunu savunmakta, diğer bir grup 

yazar ise bir içtima problemi değil ama mantıki bir akıl yürütme işlemi olduğunu 

iddia etmektedirler. Bir içtima ilkesi olduğunu savunan görüş, çeşitli bakımlardan 

                                                 
193 ÖNDER: Genel, s.526. 

194 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.174; ÖNDER: Genel, 527 ve 528. 
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aynı hukuki değeri korumakta olan normlardan, fiile uygun olanının seçilmesi, olarak 

bu ilkeyi tanımlamaktadır195. 

İlk olarak Alman yazar Beling tarafından eleştirilen ve karşı çıkılan bu ilkenin 

dördüncü bir ilke olarak kabul edilmemesi gerektiği çoğunluk yazar tarafından 

savunulmaktadır196.  

b. İlkeler Üzerine Tartışmalar 

Alman yazarlardan Köhler, bir normun diğeri tarafından tüketilmesi ilkesinin 

bütün görünüşte içtima hallerini kapsadığını belirterek sadece bu ilke ile 

yetinilebileceğini savunmuştur197. Çoğunluk yazar ise, tüm ilkelerin kabulü 

konusunda hemfikir olmamakla beraber tek ilke ile yetinilemeyeceğini 

savunmaktadırlar. Özellikle özel normun önceliği ve yardımcı normun sonralığı 

ilkelerinin tüm halleri kapsamaya yeterli olduğunu ve bir normun diğeri tarafından 

tüketilmesi ilkesinin özel normun önceliği ilkesinden ayırt edilmesinin güç olması 

sebebiyle, bunun bir çeşidi olarak incelenmesi gerektiğini ileri sürerler. Bunun yanı 

sıra, Alman doktrininde, normlardan birinin seçilmesi ilkesi dışındaki ilkelerin 

görünüşte içtima alanını düzenlediğine ilişkin genel bir görüş vardır198.  

Özellikle İtalyan yazarlar, problemlerin çözümünde tek bir ilkenin, özel 

normun önceliği ilkesinin yeterli olduğunu iddia etmişlerdir. İtalyan Ceza 

                                                 
195 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.176. 

196 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.176 dn. 

197 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.176 ve 177 dn. 

198 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.177-178. 
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Kanunu’nun 15. maddesinde yer verilmiş olan bu ilke sayesinde, doktrinde 

geliştirilen diğer ilkelere gerek kalmadığını belirtmişlerdir. Bu görüşe katılmayan 

bazı yazarlar ise, İtalyan Ceza Kanunu’nun 84. maddesinde düzenlenmiş olan bileşik 

suçu da örnek göstererek, tek ilkenin yeterli olmadığını ve 84. maddede bir normun 

diğeri tarafından tüketilmesi ilkesinin söz konusu olduğunu belirterek görüşlerini 

bildirmişlerdir199. Çok ilkenin zorunluluğunu savunan yazarlar, özel normun önceliği 

ilkesini hareket noktası olarak kabul edip diğer ilkelerin bunu tamamlayıcı niteliğe 

sahip olduklarını ileri sürerler. Fakat özel normun önceliği ilkesi dışındaki her iki 

ilkenin de gerekliliğini savunanlar olduğu gibi, birinin veya her ikisinin de gerekli 

olmadığı şeklinde görüşler de ortaya atılmıştır. Fikir birliği olan bir konu ise, 

normlardan birinin seçilmesi ilkesinin gereksiz olduğudur200. 

4. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMAIN ÇEŞİTLERİ 

Yukarıda belirtilen görünüşte içtima ilkeleri içerisinde incelenen normlar arası 

ilişkilerin değerlendirilmesi ile birlikte görünüşte içtima çeşitleri ortaya çıkarılmıştır. 

İlkelerin açıklanması esnasında, ne tür ilişkilerin görünüşte içtima çeşitleri 

oluşturduklarına kısaca değinmiştik. Burada, kısaca, görünüşte içtima çeşitlerini 

örnekleri ile birlikte açıklayacağız. 

 

 

 
                                                 
199 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.176 ve 177. 

200 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.178. 
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a. Özel-Genel Norm İlişkisi Bakımından Görünüşte İçtima 

aa. Genel Olarak 

Bir filin, çeşitli ceza normları ile ilgili olması durumunda, akla başlıca iki 

ihtimal gelir: fikri içtima ve özel-genel norm ilişkisi. Eğer fiil, ortak bir yönden 

çeşitli ihlalleri gerçekleştirmiş ve ihlallerin her biri kendine özgü özelliklerini 

sürdürdüğü için birden fazla suç söz konusu olmakta ise fikri içtima söz konusu olur. 

Normlardan birinin, diğerinin unsur ve özelliklerinin tümünü kapsamakla beraber 

ayrıca başka özelliklere de sahip olması sebebiyle yalnızca kendisi 

uygulanabiliyorsa, bu halde özel-genel norm ilişkisi söz konusu olmaktadır201. Her 

ikisinin de tek bir fiille ilgili olmaları bir benzerlik yaratmakla beraber, özel-genel 

norm ilişkisinde gerçekte tek suçun, fikri içtimada ise birden fazla suçun söz konusu 

olması iki kurum arasındaki en büyük farklılığı oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, bir 

başka fark ise, fikri içtimada tek bir fiil ile farklı hukuki değerleri korumakta olan 

normlar ihlal edilirken, özel-genel norm ilişkisinin en temel şartı her iki normun da 

aynı hukuki değeri korumasıdır202. Böylelikle özel-genel norm ilişkisinden 

bahsedebilmek için aranan ilk ve en önemli şart, normların aynı hukuki yararı 

korumalarıdır. 

Bazı kanunlarda, özel-genel norm ilişkisinin söz konusu olduğu hallerde, 

yalnızca özel normun uygulanabileceği açıkça öngörülmüş olabilir. 765 sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nun 10. maddesinde, yan kanunlarda hüküm olmayan hallerde Türk 

                                                 
201 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.183; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.463 

202 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.185 ve 186, DEMİRBAŞ: s.485; KOCA-ÜZÜLMEZ, s.463; ÖZBEK-

KANBUR-BACAKSIZ-DOĞAN-TEPE: s.532. 
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Ceza Kanunu’nun uygulanacağına ilişkin bir hüküm bulunmaktaydı. Fakat bu 

madde, iki kanun arasında çıkabilecek olan çatışmalara çözüm getirir olmaktan çok, 

genel hükümlerdeki maddelerin yan kanunlarda da tekrarlanmasını önlemek 

amacındaydı. İtalyan Ceza Kanunu’nun 15. maddesinde ise özel-genel norm ilişkileri 

bakımından kural getirilirken, yalnızca yan kanunlarla olan ilişki değil, aynı kanunun 

normları arasındaki ilişkileri de kapsamına alan, ‘aynı hukuki değer’i koruyan 

normlar arası ilişki kriteri göz önünde bulundurulmuştur203. 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 5. maddesinde, 765 sayılı kanundaki düzenlemeden farklı olarak, 

“…aksine hüküm olan hallerde…”  ifadesine yer verilmemiştir. Bu durumda aksi 

olan hallerde dahi Türk Ceza Kanunu’nun uygulanacağı öngörülmüş olmaktadır204. 

Fakat Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerine ilişkin maddeleri bakımından bir 

çatışma durumuna çözüm yolu sunmaktadır. Bununla birlikte, bu hükmün 

uygulanışının yaratabileceği olumsuzluklar düşünülerek, 5252 sayılı Türk Ceza 

                                                 
203 Kanunumuzda buna benzer bir hüküm bulunmuyor olmakla beraber, hukukumuzda da bu şartın 

aranması kaçınılmazdır. Aksi takdirde fikri içtima ile özel-genel norm ilişkisi birbirinden ayırt 

edilemez. Bunu ayırt edici bir özellik olarak kullanmayan federal alman ceza kanunu, aynı hukuki 

değerleri koruyan normların ihlalinde de fikri içtimaın var olduğunu kabul ederek, özel-genel norm 

ilişkisinin varlığı ortaya koyabilmek için başka şartlara ihtiyaç duymaktadır. (İÇEL: Suçların İçtimaı, 

s.186). 

204 İÇEL, Kayıhan-DONAY, Süheyl: Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım, C.1, 

İstanbul 2006, (C.1), s.66 ve 67; İÇEL, Kayıhan-EVİK, Hakan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 

C.2, İstanbul 2007, (C.2), s.319 ve 320; “Yeni ceza kanununun bu hükmü, özel-genel norm ilişkisi 

yönünden görünüşte birleşme hükümlerine aykırı bir düzenleme olup, bünyesinde barındırdığı önemli 

sakıncalarının yanı sıra, burada ele aldığımız hukuksal sorunu (özel ceza kanunları ile Türk Ceza 

Kanunu’nun hükümleri arasındaki ilişkiler) da çözümleyecek nitelikte değildir.” (İÇEL-EVİK: C.2, 

s.320).  
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Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’a önce 11.05.2005 tarihli 

5349 sayılı kanunun 6. maddesi ile getirilen ek madde ile bu hükmün 31 Aralık 

2006’da yürürlüğe gireceği, daha sonra 06.12.2006 tarihli 5560 sayılı kanunun 15. 

maddesi ile getirilen değişiklikle yürürlük tarihinin 31.12.2008 olacağı belirtilmiştir.  

Suç tiplerine ilişkin normlarda oluşabilecek bir çatışmada izlenecek olan yolun 

gerek 765 sayılı kanunun 10. maddesinde, gerekse 5237 sayılı kanunun 5. 

maddesinde öngörülmemiş olması sebebiyle205, böyle bir durumda başvurulacak olan 

yöntem, yorum yöntemi olacaktır. Yorum yönteminde de yol gösterici ışık, özel 

normun önceliği ilkesi olacaktır206. Bu ilkeye dayanılarak şu neticeye varılır: Hem 

yan kanunda hem de ceza kanununda suç sayılan fiile ilişkin olan normlardan 

uygulanacak olan, bunlardan özel norm niteliğine sahip olandır. Bunun tespiti 

sırasında, ceza kanunun her zaman genel nitelikte hükümler içermediği, yan 

kanundaki hükme kıyasla özel bir hükmü içeriyor olabileceği, bunun yanı sıra suç 

sayılan fiil için öngörülmüş olan cezanın ağırlığının veya suç-kabahat ayrımının 

belirleyici olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır207.  

Ceza kanununun kapsamı içerisinde yer alan normlar arasındaki özel-genel 

norm ilişkisini düzenleyen bir hükme rastlanmamaktadır. Fakat özel normun önceliği 

ilkesinin uygulanması, basit bir yorum meselesi ve hukukun genel bir ilkesidir. 

                                                 
205 Erem ise, bu hükümlerin yalnızca genel hükümlerle sınırlı olmadığını düşünmektedir. (EREM: 

Ümanist Doktrin, s.70).  

206 Erman, Türk Ceza Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş suçlar bakımından, 10. 

maddeye başvurmaksızın, özel kanun olan Askeri Ceza Kanunu’nun uygulanacağını belirtmektedir. 

(ERMAN, Sahir: Askeri Ceza Hukuku, İstanbul 1974, s.29). 

207 İÇEL-DONAY: C.1, s.67 ve 68. 
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Federal Alman Ceza Kanunu’nda da bu hususa ilişkin bir hüküm bulunmamasına 

rağmen aynı yöntem ile problemler çözülmektedir208. 

Özel-genel norm ilişkisinden bahsedebilmek için aranan ilk şartın, aynı hukuki 

yararın korunması olduğundan yukarıda bahsedilmişti. Aranan bir diğer şart ise, bir 

normun neden özel sayıldığını açıklayan, norma özgülüğünü kazandıran, genel norm 

karşısında ona öncelik sağlayan, ek özelliklerin ve unsurların bulunmasıdır. Bu 

özellik ve unsurlara ihtisas unsurları da denilmektedir209. Bu unsurları kendinde 

barındıran fiile özel nitelikteki norm; aksi durumda genel nitelikteki norm uygulanır. 

bb. Özel-Genel Norm İlişkisinin Çeşitleri 

Özel-genel norm ilişkisinin bulunduğu halleri, yani özel-genel norm ilişkisi 

çeşitlerini, örnekler ile birlikte ortaya koyabiliriz. Görünüşte içtimaın bu çeşidi, aynı 

kanunun normları arasında gerçekleşebildiği gibi ceza kanunu normları ile yan ceza 

kanunlarının normları arasında da ortaya çıkabilmektedir. Bu ilişki, aynı kanunun 

normları arasında, genel norma kıyasla ek unsur ve özelliğe sahip her norm arasında 

söz konusu olabildiğinden, hepsi üzerinde tek tek durmak yerine, başlıca görünüş 

şekilleri olan suçun nitelikli halleri ve özgü suçlar ile sınırlı tutarak konuyu 

inceleyeceğiz. 

Kanunda bir suçun hem basit şekli hem de nitelikli halleri düzenlenmiş ise, 

nitelikli şekline ilişkin normlar, suçun basit şeklinin düzenlendiği norm karşısında 

                                                 
208 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.185. 

209 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.187; DEMİRBAŞ: s.485; ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-DOĞAN-

TEPE: s.532. 
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özel norm niteliği taşır210. Suç sayılan fiil, nitelikli hali oluşturmuş ise artık genel 

norm niteliğinde kalan basit hale ilişkin norm uygulanamayacak ve normlar 

arasındaki çatışma aynı zamanda normların ve suçların çokluğu görünüşte 

kalacaktır211. Örneğin Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde kasten adam öldürme 

suçunun basit hali, 82. maddede ise nitelikli halleri düzenlenmiştir. Bu durumda 81. 

madde genel norm, 82. maddesindeki haller ise özel norm niteliğinde 

bulunduklarından, 82. maddede sayılı hallerden birini oluşturan bir fiil işlendiğinde, 

fail yalnızca buna göre yani özel norma göre cezalandırılacaktır.  

Doktrinde, bir suçun nitelikli hallerinden birkaçının aynı olayda 

gerçekleştirilmesi durumunda, tek fiille 2 nitelikli hal oluşturulduğundan, fikri 

içtimaın bulunduğu ve bu nedenle en ağır cezayı gerektiren hükmün uygulanması 

gerektiği ileri sürülmüştür212. Fakat bir suçun nitelikli halleri, fikri içtimaın 

şartlarından biri olan ‘birden fazla farklı suçun oluşması’ kriterini gerçekleştirmek 

bakımından elverişli değildir; çünkü nitelikli haller farklı suç tipleri niteliğinde 

değillerdir. Bunun yanı sıra, fikri içtimaın suç çokluğuna ilişkin bir kavram olması 

ama birden fazla nitelikli halin suç çokluğu yaratmaması sebebiyle çözüm yolu 

olarak fikri içtimaa başvurmak hatalı olacaktır213. 

                                                 
210 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.188; ÖZTÜRK-ERDEM: Uygulamalı, s.313; KOCA-ÜZÜLMEZ, 

s.463; ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-DOĞAN-TEPE: s.532. 

211 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.188. 

212 KUNTER: Fikri İçtima, s.366; İÇEL, Kayıhan: “Fikri İçtima Üzerine Bir İnceleme”, İHFM, 

C.30, S.1-2, s.184 ve 185. 

213 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.76, s.189. 
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Herkes tarafından işlenebilen suçlara genel suçlar; yalnızca belirli niteliğe sahip 

kişiler tarafından işlenebilen suçlara ise özgü (mahsus) suçlar denilmektedir214. Özgü 

suçlar, failde aranan özellikler bakımından iki ayrı grupta incelenebilir. Failin, 

vatandaş, memur, evli olması gibi nitelikler hukuki nitelikler, cinsiyet gibi nitelikler 

ise doğal niteliklerdir215.  

Suç sayılan bir fiil, bir normda özgü suç olarak düzenlenmiş, bir diğer normda 

ise genel bir suç olarak düzenlenmiş ise, özgü nitelikleri arayan norm diğer norm 

karşısında özel norm konumundadır. Fakat yalnızca özgü suç olarak düzenlenmişse 

veya tam tersiyse, ortada tek norm bulunması sebebiyle, artık özel-genel norm 

ilişkisinden bahsedebilme imkânı olmayacaktır216. Türk Ceza Kanunu’nun 204. 

maddenin 1. fıkrasında resmi belgede sahtecilik suçu genel bir suç olarak 

düzenlenmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise aynı suçun kamu görevlisi 

tarafından işlenmesi hali düzenlenmiş ve özgü bir suç yaratılmıştır. Kamu görevlisi 

tarafından bu suçun işlenmesi durumunda, fiil, her iki fıkra kapsamında gibi 

görünmesine rağmen, failin niteliği dolayısıyla, özel norm durumunda bulunan 2. 

fıkra uygulanacaktır sadece217. 

Suçun nitelikli halleri ve özgü suçlar dışında oluşan özel-genel norm ilişkilerine 

birkaç örnek vermemiz gerekirse, Türk Ceza Kanunu’nun 108. maddesinde cebir 

                                                 
214 DÖNMEZER-ERMAN: C.2, s.459; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Giriş, s.520; TOROSLU: 

Genel, s.91 ve 92. 

215 DÖNMEZER-ERMAN: C.2, s.459 ve 460. 

216 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.190; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.463; ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-

DOĞAN-TEPE: s.532. 

217 İÇEL-EVİK: C.1, s.321 ve 322. 



 61

suçu düzenlenmiştir. 117. maddede ise iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu 

bulunmaktadır. 117. madde incelendiğinde görülecektir ki 108. maddedeki suçun 

tüm unsurlarını içermekle beraber buna ek bazı özelliklere de sahiptir. Bu durumda 

117. madde 108. madde karşısında özel nitelikli bir normdur özelliği sergiler. Aynı 

ilişki kanunun 220. maddesinde bulunan suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ile 

314. maddesinde yer alan silahlı örgüt başlığını taşıyan suç arasında da 

bulunmaktadır. 314. madde, 220. maddede bulunan tüm unsurlara ek olarak örgütün 

silahlı olması ve ilgili maddede gösterilen suçların işlenmesinin amaçlanmasını 

aramaktadır. 314. maddenin kapsamına girecek bir suçun işlenmesi durumunda, 

genel norm niteliğindeki 220. madde uygulanamayacaktır218.  

Genel ceza kanunu ile yan ceza kanununun normları arasında oluşacak 

çatışmalarda, özel-genel norm ilişkisi ile örtülü yürürlükten kaldırma birbirlerine 

karıştırılmamalıdır. Kanunlardan biri diğerinden sonra yürürlüğe girmiş ve her ikisi 

de aynı konuyu düzenliyor ise, normlardan birinin diğerini örtülü bir şekilde 

yürürlükten kaldırıyor olması219 sebebiyle görünüşte içtimadan 

bahsedilemeyecektir220. İhtisas unsurlarının bulunmaması durumunda, artık ortada 

aynı konuya ilişkin iki norm bulunduğundan örtülü yürürlükten kaldırmaya ilişkin 

kuralların221 uygulanması gerekecektir. Fakat eğer normlardan biri diğerine göre özel 

                                                 
218 TOROSLU: Genel, s.86. 

219 EREM: Ümanist Doktrin, s.131.  

220 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.191. 

221 EREM, Ümanist Doktrin, s. 131 ve 132. 
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unsurlar içeriyor ise ve normlardan biri diğerinin uygulanamadığı hallerde 

uygulanıyor ise özel-genel norm ilişkisi söz konusu olacaktır222.  

Yan ceza kanunları ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir başka husus da, 

kanunun özel kanun olmasının her zaman içerdiği normlara özel nitelik 

kazandırmıyor olabileceğidir. Bir normu özel yapan, kapsadığı özellik unsurlarıdır. 

Bu unsurlar, Askeri Ceza Kanunu’nda olduğu gibi, kanunun belirli bir çevreye 

sesleniyor olmasından ileri gelebilir. Askeri Ceza Kanunu’ndaki hükümlerin kişisel 

bir niteliğe sahip olmaları özellik unsurunu oluşturmaktadır ve ceza kanununun aynı 

fiillere ilişkin normları karşısında özel norm niteliğine sahip olmalarını sağlar223. 

Örneğin Askeri Ceza Kanunu’nun 55. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 307/4,5. 

fıkralarında savaş hiyaneti suçu düzenlenmiştir. Bu suç Askeri Ceza Kanunu’nun 

kapsamına giren niteliklere sahip bir kişi tarafından işlenmesi durumunda 55. madde 

özel norm niteliğinde olduğundan yalnızca o uygulanacaktır224. Bu konuya ilişkin 

örnek olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 160. maddesinde yer alan zimmet 

suçuna ilişkin norm ile Türk Ceza Kanunu’nun 247. maddesinden yer alan zimmet 

suçu normu; 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un 1. 

maddesinde yer alan Atatürk’ün hatırasına hakaret suçuna ilişkin norm ile Türk Ceza 

Kanunu’nda 130. maddede yer alan kişinin hatırasına hakaret suçu normu arasındaki 

özel-genel norm ilişkisi verilebilir225. 

                                                 
222 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.191. 

223 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.192. 

224 ERMAN, s.29. 

225 ÖZTÜRK-ERDEM: Uygulamalı, s.313; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.463; ÖZBEK-KANBUR-

BACAKSIZ-DOĞAN-TEPE: s.532. 
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b. Asal Yardımcı Norm İlişkisi Bakımından Görünüşte İçtima 

aa. Genel Olarak 

Yardımcı normun sonralığı ilkesinin kapsamına giren görünüşte içtima 

hallerinde, asal norm ile yardımcı normda düzenlenmiş olan suçlar, fiile birlikte 

uygulanabilir gibi görünmelerine rağmen, bu durum yalnızca görünüşte kalmakta ve 

gerçekte yalnızca asal norm uygulanmaktadır226. Bu sonuca ise, iki şekilde 

varılabilmektedir. Normlardan birinin metninde, bu normun yardımcı nitelikte 

olduğu ve yalnızca asal normun kapsamına girmeyen hallerde uygulanabileceğinin 

açıkça yazılmış olması ile ulaşılabileceği gibi, metinden açıkça anlaşılamamakla 

beraber, normda düzenlenmiş olan suçun özelliklerinden, normlar arası ilişkilerden 

ve yorum yöntemine başvurmak suretiyle, kanunun esas fikrini227 ortaya koyarak, 

normlardan birinin yardımcı niteliğe sahip olduğundan hareketle de ulaşılabilir228. 

Asal-yardımcı norm ilişkisinin en belirgin özelliği, normlar arasındaki 

zorunluluk ilişkisidir. Asal normda düzenlenmiş olan suçun işlenebilmesi, yardımcı 

normda düzenlenen suçun gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Normun 

metninden yardımcı nitelikte olduğunun açıkça anlaşıldığı durumlarda, zorunluluk, 

yardımcılığın doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Açık olarak 

anlaşılamayan hallerde ise zorunluluk ilişkisi, normun yardımcılık niteliğinin ortaya 

çıkarılabilmesi bakımından yol gösterici olmaktadır. Fakat zorunluluk ilişkisinin, 

                                                 
226 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.209; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.467. 

227 Ratio legis bkz. DÖNMEZER-ERMAN C.1, s.175. 

228 İÇEL: Suçların İçtimaı: s.209, ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-DOĞAN-TEPE: s.533. 
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suçlardan birinin diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebini oluşturuyor olmasından 

kaynaklanmamalıdır; aksi takdirde bileşik suçun varlığından bahsedilecektir229. 

bb. Yardımcı Normların Çeşitleri 

Yardımcı normları açık-örtülü ve mutlak-nispi yardımcı normlar olarak 

ayırmak mümkündür. Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesindeki görevi kötüye 

kullanma suçu, bir açık yardımcı norm örneğidir. Maddenin hem 1. hem de 2. 

fıkrasında “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında…” denilerek fiilin 

başka bir suç oluşturması halinde bu normun uygulanmayacağı açıkça 

gösterilmiştir230. Bu durumda, kamu görevlisinin 247. madde kapsamındaki zimmet 

suçunu oluşturacak nitelikteki fiiline 257. maddenin uygulanabilmesi yalnızca 

görünüştedir ve gerçekte sadece 257. maddeye göre cezalandırma 

gerçekleştirilecektir. Örtülü yardımcı normlarda ise, metinlerin gerçek anlam ve 

kapsamları, normlar arası ilişkilerin yorumlanması yöntemiyle çıkarılabilmektedir ve 

bu sebeple asli normlarla ilişkileri belirli gruplar altında incelenebilmektedir231. Bu 

gruplara aşağıda kısaca yer verilecektir. Bundan önce bir diğer yardımcı norm çeşidi 

olan mutlak ve nispi yardımcı normları örneklerle açıklayabiliriz. Bir normun 

uygulanabilmesi ancak başka hiçbir normun uygulanamamasına bağlı ise mutlak 

yardımcı normdan, yalnızca belirli normlar bakımından bu şart aranıyorsa nispi 

yardımcı normdan bahsedilecektir. Yukarıda verdiğimiz örnekte, 257. maddede,  

“Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında…” denilerek normlar arasında 

                                                 
229 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.210. 

230 SOYASLAN: Genel,  s.109. 

231 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.212. 
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bir fark gözetilmediği için bu normun mutlak yardımcı norm olduğu söylenecektir. 

Buna karşılık 257. maddenin 3. fıkrasında “İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde” 

ibaresine yer verildiği ve 257. maddenin 3. fıkrası, yalnızca 250. maddede 

düzenlenen irtikâp suçunun oluşmadığı hallerde uygulanabildiğinden, yardımcı nispi 

normdur232.  

Açık yardımcı normlarda problem kolayca çözülebildiğinden, asli normla olan 

ilişkisi bir özellik arz etmez. Fakat örtülü yardımcı normların ortaya çıkarılabilmesi 

için diğer normlarla olan ilişkinin incelenmesi gerekmektedir. Bu özellik dolayısıyla 

örtülü yardımcı normlar ile asli normlar arasındaki ilişkileri birtakım gruplara 

ayırmak ve bu şekilde incelemek zorunluluğu oluşmaktadır. Bu şekilde grupların 

ortak özelliklerinin ortaya koyulması imkânı sağlanmış olacaktır233. Bu bağlamda 

sırasıyla, teşebbüs ile tamamlanmış suça ilişkin normlar arasındaki ilişki, iştirak 

normları arasındaki ilişki, ihmal suretiyle icra ile işlenen suç ile hukuki yükümlülüğe 

ilişkin normlar arasındaki ilişki, karma suçlar, cezalandırılmayan önceki fiiller ve 

geçit suçları üzerinde kısaca durulacaktır. 

• Teşebbüse ilişkin norm ile tamamlanmış suçun düzenlendiği norm 

arasındaki ilişki 

Teşebbüs, iki kuralın bir araya gelmesinde oluşur. Kurallardan ilki birincil 

niteliktedir ve tamamlanmış suça ilişkindir. Diğer kural ise ikincil niteliktedir ve 

tamamlanmış suçun bulunduğu hükmün teşebbüs durumunda da uygulanmasını 

                                                 
232 İÇEL: Suçların İçtimaı,  s.213. 

233 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.212. 
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sağlar. Şu durumda teşebbüs, tamamlanmış suçtan tamamen bağımsız değildir234. 

Onu tamamlayan, genişleten bir hüküm niteliğindedir235. Bu ilişki dikkate 

alındığında, tamamlanmış bir suç söz konusu olduğunda, faile artık teşebbüs 

hükümlerine göre ceza verilemeyeceğinden, teşebbüs ile tamamlanmış suç arasında 

görünüşte içtima vardır ve teşebbüse ilişkin normun tamamlanmış suça ilişkin norma 

yardımcı nitelikte olduğu söylenebilir236. 

• İştirake ilişkin normlar arasındaki ilişki 

İştirake ilişkin hükümler, asıl suçun düzenlenmiş olduğu normu, failden 

başkalarına da genişleten bir hükümdür. Dolayısıyla asıl norma oranla ikincil ve 

tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir237. Şu halde, azmettiren aynı zamanda suçun faili 

ise, sadece faillik dolayısıyla cezalandırılacaktır. Aynı şekilde, yardım eden 

sıfatındaki şerik aynı zamanda fail ise, artık ayrıca yardım eden olarak 

cezalandırılmayacak, yalnızca fail olarak cezalandırılacaktır. Asli-yardımcı norm 

ilişkisi aynı zamanda azmettirme ve yardım etmeye ilişkin normlar arasında da 

mevcuttur. Aynı suçta hem azmettiren hem de yardım eden sıfatına sahip olan kişi 

yalnızca azmettiren olarak cezalandırılır238.  

                                                 
234 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.405. 

235 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.407. 

236 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.214; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.467; ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-

DOĞAN-TEPE: S.533. 

237 DÖNMEZER-ERMAN: C.2, s.482. 

238 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.214; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.467. 
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• İhmal suretiyle icra şeklinde gerçekleştirilen suçu düzenleyen norm ile 

hukuki yükümlülüğü öngören norm arasındaki ilişki 

İhmal suretiyle icra şeklinde gerçekleştirilen norm, hukuki yükümlülüğün 

öngörülmüş olduğu norm karşısında asal norm niteliğine sahip olacaktır239. 

• Karma suçlar 

İçel’e göre, karma suçlar240, asal-yardımcı norm ilişkisinden kaynaklanan 

görünüşte içtima şekillerinden birini oluşturmayan, farklı hukuki değerleri korumakta 

olan ve aralarında unsur ya da ağırlatıcı sebep ilişkisi bulunmayan suçlara ilişkin 

normların aynı olayda uygulanabilir olmalarının görünüşte olması halidir241. 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nda bu konuya ilişkin verilebilecek bir örnek 

bulunmamaktadır. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda karma suça örnek olarak 512. 

madde ile 579. madde arasındaki ilişki verilebilir. 512. maddede, suç konusu bir 

eşyanın satın alınması suç olarak düzenlenmişti.  579. maddede ise, hal ve 

koşullardan suç mahsulü olduğu görülen eşyanın meşru menşei soruşturulmaksızın 

satın alınması suçuna ilişkin bir düzenleme mevcuttu. Buna göre, suç konusu olan 

eşyayı bilerek satın alan kişi hem 512. maddeyi hem de zorunlu olarak 579. maddeyi 

de ihlal etmiş olacaktır. Örnekteki normlar arsında unsur veya ağırlatıcı sebep ilişkisi 

bulunmadığından, bileşik suç ve tüketen-tüketilen norm ilişkisinin bulunduğundan 

                                                 
239 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.215. 

240 Alman doktrininde, karma suçlar, aralarında bulunan zorunluluk ilişkisi sebebiyle, bileşik suç 

içerisinde ele alınmıştır. İtalyan doktrininde de bağımsız bir karma suç kavramına rastlanmamaktadır. 

(İÇEL, Suçların İçtimaı, s.216). 

241 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.216. 
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söz etmek imkânı yoktur. Bu ilişkiyi örtülü asal-yardımcı norm ilişkisi olarak kabul 

etmek gerekir242.  

• Cezalandırılmayan önceki fiiller 

Yardımcı normun kapsamında değerlendirilen fiil, kendinden sonra 

gerçekleştirilen fiil bakımından bir geçit, bir araç görevi görür. Sonraki fiilin 

cezalandırılması ile birlikte önceki fiil de cezalandırılmış sayıldığından ayrıca ceza 

verilmez243. Cezalandırılmayan önceki fiiller, sonradan gerçekleşen kasttan önceki 

cezalandırılmayan fiiller, bağımsız olarak cezalandırılan hazırlık hareketleri ve geçit 

suçları olarak 3 şekilde oluşur244. 

Fail, yalnızca yaralamak amacıyla hareket ederken sonradan fikrini değiştirip 

mağduru öldürür ise, yaralamaya ilişkin ceza normu, kasten öldürmenin düzenlenmiş 

oluğu norm karşısında yardımcı nitelikte bulunduğu kabul edilecek ve yalnızca 

öldürme fiili dolayısıyla ceza verilecektir. Bu normlar arasında bulunduğu kabul 

edilen örtülü asal-yardımcı norm ilişkisi, her öldürme suçunun zorunlu olarak 

yaralama fiilini de içermesinden ileri gelmektedir. Ancak burada önemli olan her iki 

fiilin de aynı hukuki değerleri ihlal ediyor olmalarıdır245.  

Bağımsız olarak cezalandırılan hazırlık hareketlerine örnek olarak 314. 

maddedeki silahlı örgüt ve 316. maddedeki suç için anlaşma suçları gösterilebilir. 

                                                 
242 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.217 ve 218. 

243 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.219. 

244 Bkz. İÇEL: Suçların İçtimaı, 220 vd. 

245 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.220. 
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Bağımsız olarak hazırlık hareketlerinin cezalandırıldığı bu maddelerde, kastedilen 

suçun icrasına başlanması durumunda faillerin sorumluluğunun ne şekilde 

belirleneceğine dair bir açıklık yoktur. Bu durumda, bu maddeler, kastedilen suçun 

düzenlendiği norm karşısında yardımcı nitelikte kalacaklardır ve ayrıca hazırlık 

hareketleri dolayısıyla cezalandırma yoluna gidilmeyecektir246.  

• Geçit Suçları 

Geçit suçlarda ise, bir suçun işlenebilmesi için daha hafif olan bir suç basamak 

yapılmakta ve hafif suçun bulunduğu norm yardımcı nitelikte bulunduğundan 

yalnızca ağır suçun bulunduğu norma dayanılarak sorumluluk belirlenmektedir247. 

Geçit suçlarında, failin kastı en başından itibaren ağırlaşan neticelere yöneliktir. 

Fakat hafif suç, daha ağır suça ait bağımsız olarak cezalandırılan hazırlık hareketi 

durumunda değildir. Önemli olan şartlardan bir diğeri de, ağır suç ile ona 

ulaşabilmek için zorunlu basamak durumundaki hafif suçun hukuki konuları aynı 

olmalıdır. Buna göre, kasıtlı öldürme suçunun işlenebilmesi için yaralama suçu geçit 

suçu durumunda bulunabilir248.  

 

 

 

                                                 
246 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.225, karşı görüş için bkz. ÖZEK, Çetin: “Devletin Şahsiyetine Karşı 

İşlenen Suçlarda Cezalandırılan Hazırlık Hareketleri” İHFM, C.29, S.3, s.490 ve s.516. 

247 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.226 ve 227. 

248 Bkz. İÇEL: Suçların İçtimaı, 229. 
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c.  Tüketen – Tüketilen Norm İlişkisi Yönünden Görünüşte İçtima 

aa. Genel Olarak 

Diğer bazı normlar tarafından korunmakta olan hukuki değerlerin, tek bir norm 

tarafından koruma altına alınması ve kapsamına giren tüm fiiller için tek norm olarak 

uygulanması, bu normun diğer normları tükettiği anlamına gelir. Bu görünüşte içtima 

çeşidinde, diğerlerinden farklı olarak, çeşitli değerlerin bir norm tarafından ortak bir 

şekilde korunması ve bu değerlerin aynı zamanda başka normlar tarafından da ayrıca 

korunuyor olması şartları ön plana çıkmaktadır249. 

Tüketen-tüketilen norm ilişkisi içerisinde cezalandırılmayan sonraki fiiller ve 

bileşik suçu ele almak mümkündür. 

bb. Tüketen-Tüketilen Norm İlişkisinin Çeşitleri 

1.Cezalandırılmayan Sonraki Fiiller 

Önceki fiilin işlenmesi ile oluşan hukuka aykırılık daha sonra gerçekleşen 

fiilleri de kapsar ve böylelikle önceki fiilin cezalandırılması ile birlikte bunlar da 

cezalandırılmış sayılırlar250. Bu ilişkiden, önceki fiilin düzenlenmiş olduğu normun, 

sonraki fiillerin bulundukları normları tükettiği sonucu çıkar. Buna göre, bir suçun 

işlenmesini takiben fail aynı suç konusuyla ilgili bir başka suç daha işlerse faile 

                                                 
249 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.193. 

250 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.195; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.464; ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-

DOĞAN-TEPE: s.532. 



 71

yalnızca önceki fiilinden dolayı ceza verilir251. Örneğin, hırsızlık suçunun 

işlenmesinin ardından çalınan mal fail tarafından tahrip edilse dahi ayrıca mala zarar 

verme suçu dolayısıyla ceza verilmez. Bunun sebebi ise, failin ilk fiilinin sonuçlarını 

ve elde ettiği çıkarları, sonraki fiilleri ile değerlendirdiği ve güven altına aldığının 

kabul edilmesidir252. Fakat bu cezalandırmama hali, mağdurun başka bir hukuki 

değerinin veya üçüncü kişilerin hukuki değerlerinin zarara uğratılması durumunda 

sona erer253. Yukarıda verilen örnekte olduğu gibi, önceki ve sonraki fiiller farklı 

suçları sonuçlayabildikleri gibi, seçimlik hareketli suçlarda görüldüğü üzere aynı 

suçları da sonuçlayabilirler254. Seçimlik hareketli suçlarda, suçu meydana getireceği 

öngörülmüş olan hareketlerden birinin veya birden fazlasının meydana getirilmesi 

halinde tek suç işlenmiş sayılır ve tek ceza verilir255. Örneğin 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 155. maddesinde düzenlenmiş olan güveni kötüye kullanma suçunun 

tanımı kapsamına giren hareketlerden birinin yapılması ile suç işlenmiş olacaktır; 

ama birden fazla hareketin yapılması durumunda, ilk hareketten sonra yapılanlar ilk 

tecavüzün bir sonucu, elde edilen çıkarın değerlendirmesi ya da güven altına alma 

olarak kabul edileceğinden yine tek bir suç olduğu kabul edilecektir256.  

 

                                                 
251 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.196. 

252 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.196 ve 197; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.464; ÖZBEK-KANBUR-

BACAKSIZ-DOĞAN-TEPE: l s.532 ve 533. 

253 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.197. 

254 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.197. 

255 KUNTER: Maddi Unsurları, s.15 ve 16; DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.361 ve 363. 

256 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.201. 
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2. Bileşik Suç 

Çalışmamızın esas konusunu oluşturuyor olması sebebiyle bileşik suçu III. 

BÖLÜM’de daha kapsamlı olarak ele almayı uygun gördük.  
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BÖLÜM 3 

BİLEŞİK SUÇ 

I. BİLEŞİK SUÇ KAVRAMI  

A. GENEL OLARAK 

Birçok ülkenin doktrininde, uzun zamandan beri, birçok anlama gelmek üzere 

bileşik suç teriminin kullanıldığı görülmektedir. Nitekim yasa koyucu tarafından 

hazırlanan kanuni tiplerde de böyle bir yollamaya yer verilmektedir. Kanuni tip 

içerisinde yer alan suçun, kendi içinde birçok fiile ayrıldığı ama bunlardan hiçbirinin 

söz konusu suçu oluşturmaya yetmediği örnekleri düşünmek bahsettiğimiz meseleyi 

gösterecektir. Bu anlamda bir yanda basit suç tipleri olarak kasten öldürme, hırsızlık, 

hakaret suçlarını, öte yanda suçu oluşturmak için sadece sahteciliğin yetmeyip 

kullanımının da gerektiği özel evrakta sahtecilik suçunu düşünmek yeterlidir257. Basit 

suçlara göre daha girift ve çözümlenmesi güç yapıdaki bu suç tiplerinde, fiil çokluğu, 

meselenin açıklanmasında önemli yer tutmaktadır. Fiil sayısı ve fiillerin gösterdikleri 

özelliklere göre doktrin tarafından farklı sınıflandırma ve isimlendirmeler 

yapılmaktadır. Suç sayılan tek bir fiilin yetmeyip ayrıca başka suçların varlığının da 

arandığı durumu anlatmak üzere ise doktrin, bileşik suç ipotezine başvurmaktadır258. 

 

                                                 
257 VASSALI, Giuliano: “Reato in generale Reato complesso”, Enclopedia del diritto, C.38, 1967, 

s.816 ve 817. 

258 VASSALLI: s.817. 
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B. İTALYAN HUKUKUNDA BİLEŞİK SUÇ 

Doktrinde ilk olarak Carrara tarafından basit suçun karşıtı olarak bileşik ve 

karma suçlar ele alınmıştır. Suçlar üzerinde nicelik bakımından yaptığı inceleme ile 

basit suçların tek bir hakkı, bileşik suçların ise birden çok hakkı ihlal ettiğini 

savunmuştur259. Bu görüş doğrultusunda, İtalyan Zanardelli Kanunu’nun 77. 

maddesinde bileşik suç “Bir kimse bir suç işlemek veya vuku bulmuş bir suçu 

gizlemek için yahut bu vesile zımnında suç addolunan diğer fiiller işlerse bu fiiller 

kanunen suçun anasırı mürekkibesinden veya esbabı müşeddidesinden olmadığı 

takdirde o kimse hakkında bundan evvelki maddelerde olan hükümlere göre ceza 

tertip olunur” şeklinde düzenlenmiştir260. Bu düzenleme ile bileşik suçun oluşum 

şekilleri olan, bir suçun başka bir suçun unsuru veya ağırlatıcı nedeni olması halleri 

belirtilmiştir.  

1930 tarihli İtalyan Ceza Kanunu ise bileşik suçu Zanardelli Kanunu’ndan daha 

farklı olarak düzenlemiştir. 84. maddenin 1. fıkrasında bileşik suç, “Kanun salt 

kendileri suç oluşturan fiilleri bir suçun unsuru veya ağırlatıcı nedeni saydığında, 

bundan önceki maddelerin hükümleri uygulanmaz.” şekliyle yasada yer almıştır261. 

 

 

                                                 
259 HAFIZOĞULLARI: Bileşik Suç, s.2. 

260 HAFIZOĞULLARI: Bileşik Suç, s. 2 ve 3; MAJNO, Luigi: Ceza Kanunu Şerhi, C.1, Ankara 

1977, s.405. 

261 HAFIZOĞULLARI: Bileşik Suç, s.3. 



 75

C. ALMAN HUKUKUNDA BİLEŞİK SUÇ 

Alman doktrininde, tüketen-tüketilen norm ilişkisi incelenirken gruplandırma 

ve ortak özellikleri saptama çalışmalarına fazla yer verilmediğinden, yağma suçunun, 

cebir kullanma ve hırsızlık suçlarının normları karşısında özel norm niteliğini haiz 

olduğu, bina içerisinde hırsızlık suçunda ise asal-yardımcı norm ilişkisinin söz 

konusu olduğu savunulur. Oysaki her iki örnek bakımından da, aynı görünüşte içtima 

hali söz konusu olmakta; yani ilk örnekte bir suç diğer bir suçun unsuru, diğer 

örnekte ise bir suç diğer bir suçun ağırlatıcı sebebini oluşturarak tüketilmektedir. 

İtalyan ceza hukukunda ise böyle bir kavram kargaşasının yaşanmasını engelleyen 

84. madde bulunmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu maddede tüketen-

tüketilen norm ilişkisinin tipik bir örneği olan bileşik suç düzenlenmiştir. Kanunda 

açıkça düzenlenmiş olan bu tanım sayesinde, söz konusu örnekler tüketen-tüketilen 

norm ilişkisinin bir çeşidi olan bileşik suçun tipik örnekleri olarak 

gösterilebilmektedir262. 

Bazı Alman yazarlar, bileşik suçta tek ceza verilmesinin sebebini özel-genel 

norm ilişkisi ile açıklamaktadır. Onlara göre, bileşik suçun düzenlenmiş olduğu 

norm, diğerleri karşısında özel norm niteliğini haizdir ve bu sebepten ötürü yalnızca 

bu norm uygulanır. Her ne kadar bileşik suç, diğer normların tüm unsurlarını 

kapsamakla beraber ek bazı unsurlar içeriyorsa da, bunu özel-genel norm ilişkisine 

dayandırmamak gerekir. Çünkü bileşik suç, diğer suçları bir unsur veya ağırlaştırıcı 

                                                 
262 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.194. 
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sebep olarak bünyesine alarak, özel norm olmaktan daha ileri gitmekte, çeşitli 

değerleri bu şekilde koruyarak diğer normları tüketmektedir263.  

D. KULLANILAN TERİM 

İtalyan yazarların çoğunlukla bileşik suç (complesso reato) terimini 

kullandıkları görülmekle beraber, toplanmış suç (composto reato) terimine yer 

verenler de vardır264. Türk ceza hukukunda da, 5237 sayılı kanunun yürürlüğüne 

kadar terim birliğine varılamamış olduğu gözlenmektedir. Bileşik suçu anlatmak 

üzere toplu suç265, birbirine bağlı suçlar266 ve mürekkep suç267 terimlerine yer 

verilmiştir. 5237 sayılı kanunun 42. maddesinde açıkça bileşik suç terimini kullanmış 

olması sebebiyle, doktrin bu terimin kullanımı konusunda birleşmektedir.  

E. BİLEŞİK SUÇUN TANIMI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER 

Yazarlar tarafından bileşik suç tanımlanırken, bu suç çeşidinde vurgulanmak 

istenen özelliğe bağlı olarak birbirinden farklı tanımlar yapılmıştır. Kimi yazarlar 

davranış tekliği olduğunu ileri sürüp, bununla, birden çok hükmün veya hukuki 

menfaatin ihlal edilişini bileşik suçun tanımı olarak kullanmışlardır268. Birden çok 

hareketlerden oluşan bir suç olduğunu269 veya birbiriyle bağlantılı hareketler ile 

                                                 
263 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.204 ve 205. 

264 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.41. 

265 EREM: Kesin Hüküm, s.48. 

266 EREM: Ümanist Doktrin, s.365. 

267 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.396. 

268 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.41 ve 42. 

269 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.43. 
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birden çok hükmün ihlal edilmesini tanım olarak benimseyenler270 de bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra birden çok suçun kanun tarafından birleştirilerek tek suç olarak 

kabul edildiği görüşü çoğunluk yazar tarafından kabul edilmektedir271. 

F. BİLEŞİK SUÇA VERİLEN ANLAM 

Doktrinde, bileşik suça, çok farklı anlamlar yüklendiği görülmektedir. Kimi 

cezacılar, bileşik suç ile, bir hareketle birden fazla normun ihlalini ifade etmiştir. 

Birbiriyle bağlantılı birden çok hareket ile meydana getirilen birden fazla ihlallerin 

bileşik suç olarak adlandırıldığı da olmuştur. Maddi unsurun tekrarlanması halinde 

bileşik suç olduğunu kabul edenler olduğu gibi, suçun işlenişinin parçalara 

bölünebiliyor olması halinde bileşik suçun bulunduğunu kabul edenler de 

olmuştur272. 

İtalyan doktrininde, bileşik suçun, bazı yazarlar273 tarafından dar anlamda ve 

geniş anlamda olmak üzere iki farklı şekilde ele alındığı görülmektedir. Dar anlamda 

bileşik suç, Türk ceza hukukunda düzenlendiği şekliyle, yani bağımsız suç teşkil 

eden fiillerin tek bir suçun unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi olmaları hali olarak ele 

alınmaktadır. Geniş anlamda bileşik suç ise daha farklı bir biçimde anlaşılmakta ve 

                                                 
270 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.41. 

271 ÖZEN: Suçların İçtimaı s.43. 

272 KUNTER, Nurullah: “Gayri Menkul Üzerinde Kuvvet Sarfiyle Hakkını Kendiliğinden Alma 

Suçu, Konuta Dokunma Suçunu Da İhtiva Eden Mürekkep Bir Suç Mudur?”, İHFM, C.14, S.3-4, 

(Mürekkep Suç), s.966. 

273 ANTOLISEI, Francesco: Manuale di dritto penale, 1997, s.531; VASSALLI: s.816. 
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kapsamına geçitli ve karma suçlar dahil edilmektedir274. Geniş anlamda bileşik suçun 

bu şekilde anlaşılması, karma ve geçitli suçlarda normlar arasındaki ilişkilerin 

özelliğinden kaynaklanmaktadır. Normlar arasındaki zorunluluk ilişkisi, dar anlamda 

bileşik suçtaki zorunluluk ilişkisine benzetildiğinden, karma ve geçitli suçlar da 

bileşik suç adı altında incelenmektedir275. Buna ek olarak, geniş anlamda bileşik suç, 

suç sayılan fiile fazladan bir özelliğin katılması ile de oluşabilmektedir. Yani suç 

sayılan fiile suç oluşturmayan bir fiilin eklenmesi ile ortaya çıkan yeni suç tipi, geniş 

anlamda bir bileşik suç tipi olarak değerlendirilmektedir276. 

Alman doktrininde de benzer bir şekilde, suçlar arasındaki zorunluluk ilişkisi 

sebebiyle karma suçlar, bileşik suç içerisinde değerlendirilmektedir. Alman 

doktrininde kullanılan “zusammengesetzte Delikte” terimine Türk ceza hukukunda 

karşılık gelen bileşik suç kavramı kullanılmakla beraber, Alman ceza hukukunda, bu 

terimden, başka kavramları açıklamak üzere de yararlanılmaktadır277. Bileşik suç, 

Alman yazarlar tarafından basit suçların karşıtı olarak anlaşılmaktadır. Bu sebeple 

çok geniş bir kapsamla ele alınan bileşik suçun içerisine, karma suçlar ve hatta çok 

hareketli ve seçimlik hareketli suçlar da dahil edilmektedir. Bazı Fransız yazarlar 

tarafından ise bileşik suç, fikri içtimaın bir çeşidi olarak ele alınmaktadır278.  

                                                 
274 ANTOLISEI: s.534, DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.391. 

275 SOYASLAN: Genel, s.253. 

276 VASSALLI: s.821. 

277 İÇEL: Suçların İçtimaı s.216  

278 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.204dn; Kunter, Manzini’nin benzer bir fikri savunduğunu belirtmektedir. 

Buna göre, birden fazla suçun, suç siyaseti sebebiyle birleştirilerek içtima yaratılması söz konusu 

olabilir. Bu iki şekilde olabilir, fikri içtima ve teselsül. Fikri içtima ise ikiye ayrılmaktadır: Birden 
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Fakat İtalyan doktrini, Alman doktrininden farklı olarak bileşik suçun (dar 

anlamda bileşik suçun) sınırlarını açık olarak çizmekte ve bunu yalnızca, bir suçun 

diğer bir suçun unsuru veya ağırlatıcı sebebi olması hali ile sınırlamaktadır279. İtalyan 

hukuku gibi bileşik suç kavramını başka bir anlamda kullanan kanunlar bu tip suçlar 

için bileşik tipte suçlar (bileşik kanuni tipler) veyahut bileşik icraya bağlı suçlar 

terimini kullanmaktadır280.  

Kunter, bileşik suçta, kanunun iki suçu birleştirmesi dolayısıyla hukuki bir 

zorunluluğun bulunduğunu belirterek, suçların içtimaında ikili gruplandırmayı 

seçmiştir: Zaruri içtima adı altında mürekkep suç ve fikri içtimaı; suç siyaseti 

düşünceleriyle suçların birleştirilmesi adı altında ihtilat ve teselsülü incelemiştir281. 

G. BİLEŞİK SUÇTA GÖRÜLEN BİRLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Bileşik suçta görülen birleşmenin doğal bir birleşme mi yoksa yalnızca kanun 

tarafından kabul edilen bir varsayım mı olduğu tartışmalıdır. Bileşik suçta bir araya 

gelen suçlar arasında sübjektif unsur niteliğinden gelen gerçek bir birleşmenin 

mevcut olduğu görülmektedir. Fakat yine de bu birleşmeyi kabul imkânı kanun 

koyucunun tekelindedir282. Böyle olunca, bileşik suçun her iki özelliği de kendinde 

barındırdığını söylemek yanlış olmaz. Yani bileşik suç hem doğal bir birleşmenin 

                                                                                                                                          
fazla fiilin söz konusu olduğu asıl fikri içtima (mürekkep suçu kastediyor), tek fiilin söz konusu 

olduğu fikri içtima.(KUNTER: Fikri İçtima, s.373 ve 374). 

279 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.216. 

280 VASSALLI: s.817. 

281 KUNTER: Fikri İçtima, s.374. 

282 EREM: Ümanist Doktrin, s.365. 
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özelliklerini hem de kanun tarafından kabul edilmiş bir varsayımın özelliklerini 

haizdir. Çünkü tıpkı doğal bir birleşme gibi sonradan kendisini oluşturan suçlara 

bölünememekte ve bütünlüğünü sürdürmektedir283. Örneğin bileşik suçu oluşturan 

suçlardan biri davayı düşüren bir sebeple, örneğin af ile ortadan kalksa dahi, bu 

durumun bütüne herhangi bir etkisi olmamakta ve bileşik suç üzerinde herhangi bir 

düşürücü etki yaşanmamaktadır284. Bunun yanı sıra, bileşik suç, tıpkı zincirleme suç 

gibi kanunen meydana getirilen bir birleşmedir285. Farklı suçların somut olayda bir 

araya gelmesiyle değil, yalnızca kanunda açıkça farklı suçlardan birinin diğerinin 

unsuru veya ağırlatıcı sebebi olarak düzenlendiği hallerde bileşik suç söz konusu 

olur286. Kanun koyucu, bileşik suçta, istisnai olarak, ihlal edilen birden çok hukuki 

menfaati tek bir suç içerisinde karşılamak istemiştir. Kanun koyucu tarafından böyle 

bir düzenlemenin yapılmamış olması durumunda, ihlal edilen birden çok hukuki 

menfaati; yani birden çok suçu tek suç çatısı altında toplamak imkânı söz konusu 

olamazdı287. Yorum yolu ile böyle bir birleştirme yapılması halinde de, unsur veya 

ağırlatıcı sebep durumunda olmayan suçlara bu tür nitelikler kazandırılmaya 

çalışılarak, kanunun özüne ve genel ceza hukuku ilkelerine aykırı bir uygulamaya 

gidilmiş olacak ve bileşik suçun özünden uzaklaşılacaktır288. 

                                                 
283 EREM: Ümanist Doktrin, s.366. 

284 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.403; EREM: Ümanist Doktrin, s.366; İÇEL: Suçların İçtimaı, 

s.239 dn; TOROSLU: Genel, s.313. 

285 EREM: Ümanist Doktrin, s.366. 

286 CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Giriş, s.495. 

287 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.45. 

288 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.49. 
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Esasında bu tartışma, bileşik suçun hukuki niteliğine ilişkindir. Bileşik suçu 

doğal bir birlik olarak ele alan görüş, bileşik suçta suç tekliği bulunduğunu ifade 

eder. Buna göre, bileşik suçu oluşturan hareketler, ortak bir unsur olmakta; yani 

doğal bir birlik olmaktadır289. Bir başka görüş, bileşik suçun, çok şiddetli cezai 

sonuçları daha hafife indirmek için oluşturuluş bir varsayım olduğunu ileri 

sürmektedir290. Bir başka görüş, bileşik suçta, söz konusu olan doğal hareket 

çokluğunu, hukuki anlamda hareket tekliğine dönüştürebilmek için özel bir kanun 

hükmü yaratılmaktadır291. Kanuni düzenlemenin varlığına dayanan bir başka görüş 

de, bileşik suçun, hukuk kuralları tarafından oluşturulan hukuki bir gerçeklik 

olduğunu savunmaktadır292. 

Bileşik suç, birden fazla suçtan meydana geldiğinden, bunların tek bir suç 

içinde birleştirilmemesi halinde, bağımsız suçların her birinden ceza verilmesi söz 

konusu olacaktır. Dolayısıyla birden çok suç bulunmasına rağmen tek bir suçun var 

olduğunun savunulabilmesi ve tek ceza verilebilmesi kanun koyucunun elindedir ve 

özel bir hukuki düzenlemenin bulunmasına bağlıdır.  Kanunda buna ilişkin bir 

hüküm olması halinde yalnızca birden fazla suç tek bir suç çatısı altında 

toplanabilecektir. 

                                                 
289 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.50 ve 51. 

290 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.52. 

291 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.54. 

292 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.51. 
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II. TÜKETEN-TÜKETİLEN NORM İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE 

GÖRÜNÜŞTE İÇTİMAIN BİR ÇEŞİDİ OLARAK ELE ALINAN BİLEŞİK 

SUÇ 

A. GENEL OLARAK 

Görünüşte içtimaın bir çeşidi olan ve tüketen tüketilen norm ilişkisi içerisinde 

ele alınan bileşik suç293, çeşitli normlarda düzenlenmiş olan suçlardan birinin 

diğerinin unsuru veya ağırlatıcı sebebi durumunda bulunduğu hallerde söz konusu 

olur294. Başka bir anlatımla, kanunda, bağımsız bir şekilde suç olarak düzenlenen bir 

fiil, bir başka suçun temel şekline veya nitelikli haline ilişkin unsurunu oluşturuyor 

ise bileşik suçtan bahsedilir295. Yani bileşik suç iki ayrı suçtan meydana gelen bir suç 

tipidir ve bünyesindeki suçlar arasındaki bağlantı296 suçların kurucu unsur veya 

                                                 
293 Doktrinde Erem (EREM: Ümanist Doktrin, s.365 vd.) ve Alacakaptan’ın (ALACAKAPTAN: 

s.62 vd) bileşik suç terimi yerine birbirine bağlı suçlar terimini kullandıkları da görülmektedir.  

294 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.204, DEMİRBAŞ: s.487; HAKERİ: Genel, s.436; TANER: Bileşik 

Suç, s.76; Antolisei, bileşik suçu bir görünüşte içtima çeşidi olarak değerlendirmekle beraber, yalnızca 

bir hükmün uygulanıyor oluşunu özel-genel norm ilişkisi ile açıklamaktadır. Bunu İtalyan Ceza 

Kanunu’nun 15. maddesinde bulunan özel kanun ilkesine dayandırmakta; hatta bu madde olmasa bile 

yine aynı sonuca varılabileceğini savunmaktadır. (ANTOLISEI: s.533). 

295 ÖZGENÇ: s.503. 

296 “Aralarında ya failin aynı olması yahut birden fazla suçluların söz konusu olması sebebiyle ilişki 

bulunan suçlara ‘murtabit veya bağlantılı suçlar’ denilirse de, bunların ceza hukuku bakımından 

önemleri yoktur. iki suç arasında irtibat bulunması, bunlara ait davaların birlikte görülmesine 

sebebiyet verebilir ve sonucunda sadece usuli bakımdan önemli olan bir durum ortaya çıkar.” 

(DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.398 dn).  
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ağırlatıcı sebep durumunda bulunmasından kaynaklanır297. Diğer normlar tarafından 

düzenlenmiş olan suçlara unsur veya ağırlatıcı sebep olarak bünyesinde yer veren 

norm, böylelikle diğer normları tüketir ve onların bağımsızlıklarını kaybetmelerine 

sebep olur. Sonuç olarak ortada tek bir norm ve tek bir suç kaldığından faile yalnızca 

bu normun karşılığı olan ceza verilir. Dolayısıyla suçların ve normların çokluğu 

tamamen görünüşte kalır298.  

Bileşik suç adı verilen hukuki görünüşün yapısı, birden fazla suçun tek bir suç 

sayılmasıdır299. Kanunun iki farklı suçu tek bir hükümde kaynaştırdığı haller olan söz 

konusu hukuki yapıda, artık müstakil suçlar dolayısıyla ceza verilmez. Bileşik suç, 

diğer suçların malzemesinden yaratılan basit veya ağırlaştırıcı ya da hafifletici 

nedenlerle donatılmış tek bir suçtur300. Dolayısıyla yalnızca ortaya çıkan yeni suç 

veya nitelikli hal şeklindeki bileşik suça ilişkin hüküm uygulanır301. Uygulanan bu 

hüküm ve sonucunda verilen ceza ile kanun koyucu, bileşik suçun bünyesinde unsur 

                                                 
297 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.396. 

298 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.204; ÖNDER: Genel, s.526; Koca-Üzülmez, bileşik suç halinde, tek fiil, 

tek suç, kanunun ifadesi ile “tek fiil sayılan suç” bulunduğunu belirtmektedir. Tipik anlamda hareketin 

esas alınması suretiyle fiilin tek olduğunun tespit eden yazarlar, hareketler kanunda başka suçları 

bağımsız olarak oluşturuyor olsalar dahi bunların tek bir hukuki tipte bir araya getirilmelerinin tek fiil 

ve tek suç oluşturduğunu savunmaktadırlar. (KOCA-ÜZÜLMEZ: s.464).  

299 ANTOLISEI: s.531. 

300 ANTOLISEI: s.531 

301 HAKERİ: Genel, s.437; ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s.667. 
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veya ağırlatıcı neden olarak yer alan suç sayılan fiillerin de cezalandırıldığını kabul 

eder302. 

Bileşik suçu meydana getiren suçların, mutlaka basit halde bulunuyor olması 

gerekmez. Bileşik suça ilişkin maddede bu hususa ilişkin bir açıklama getirilmiş 

değildir. Fakat bir suçun gerek basit halinin gerekse nitelikli halinin bileşiği 

oluşturan suçlardan biri olabileceği kanaatine zincirleme suça ilişkin olan 43. 

maddede yer alan bir ifade dolayısıyla varılabilir. Çünkü bu maddede “Bir suçun 

temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç 

sayılır.” ifadesine yer verilmiştir ve bu düzenleme genel bir kural niteliğinde 

olduğundan özel hükümlerde yer alan tüm suç tipleri bakımından uygulanacaktır. 

Bunun yanı sıra TCK’nun 5. maddesi gereği, genel hükümlerde yer alan kurallar, 

özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da 

uygulanacağından, artık bir suçun basit şekli ve nitelikli şekli aynı suç sayılacaktır303. 

Bu durumda örneğin failin silahla tehdit ederek, elbirliğiyle malik olduğu bir mal 

üzerinde hırsızlık suçunu işlerse, tehdit suçunun cezada artırıcı nitelikli hali, hırsızlık 

suçunun ise daha az cezayı gerektiren nitelikli hali söz konusu olacaktır; fakat bu 

yağma suçunun yani bileşik suçun oluşmasına engel değildir. Ancak bileşiği 

oluşturan suçların nitelikli halleri, bileşik suç bakımından ortak ise, o halde bileşik 

suçun nitelikli haline göre ceza verilmesi gerekecektir. Silah kullanılması hem tehdit 

hem de yağma suçunun nitelikli halini oluşturduğundan, verdiğimiz örnekte nitelikli 

yağma dolayısıyla cezaya hükmedilecektir.  

                                                 
302 ÖNDER: Genel: s.527. 

303 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.110. 
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Unsur veya ağırlatıcı sebep olarak bileşik suça dahil olan suçların nitelikleri 

önemli değildir; değişik nitelikte olabilecekleri gibi aynı nitelikte olmaları da 

mümkündür304. Örneğin TCK 148/1’de düzenlenmiş olan yağma suçunda, fail 

tarafından cebir, şiddet veya tehdit kullanılmak suretiyle bir başkasına ait olan mal 

alınmaktadır. Burada iki ayrı suçun varlığı dikkat çekmektedir. Bir tarafta kişi 

özgürlüğüne karşı işlenen suçlardan biri olan TCK madde 106’da düzenlenmiş olan 

tehdit suçu veya madde 108’de düzenlenmiş olan cebir suçu; diğer tarafta ise mal 

aleyhine işlenen suçlardan biri olan TCK madde 141’de yer alan hırsızlık suçu 

bulunmaktadır305. Bu örnekte bileşik suçu oluşturan suçlar farklı niteliktedirler. Fakat 

unutulmamalıdır ki bileşik suçu meydana getiren suçlar aynı suç olamazlar. Her ne 

kadar kanunda böyle bir ifadeye yer verilmemişse de, aynı kanun hükmünün kurucu 

unsur veya ağırlatıcı hal olarak bileşik suçta birden fazla rol alması mümkün 

değildir306. Bileşik suç farklı suçların birleşiminden meydana gelir ve bu özelliği 

itibariyle de zincirleme suç ve itiyadi suçtan ayrılır.  

B. BİLEŞİK SUÇUN ÖZELLİKLERİ 

Genel olarak bileşik suçun 3 temel özelliğinden bahsedilebilir307: 

• Her biri bağımsız olarak suç oluşturan 2 veya daha fazla fiilden 

meydana gelir. 

                                                 
304 ÖNDER: Genel, s.527. 

305 DEMİRBAŞ: s.487. 

306 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.96. 

307 VASSALLI: s.819. 
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• Bileşik suç olarak karşımıza çıkan, bütünü meydana getiren, tek 

başına suç oluşturan fiillerden her biri kurucu unsur olarak görev yapabilir. Örneğin 

yağma suçunda görüldüğü gibi. Veyahut da tek başına suç oluşturan fiillerden biri 

şiddet sebebi olarak bir başka suça eklenir ama eklenilen suçun hukuki ismi 

değişmez. 

• Bileşik suçun oluştuğu her iki halde de, bütüne, kanunun tespit ettiği 

temel ceza verilir. 

O halde, bileşik suçun 2 oluşum şeklinden bahsedilmektedir; bir suçun diğer bir 

suçun unsuru olması veya bir suçun diğer bir suçun ağırlatıcı sebebi olması. Bileşik 

suçun varlığından bahsedebilmek için öncelikle iki suçun tek bir suçun içinde 

birleşebilmesi gerekir. Daha hafif (basit/küçük) iki suça bölünebilmesi bileşik suçun 

esaslı özelliğidir. Doğaldır ki yeni suçun sadece diğer iki suçun malzemesinden 

oluşması gerekmez; burada fazladan suç dahi oluşturmayan bir fiil de eklenmiş 

olabilir. Bunun yanı sıra birleşen suçlar farklı suçlar olmalıdır, aksi takdirde itiyadi 

suç söz konusu olur308. 

C. BİLEŞİK SUÇUN OLUŞUM ŞEKİLLERİ 

1. BİR SUÇUN DİĞER BİR SUÇUN UNSURU OLMASI 

Bu çeşit bileşik suçta, iki suç birleşerek yeni bir suça vücut vermektedir309. Bir 

suç diğer bir suçun oluşumunda kurucu unsur olarak görev yapmaktadır. 765 sayılı 

kanunun 78. maddesindeki anlatımla, “kanunen o suçu terkip eden anasırdan sayılıp 

                                                 
308 ANTOLISEI: s.532. 

309 ANTOLISEI: s.532; SOYASLAN: s.252. 
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sayılmadığına” bakılarak310 kurucu unsur olarak suç tipinde yer alan, suç sayılan 

başka bir fiilin, mevcut olup olmadığı belirlenmelidir. 5237 sayılı kanunun 42. 

maddesinde ise bu husus “Biri diğerinin unsurunu… oluşturması dolayısıyla tek fiil 

sayılan suç” şeklinde belirtilmiştir. Suç sayılan bir fiilin, başka bir suçun unsuru olup 

olmadığını belirlemek için ise, her suç bakımından kanunun öngördüğü unsurları 

araştırmak gerekir311. 

Bileşik suçun bu şeklinde, bileşik suçu meydana getiren yani onun malzemesini 

oluşturan suçların nitelikleri değişmekte ve yeni bir niteliği haiz farklı bir suç ortaya 

çıkmaktadır312. Ortaya çıkan yeni suç kanun tarafından başka bir isimle 

nitelendirilmektedir313. Bu tip bileşik suçta, unsur olan suçlar bağımsızlıklarını 

tümüyle kaybetmektedirler. Dolayısıyla ortada yalnızca bir suç bulunmakta ve 

yalnızca onun cezası uygulanmaktadır314. 

Suçlar bir diğer suçu oluşturan unsurlar olarak karşımıza çıktıklarında, unsur 

suçlar ile bileşik suç arasında bir zorunluluk ilişkisinin var olduğu ve bunun da özel-

genel norm ilişkisini sonuçladığı düşünülebilir. Fakat tüketen-tüketilen norm 

                                                 
310 EREM: C.1, s.368. 

311 EREM: C.1, s.368. 

312 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.397; İÇEL: Suçların İçtimaı, s.206; HAKERİ: Genel, s.436, 

DEMİRBAŞ: s.487; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.465. 

313 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.397. 

314 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.206; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.465; ŞEN, Ersan: Yeni Türk Ceza Kanunu 

Yorumu, C.1, İstanbul 2006, s.133. 
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ilişkisinde önemli olan nokta, hukuki değerlerin ortak bir biçimde korunmasıdır. 

Ortak korunma, pekâlâ suçlar arasında bir zorunluluk ilişkisini sonuçlayabilir315. 

 Bir suçun oluşumu için önceden bir başka suçun işlenmiş olması şartının 

arandığı her durumda bileşik suç olduğunu düşünmek yanlış olacaktır. Bileşik suç 

bakımından ayırt edici olan, suç sayılan bir fiilin bir başka suçun unsurunu 

oluşturmasıdır316. 

Bileşik suçun bu çeşidinin en tipik örneği TCK 148. maddesinde düzenlenmiş 

olan yağma suçudur. 141. maddede bulunan hırsızlık suçu ve 108. maddedeki cebir 

veya 106. maddedeki tehdit suçlarının bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Hırsızlık ve 

cebir suçlarının birleşimi ile meydana gelen yağma suçunda, hırsızlık ve cebir suçları 

birbirleriyle öyle kaynaşmaktadırlar ki, isimlerini dahi kaybederek ortaklaşa yağma 

suçu adı altında anılmaktadırlar317. Bir başka örnek olarak da, 103. maddenin 1. 

fıkrasının b bendinde açıklanan cinsel istismar çeşidinin 2. fıkrada belirtilen vücuda 

organ sokulması suretiyle işlenmesi hali bileşik suç örneğidir. Çünkü 15 yaşını 

bitirmiş olan çocukla ilişki kanunun 104. maddesinde reşit olmayan cinsel ilişki 

başlığı altında düzenlenmiştir. Bu suçun cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi hali 

ise, çocukların cinsel istismarı adı altında 103. maddede düzenlenmiştir. O halde md. 

108 ve 104’te düzenlenmiş olan suçlar 103. maddede kurucu unsur olarak bir araya 

gelerek yeni bir suçu yani çocukların cinsel istismarı suçunu oluşturmuşlardır. 

 

                                                 
315 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.206 

316 EREM: Ümanist Doktrin, s.368 

317 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.397; HAKERİ: Genel, s.436. 
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2. BİR SUÇUN DİĞER BİR SUÇUN AĞIRLATICI SEBEBİ OLMASI  

Bileşik suçun oluşumunun bir diğer şekli de, bir suçun diğer bir suçun ağırlatıcı 

sebebini oluşturmasıdır. Kendisinde ağırlatıcı sebep bulunan suçun niteliği ve kanuni 

ismi değişmez. Fakat artık suçun basit şekli değil, nitelikli hali söz konusu olur ve 

basit şekline göre cezası artırılır318. Bu durumda ağırlatıcı sebebi oluşturan suç 

bağımsızlığını kaybeder319 ve ortada tek bir suç bulunur.  Bağımsızlığını kaybetmiş 

durumda olan ağırlatıcı sebep durumundaki suçlar dolayısıyla faile ayrıca ceza 

verilmez320. 

Bu tür bileşik suç, kurucu unsur durumunda bulunan bir suç ve ağırlatıcı sebep 

durumunda bulunan bir diğer suçun birleştirilmesi ile meydana gelir. Manzini, bu tür 

bileşik suçun, ceza kanunu ile özel kanunlarda düzenlenmiş olan suçlar arasında da 

oluşabileceğini savunmaktadır. Buna göre, Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş 

olan bir suç ceza kanununda yer alan bir suçun ağırlaştırıcı sebebini oluşturabilir321. 

Bu tip bileşik suça örnek vermek gerekirse, TCK 292’de hükümlü veya 

tutuklunun kaçması suçu düzenlenmiştir; maddenin ikinci fıkrasında, bu suçun 

kişilere karşı cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi haline yer verilmiştir. Cebir 

veya tehdit, bu düzenlemede, ağırlatıcı sebep teşkil etmektedir. Benzer bir biçimde 

                                                 
318 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.397; HAKERİ: Genel, s.437, HAFIZOĞULLARI: (Genel), 

s.358. 

319 Soyaslan’a göre ise, her iki suç bağımsız kimliklerini korumakla beraber kanun tarafından 

suçlardan biri diğerinin ağırlatıcı sebebi olarak sayılmıştır. (SOYASLAN: Genel, s:252) 

320 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.207; KOCA-ÜZÜLMEZ, s.466 

321 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.100. 
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bina içerisinde yağma suçunun işlenmesi halinde konut dokunulmazlığını ihlal 

yağma suçunun ağırlaştırıcı nedenini oluşturur. Bu çeşit bileşik suçun bir diğer 

örneği TCK 109/1’de düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun tehdit 

veya cebirle işlenmesi hali 2. fıkrada düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre tehdit 

veya cebir uygulanması bu suçun ağırlatıcı sebebini oluşturmaktadır322. Başka bir 

örnek olarak, kasten adam öldürme suçunun yangın, su baskını, tahrip, batırma veya 

bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle 

işlenmesi halinde, bu suçlar ağırlatıcı sebep durumunda bulunduklarından bileşik suç 

oluşmakta ve sayılan suçlar sebebiyle ayrıca ceza verilmemektedir323. Aynı şekilde, 

işkence suçunun cinsel yönden taciz şeklinde işlenmesi halinde ayrıca cinsel taciz 

suçu dolayısıyla ceza verilmeyecek, yalnızca TCK 94/3’te işkence suçunun bu 

nitelikli hali için öngörülmüş olan ceza uygulanacaktır324. TCK 99’da düzenlenmiş 

olan çocuk düşürtme suçunun nitelikli hali olarak öngörülen kadının ölümü, 

maddenin 3. ve 4. fıkralarında belirtilmiştir. Aynı zamanda bu nitelikli hal, kanunun 

87. maddesinin 2. fıkrasının g bendinde neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu 

olarak düzenlenmiştir. Fakat bu bileşik suçun oluşumu bakımından bir engel değildir 

ve sonuçta faile yalnızca bileşik suçtan; yani 99. maddenin 3. veya 4. fıkrası 

uygulanacaktır325.  

                                                 
322 SOYASLAN: Genel, s.252. 

323 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.208; HAKERİ: Genel, s.437. 

324 HAKERİ: Genel, s.437. 

325 HAKERİ: Genel, s.437. 
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Bu örneklerde görüldüğü gibi, kural olarak, ağırlatıcı neden durumundaki suç 

daha hafif suçtur326. 

Diğer bileşik suç şeklinde görülen zorunluluk ilişkisi burada yoktur. Tüketilen 

norm tarafından düzenlenen suç, tüketen normda düzenlenmiş olan suçun yalnızca 

ağırlaştırıcı sebebini oluşturduğundan ve ağırlaştırıcı sebep olmaksızın da suçun basit 

şeklinin gerçekleştirilebilir olmasından ötürü burada zorunluluk ilişkisinin 

bulunduğundan bahsedilemeyecektir327. Fakat zorunluluk şeklinde olmasa da 

normlar arasında bir ilişkinin bulunduğunu kabul etmek gerekir. Ağırlatıcı sebep 

durumundaki suç, kurucu unsur durumundaki suçun neticesine ulaşmada kolaylık 

sağlayıcı bir göreve sahip olduğu ve böylelikle aralarında bir ilişki kurulduğundan 

bahsedilebilir.  Özellikle tehdit veya cebir suçlarının ağırlatıcı sebep durumunda 

olduğu bileşik suç tiplerinde, tehdit veya cebir, kurucu unsur durumunda bulunan 

suçun işlenmesini kolaylaştırmakta olduğu kolayca gözlemlenebilir328.  Örneğin 

yağma suçunda, tehdit veya cebir, hırsızlık suçunun daha kolay ve rahat 

işlenebilmesi sağlamaktadır. 

Bu tür bileşik suçun oluşumunda, suç sayılan bir fiilin ikinci bir ağırlatıcı neden 

olarak bulunması halinde nasıl bir cezalandırma yapılacağı sorusu akla gelebilir. 765 

sayılı kanunun 491/4, 492/1 ve 493/1. maddelerinde, 491. maddede düzenlenmiş olan 

hırsızlık suçunun ağırlatıcı halleri yer almakta idi. 491/4 ve 492/1’de konutta işlenen 

hırsızlık suçu düzenlenmiş, 493/1’de ise hırsızlık suçunu işlemek amacıyla mala zara 

                                                 
326 SOYASLAN: Genel, s.252. 

327 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.208. 

328 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.105. 
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verme suçunun işlenmesi hali ve engelleri kişisel çeviklik veya yapay araçlarla 

kaldırarak hırsızlığın hanede işlenmesi şeklinde 2 nitelikli halin düzenlemesine yer 

verilmekteydi. Bu bentlerde hırsızlık suçuna ağırlaştırıcı sebep olarak konut 

dokunulmazlığını ihlal ve mala zara verme suçlarının eklendiği görülmektedir. 491/4 

veya 492/1 hükmünü oluşturacak şekilde gerçekleştirilen konutta hırsızlık ile 

493/1’de yer alan ilk nitelikli hal olan mala zarar verme suçunun aynı olayda 

görülmesi halinde, ceza kurulurken her iki maddenin de göz önünde bulundurulması 

gerekecektir329. İki farklı ağırlatıcı sebep olmaları ve farklı iki fıkralarda yer almaları 

sebebiyle her ikisi dolayısıyla da cezanın ağırlaştırılması gerekecektir. Fakat 

493/1’de düzenlenmiş olan 2 nitelikli halin tek bir olayda görülmesi halinde, yani 

hırsızlık amacıyla bir mala zarar verildiği ve engellerin kişisel çeviklik veya yapay 

araçlarla kaldırılarak hanede işlenmesi durumunda yalnızca bu fıkra dolayısıyla ve 

cezadan artırımın yalnızca bir defa yapılması suretiyle cezalandırma yoluna 

gidilebilecektir. Manzini’nin, ikinci nitelikli halin, bileşik suçu oluşturan nitelikli 

halin içene alınacağına ve emileceğini söylerken330 kastettiğinin, başlı başına suç 

sayılan iki fiilin ağırlaştırıcı sebep olarak aynı fıkrada veya bentte yer alması durumu 

olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeple, bu halde yalnızca tek bir bileşik suçtan cevap 

verilecek ve 2. ağırlatıcı sebep durumundaki suç dolayısıyla cezada ayrıca bir artırım 

yapılmayacaktır. Kurucu unsur ve ağırlatıcı sebep durumunda bulunan suçtan oluşan 

bileşik suça, bir suçun daha ağırlatıcı sebep olarak eklenmesi haline 5237 sayılı 

                                                 
329 ÖNDER: Cürümler, s.314. 

330 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.106 ve 107. 
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kanundan da bir örnek verilebilir331. Kanunun 82/1,c bendinde, kasten adam 

öldürmenin yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, 

biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle işlenmesi hali düzenlenmiştir. 

Burada sayılan ağırlatıcı hallerin genel tehlike yaratma suçlarını oluşturmaları 

halinde bileşik suçun varlığı kabul edilmektedir332. Aynı zamanda, maddede 

tahripten de bahsedilmektedir ve tahrip de TCK 151. maddeye göre mala zarar verme 

suçunu oluşturmaktadır. Bu maddede bir bileşik suçun oluşturulduğu görülmektedir. 

Fail tarafından bir konutun kundaklanması suretiyle bir kişinin ölümüne sebebiyet 

verilmesi durumunda, hem kasten öldürme, hem yangın çıkarmak hem de mala zarar 

verme suçu işlenmiş olacaktır ve bu 82/1,c’deki bileşik suçu oluşturmuş yani yangın 

ve tahrip suretiyle kasten adam öldürülmüş olacaktır. Kurucu unsur durumundaki 

suç, kasten adam öldürme suçudur; yangın ve tahrip ise başlı başına bağımsız suçlar 

oluşturmakla beraber 82/1,c’de ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmişlerdir. Aynı 

olayda, her iki ağırlatıcı sebebin varlığı halinde nasıl bir cezalandırma yapmak 

gerektiği sorunu ortaya çıkmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu durumda, 

başlı başına suç sayılan iki ağırlatıcı sebebin aynı fıkrada yer almaları sebebiyle, ilk 

ağırlatıcı sebep, ikinciyi içine alacak ve emecektir ve böylelikle yalnızca bir ağırlatıcı 

                                                 
331 Özen, 5237 sayılı kanunda böyle bir örneğin mevcut olmadığını savunmaktadır. (ÖZEN, Suçların 

İçtimaı), s.106. 

332 TOROSLU, Nevzat: Ceza Hukuku Özel Kısım, Ankara 2008, (Özel), s.30; HAKERİ, Hakan: 

Kasten Öldürme Suçları, Ankara 2007, (Öldürme), s.225; karşı görüşte olan Tezcan-Erdem–Önok, bu 

bentte araç suçun açıkça öngörülmemiş olması sebebiyle, bileşik suçun oluşmadığını, bu sebeple de 

kasten öldürme haricinde oluşan diğer suç dolayısıyla ayrıca ceza verilmesi gerektiği görüşünü 

savunmaktadır.(TEZCAN, Durmuş-ERDEM, Mustafa Ruhan-ÖNOK, Murat: Teorik ve Pratik 

Ceza Özel Hukuku, Ankara 2008, s.159).  
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sebepten oluşan bileşik suç varmış gibi cezalandırılmasını sağlayacaktır333. Örnek 

olarak verilen olayda, bir bileşik suç varmış gibi, 82/1,c’den bir kere hüküm 

kurulacaktır334. 

 Bu tür bileşik suç, diğer bileşik suç türüyle bir arada bulunabilir. Yani suç 

sayılan iki fiilin kurucu unsurlar olarak bir suçta bir araya gelmesi ile oluşan bileşik 

suça ağırlatıcı sebep olarak başlı başına suç oluşturan bir fiil eklenebilir. Bu durumda 

iki suçun kurucu unsur durumunda bulunarak oluşturdukları bileşik suç artık yeni bir 

suç olduğundan, bu yeni ve basit halde bulunan suça, suç sayılan bir başka fiilin 

                                                 
333 Yargıtay ise, bu halde fikri içtimaın oluştuğu gerekçesiyle 82/1,c’yi bir kere uygulamak gerektiği 

görüşündedir. “Sanığın, müdahil Fatma ile eşi İsmail'in oturdukları evi yakarak zarar vermek ve çıkan 

yangından dolayı balkondan atlayan İsmail'in ölümüne neden olmaktan ibaret eyleminin 5237 sayılı 

TCK'nın "151/1, 152/2-a", "170/1-a" ve “82/1-c, 21/2" madde ve fıkralarında yazılı suçlan 

oluşturacağı ve aynı Yasa'nın 44. maddesindeki düzenleme uyarınca en ağır cezayı gerektiren yangın 

çıkarma suretiyle adam öldürme suçundan dolayı cezalandırılmasının gerektiği gözetilmeden, yazılı 

biçimde 5237 sayılı TCK'nın 170/1-a ve 81/1, 21/2. maddeleri ile uygulama yapılması, …, bozmayı 

gerektirmiştir.” (2.5.2007, 1323/3405), (www.kazanci.com.tr.); Fikri içtimadan bahsedebilmek için 

farklı kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması gerekir. Yangın çıkarma, kasten adam öldürme ve mala 

zarar verme fiilleri farklı kanun hükümlerinde düzenlenmiş olmakla beraber, burada dikkat edilmesi 

gereken 82/1,c hükmüdür. Bu hükümde kasten öldürme suçuna ağırlatıcı hal olarak mala zarar verme 

suçu ve yangın çıkarma suçu eklenmiştir. Bileşik suçun varlığı halinde diğer normların ihlali ve 

uygulanabilme imkânı yalnızca görünüşte kalmaktadır. Diğer normları içine alan ve onları tüketen 

bileşik suça ilişkin norm uygulanabilecektir sadece. Diğer maddelerin ihlalinden bahsedilemeyince, 

fikri içtimadan da bahsedilemeyeceği ortadadır. 

334 Özgenç, bir kişinin, evi yakılarak öldürülmesi halinde, hem md. 170’deki hem de 82/1,c’deki 

suçun işlendiğini; ancak burada fikri içtima kurallarına göre cezanın belirleneceğini savunmaktadır. 

(ÖZGENÇ: s.529) 
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ağırlatıcı sebep olarak eklenmesi halinde yalnızca yeni oluşan suçun nitelikli hali 

dolayısıyla ceza verilecektir. Örneğin, konuta girilerek, cebir veya tehdit kullanılarak 

gerçekleştirilen hırsızlık suçunda, yağma suçu oluşmakta, ayrıca konuta girmek fiili 

de yağma suçunun nitelikli halini oluşturduğundan, yalnızca nitelikli yağma suçu 

dolayısıyla ceza verilecektir335.   

D. AÇIKÇA DÜZENLENMİŞ OLMA 

Doktrinde, ağırlıklı olarak, bileşik suçun yalnızca kanunda gösterilmiş olan 

hallerde gerçekleşeceği görüşü savunulmaktadır. Fazla taraftarı olmamakla birlikte, 

kanunda belirtilen oluşum şekilleri haricinde de bileşik suçun oluşabileceği görüşü 

mevcuttur336. Fakat bileşik suç, tamamen istisnai bir düzenleme olduğu ve yalnızca 

kanun koyucunun tasarrufunda bulunduğu için bileşik suçu, kanunda açık bir 

düzenlemenin mevcut olduğu hallerle sınırlı tutmak gerekmektedir. Yorum yolu ile 

bileşik suçun alanını genişletmek, ham kanuna aykırı olacak hem de istisnai 

hükümlerin dar yorumlanmasına ilişkin genel hukuk kuralı ile ters düşecektir. Bu 
                                                 
335 “Sanıkların bileşik suçlardan olan nitelikli yağma suçunu, 5237 sayılı TCY’nın 149/1-a,c,d ve h 

maddesine uyan biçimde silahla, birden fazla kişiyle konutta ve geceleyin işlediklerinin anlaşılması 

karşısında, anılan maddede yazılı nitelikli yağma suçunun ağırlatıcı nedeni olan konut 

dokunulmazlığını bozma suçundan ayrıca hüküm kurulması olanağı bulunmadığı gözetilmeden yazılı 

biçimde uygulama yapılarak, aynı yasanın 42/1. maddesine aykırı davranılması, yağma suçunun 5237 

sayılı TCY’nın 149. maddesinin 1. fıkrasının a,c,d ve h bentlerine uyan biçimde, silahla, birden fazla 

kişiyle, konutta ve geceleyin işlendiğinin anlaşılması karşısında; aynı yasanın 61. maddesi uyarınca 

temel ceza belirlenirken bu durumun değerlendirilmesi gerektiği düşünülmemesi,…” (6. CD 

10.12.2007, 97/13859), ERTUNÇ, Mustafa-AKKAYA, Çetin-DEİKLİ, Cemil: 2006-2007-2008 

İçtihatları ile Türk Ceza Kanunu, Ankara 2008, s.203-204. 

336 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.111 ve 112. 
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sebeple, yoruma başvurarak, bileşik suçun uygulama alanının genişletilmesi veya 

daraltılması söz konusu olamaz337. Fakat şunu da belirtelim ki, bileşik suçta önemli 

olan, tüketen-tüketilen norm ilişkisinin bir gereği olarak, hukuki değerlerin ortak bir 

biçimde korunmasıdır338. Bu sebeple açıkça düzenlenmiş olma şartından, mutlaka 

suçun kanuni tanımına veya suçun kanuni ismine yer verilmesi gerektiği 

anlaşılmamalıdır. Örneğin 148. maddede düzenlenmiş olan yağma suçunda birebir 

hırsızlık suçunun tanımı verilmiş değildir. Önemli olan korunan hukuki değer 

olduğundan, her iki madde de kişinin rızası hilafına malının elinden alınması 

cezalandırılıyor olduğundan, burada bileşiği oluşturan suçun açıkça düzenlenmiş 

olduğundan bahsedilebilecektir. 

Bileşik suçun varlığından bahsedebilmek için, suç sayılan bir fiilin, diğer bir 

suçun kurucu unsuru veya ağırlatıcı sebebi olduğunun, kanunda açıkça gösterilmiş 

olması gerekir339. Açıkça belirtilmeyen durumlarda bileşik suçun varlığından 

bahsedilemez340. Bir görüşe göre, örneğin yağma suçunda unsur durumundaki 

                                                 
337 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.115. 

338 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.206. 

339 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.398; İÇEL: Suçların İçtimaı, s.207; ÖZTÜRK-ERDEM: 

Uygulamalı, s.310; TOROLSU: Genel, s.312; ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s.673; KOCA-

ÜZÜLMEZ: s.465; ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-DOĞAN-TEPE: s.514; “Eriyen ve eriten, 

başka ifade ile kaynaşan suçlardan birinin diğerinin unsuru veya ağırlatıcı sebebini teşkil ettiğinin 

yasada açıkça gösterilmesi şarttır.” (CGK 19.2.1984, 32/64), (DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.398 

dn). 

340 Demirbaş: s.488; Aksi görüşte olan Önder, yabancı kanunlar bileşik suç hükmüne yer 

verilmediğini, konunun doktrin ve uygulamaya bırakıldığını ve bileşik suçun 765 sayılı kanunda yer 

aldığı 78. maddenin bir yorum hükmü olduğunu belirtmektedir. Yazara göre, kanun bazen, ağırlatıcı 
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suçlardan biri cebir veya tehdit suçudur. Bu suçlara benzer bir suç olan yaralama 

suçunun yağmanın bir unsuru olduğu söylenemez. Cebir kullanılması her zaman 

yaralama suçunun sonuçlanmasına sebep olmaz. Eğer yaralama suçunu oluşturur ise 

o takdirde failin yaralama dolayısıyla ayrıca ceza alması gerekir341. Suç işlenilirken 

kullanılan cebrin, o suçun işlenebilmesi için şart olup olmadığı bu bakımdan bir 

kriter olarak kullanılabilir342. Fakat aksi görüş ise, yağma suçuna, kanunda çok ağır 

bir ceza öngörülmüş olması sebebiyle, suçun işlenmesi için yeterli olan cebir veya 

tehdidin sınırının aşılması halinde faile ayrıca ceza verilmesinin suç ve ceza 

politikasıyla bağdaşmayacağını savunmaktadır343. 5237 sayılı kanunun cebir suçuna 

ilişkin 108. maddesinde, 765 sayılı kanunun 188. maddesinde yer alan “zor 

kullanma” hareketine yer verilmediğinden, cebir suçunu oluşturan hareketlerin artık 

kasten yaralama niteliğinde algılanması gerekecektir344. Koca da, nitekim, TCK’nun 

                                                                                                                                          
sebep veya kurucu unsur durumunda bulunan suçu, bileşik suç tipi içinde gösterebilir; bazen de yorum 

yolu ile hakimin bileşik suçun varlığını tespit edebilir. Kanun koyucu, bileşik suçta, birden fazla suçun 

yer alıyor olmasına gözeterek cezayı belirler ve bu sebeple ayrıca ceza verilmesi gerekmez. 78. 

maddede yer alan ‘kanunen’ ibaresini, bileşik suç olan suç tipi içerisinde hem belirtilmiş olan, hem de 

belirtilmemiş olan suçları ifade eder şekilde anlamaktadır yazar. Buna bağlı olarak da, Önder, 765 

sayılı kanunun md. 450/7, 8 ve 9. bentlerinde bileşik suç bulunduğunu kabul etmektedir. (ÖNDER: 

Cürümler, s.47). 

341 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.207; DÖNMEZER: Cürümler, S.4340 dn. 

342 İÇEL: Suçların İçtimaı: s.207. 

343 ÖNDER: Cürümler, s.344; Yargıtay da 1949 tarihli bir kararında, yaralamayı yağma suçunun 

unsuru saymıştır: “501. madde delaletiyle ceza tayin edildiği halde yaralamanın suç unsuru olduğu 

nazara alınmaksızın 456/4. madde ile ayrıca ceza tayin edilmeyecektir.” (1.CD 13.10.1949, 

1804/2006), (ÖNDER: Cürümler, s.344). 

344 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.388. 
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108. maddesinde cebir suçunun kasten yaralama olarak tanımlandığını 

belirtmektedir345. Yazar, cebirin, kasten yaralama ile özdeş görülmesi dolayısıyla, 

kasten yaralama aşamasına gelmemiş ve fakat kişinin bedeni üzerinde zorlayıcı etki 

doğurmuş olan hareketlerin, yağma suçu bakımından tipik olmaktan çıkarıldığını 

belirtmektedir. Bu sebeple, yeni kanuna göre yağma suçunda, cebirin en azından 

kasten yaralama boyutuna ulaşması gerekmekte ve kasten yaralama teşkil etmeyen 

cebir ile malın alınması yağma değil, hırsızlık suçunu oluşturmaktadır346. 

Birden fazla suçun kurucu unsur olarak bulunduğu bileşik suç türü gibi, bir 

suçun ağırlatıcı sebep olarak diğer bir suça eklendiği bileşik suç türünde de yine 

eklenen suçun kanun tarafından açıkça gösterilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 

bileşik suçun oluştuğundan bahsedilemeyecektir. Örneğin, kanununda yalnızca başka 

bir suçu işlemek veya bir suç dolayısıyla elde edilen bir çıkarı korumak ya da işlenen 

bir suçu gizlemek gibi amaçların bir suçun ağırlatıcı halleri sayıldıkları durumlarda, 

suç açık bir şekilde belirtilmediğinden bileşik suçtan söz edilemeyecektir347. 

Açıkça düzenlenmemiş olması sebebiyle bileşik suç sayılmayan bir kanun 

hükmüne örnek verecek olursak, 5237 sayılı kanunun 264. maddesini bu anlamda ele 

alabiliriz. 5237 sayılı kanunun 264. maddesinin 1. fıkrasında, resmi bir üniformanın, 

                                                 
345 KOCA: s.2801. 

346 KOCA: s.2806. 

347 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.398 ve 399; İÇEL: Suçların İçtimaı, s.208; Erem de, bir suçun 

diğer bir suçun ağırlatıcı hali olmasının kanunen düzenlenmiş olma şartına bağlı olduğunu belirtmekle 

beraber, 765 sayılı kanunun 450. maddesinin 7,8 ve 9. bentlerindeki hallerin kanunen adam öldürme 

suçunun ağırlatıcı sebepleri olarak düzenlendiklerinden bahisle bileşik suçun varlığını savunmaktadır. 

(EREM: Ümanist Doktrin, s.369). 
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yetki sahibi olmaksızın ve başkalarını yanıltacak biçimde giyilmesi suçu 

düzenlenmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise bu kıyafetin sağladığı kolaylık ile 

bir suç işlenmesi halinde, yalnızca bu fiil dolayısıyla cezanın artırılacağı hükmü yer 

almaktadır. Fıkrada açık olarak hangi suçun işleneceğinden bahsedilmediğinden, bu 

düzenlemeyi bileşik suç olarak kabul etme imkânı bulunmamaktadır348. Kıyafetin 

sağladığı kolaylık ile bir suçun işleniyor olması, araç suç-amaç suç ilişkisinin 

varlığını göstermektedir. Bu durumda hem bu fıkra dolayısıyla hem de işlenen suç 

dolayısıyla cezaya hükmedilecektir. Örneğin bir kişi polis kıyafeti giyerek bir 

kimseyi karakola götüreceğini söyleyerek kaçırsa, hem 264/2 hem de 109. madde 

dolayısıyla cezalandırılacaktır.  

Açıkça düzenlenmemiş olması sebebiyle bileşik suç oluşturmayan maddelerin 

en tipik örneği 5237 sayılı kanunun 82/1,h bendinde yer alan “Kasten adam 

öldürmenin, … bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini 

kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla... işlenmesi halinde, kişi 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü ve 765 sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nda adam öldürme suçunun düzenlenmiş olduğu 450. maddenin 7. 

bendindeki “Velev ki husule gelmiş olmasın diğer bir suçu hazırlamak veya 

kolaylaştırmak veya işlemek için ika olunursa”, 8.bendindeki “Bir suçtan hâsıl 

olacak faydayı elde etmek veya bu gayeye vasıl olmak maksadıyla yapılan ihzaratı 

saklamak için veya takip edilen gayeye vasıl olamamaktan mütevellit infial ile 

işlenmiş olursa” ve 9. bendinde “Bir suçu gizlemek veya delil ve emarelerini ortadan 

kaldırmak veya kendisinin yahut başkasının cezadan kurtulmasını temin maksadıyla 

vukua getirilirse” hükümleridir. Bu bentlerde belirtilmiş olan ağırlatıcı hallerde, 
                                                 
348 HAKERİ: Genel, s.438. 
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adam öldürme suçu haricinde açık olarak bir suç tipi belirtilmediğinden, bunları 

bileşik suç saymak mümkün olmayacaktır349. Örneğin, hırsızlık yapmak üzere bir 

bankaya giren failin, kendisine engel olmaya çalışan güvenlik görevlisini öldürmesi 

olayında, fail, hırsızlık suçunu işlemiş veya işlemek istemiş, bunu sağlamak veya 

hırsızlıktan elde ettiği eşyayı koruyabilmek için de kendisine engel olmaya çalışan 

güvenlik görevlisini öldürmüştür. Bu örnek, yukarıda bahsettiğimiz bentler 

kapsamında değerlendirilebilir. Fakat hırsızlık suçu bu bentlerde açıkça adam 

öldürme suçunun ağırlatıcı sebebi olarak gösterilmediğinden, yalnızca hırsızlık değil 

herhangi bir başka suçun işlenmesi amacıyla hareket edildiğinde de bu ağırlatıcı 

haller uygulanabileceğinden, artık burada bileşik suçun söz konusu olduğundan 

bahsedilemeyecek ve yukarıda verdiğimiz örnekte hem adam öldürme suçunun 

ağırlaştırıcı halinden hem de teşebbüs derecesinde kalmış ya da tamamlanmış 

hırsızlık suçundan ceza verilecektir350.  

E. BİLEŞİK SUÇA VERİLECEK OLAN CEZA 

Bileşik suçta, tüketen norm tarafından bileşiği oluşturan diğer suçlar 

tüketildiğinden ve bağımsızlıklarından artık bahsedilemediğinden, cezai 

sorumluluğun belirlenmesinde de artık bu suçların etkisi olmayacaktır. Bileşik suç 

                                                 
349 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.399 ve 400; İÇEL: Suçların İçtimaı, s.208; DEMİRBAŞ: s.488; 

ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s.672; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.163; KOCA-

ÜZÜLMEZ: s.465, s.466 ve 467. 

350DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.399; ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s.673; TEZCAN-

ERDEM-ÖNOK: s.163 ve 164. 
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için kanun koyucu ayrı ve tek bir ceza öngörmüştür, dolayısıyla yalnızca buna göre 

cezalandırma söz konusu olacaktır351.  

Fakat bileşik suçun birden fazla suçlardan oluşuyor olmasına dayanarak, bu 

suçların toplam cezasının, tek suç ile karşılandığı düşünülmemelidir. Zaten, bileşik 

suç olan yağma suçuna bakıldığında da görülecektir ki, kendisini oluşturan hırsızlık 

ve cebir veya tehdit suçlarının cezalarının toplamından daha fazla ceza 

öngörülmektedir yağma suçunda352. Bileşik suçta tek ceza verilmesinin sebebini 

Soyaslan şu şekilde açıklamaktadır: Fail tarafından güdülen tek bir amaç 

doğrultusunda, suçu meydana getiren hareketler birbirini izler. Kanun koyucu buna 

uygun olarak, iki suçu, biri diğerinin unsuru veya ağırlatıcı sebebi olacak şekilde 

birleştirir ve faile tek ama suçun yapısı gereği artırılmış bir ceza öngörür. Bileşik 

suçun yanı sıra unsur durumundaki suçtan ayrıca ceza verilmesi halinde aynı fiile 

birden fazla ceza verilmiş olacağından ne bis in idem ilkesine aykırılık söz konusu 

olur353. Manzini de bileşik suçun mantığını, failin bir fiilinden dolayı iki defa 

cezalandırılmamasını sağlamak olarak açıklamaktadır354. 

Suçların içtimaında, birden çok suçun cezalarının ayrı ayrı toplanarak faile 

uygulanmasının adalet ilkesini rencide ettiği, bu sebeple de tek suçun varlığının 

kabul edilmesinin failin lehine bir düzenleme olduğu felsefesi hakimdir355. Bileşik 

suç açısından ise bu mantığın her zaman geçerli olmadığı görülmektedir. Örneğin, 
                                                 
351 İÇEL: Suçların İçtimaı: s.204. 

352 ÖZEN: Suçların İçtimaı: s.161. 

353 SOYASLAN: Genel, s.252. 

354 SOYASLAN: Genel, s.253. 

355 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.98. 
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5237 sayılı kanunda, tehdit suçuna 6 aydan 2 yıla, cebir suçuna 1,5 yıldan 4,5 yıla, 

hırsızlık suçuna ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Yağma 

suçunun işlenmesi halinde, faile, bileşik suçun karşılığı olan tek bir cezanın verilmesi 

yerine, bileşiği oluşturan suçlardan ayrı ayrı ceza verilmesi durumunda, cezaların üst 

sınırdan hesaplanması halinde, tehdidin varlığı halinde 5, cebir varlığı halinde 7,5 yıl 

hapis cezası öngörülecekti. Fakat kanunda bileşik suç olan yağmanın karşılığı olarak 

öngörülen ceza 6 yıldan 10 yıla kadar hapistir356. Görülmektedir ki, bileşik suçta, 

ceza bakımından suçların içtimaındaki gibi failin lehine bir durum 

yaratılmamaktadır. Birden fazla hukuki konusu olan bileşik suç357, işlendiği zaman 

birden çok hukuki değerin ihlal ediliyor olmasına yol açmaktadır.  Bu durum da, 

kanun koyucunun, bileşik suçları, bileşiği oluşturan suçlardan daha ağır şekilde 

cezalandırmasına sebep olmuştur358. 

F. BİLEŞİK SUÇUN, HAREKET, NETİCE VE İLLİYET BAĞI 

BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER 

Bileşik suçun oluşumunda birden fazla suç söz konusu olmaktadır. Birbirinden 

farklı olan bu suçların meydana getirilişinde birbirinden farklı hareketlerle 

gerçekleştirilmektedir. Bu hareketlerin ne şekilde meydana getirilmesi gerektiğine 

dair kanunda açık bir düzenleme bulunmaması dolayısıyla diyebiliriz ki hareketler 

ihmali ya da icrai olarak gerçekleştirilebilir. Örneğin kanunun 148. maddesinde 

                                                 
356 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.97 ve 98. 

357 TOROSLU, Nevzat: Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara 1970, 

(Hukuki Konusu), s.288. 

358 TANER: Bileşik Suç, s.78. 
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düzenlenen yağma suçunu oluşturan cebir (veya tehdit) ile hırsızlık suçlarının 

gerçekleştirilmeleri halinde, bileşiği oluşturan her iki suçun da icrai hareketlerle 

meydana getirildiği görülür. Bir kişinin, rıza ile girdiği konuttan rızaya aykırı olarak 

çıkmayıp, ev sahibine karşı cebir (veya tehdit) kullanarak hırsızlık suçunu işlemesi 

halinde kanunun 149/1,d bendinde düzenlenmiş olan nitelikli yağma suçu işlenmiş 

olacaktır. Bu durumda ev sahibine karşı yağma suçu icrai hareketlerle 

gerçekleştirildiği halde konut dokunulmazlığı ihlal suçu ihmali hareketle işlenmiş 

olacaktır. Buna karşılık baraj görevlisinin, dolan barajın kapaklarına açarak taşmasını 

engelleme imkânı varken bunu yapmayarak hasmının ölmesine neden olur ise 

kanunun 82/1,c bendinde düzenlenmiş olan nitelikli adam öldürme suçunu tümüyle 

ihmali davranışlarla işlemiş olacaktır359. 

Bileşik suçun oluşumunda yer alan birden fazla farklı suçlardan hangisinin 

önce hangisinin sonra işlenmesi gerektiğine dair yine kanunda bir açıklık 

bulunmamaktadır. Zaten bileşiği oluşturan suçların işlenmeleri bakımından belirli bir 

zaman sırasını genel bir kural koyarak belirlemek imkânsızdır. Çünkü her bir somut 

bileşik suç olayında, bileşiği oluşturan suçların farklı sırayla işlenebilmesi 

mümkündür360. Yağma suçu örneği üzerinde düşünürsek, önce cebir (veya tehdit) 

kullanılıp sonra bu şekilde etkisiz hale getirilen kişinin malı alınarak hırsızlık suçu 

işlenebilir; ya da tam tersi önce hırsızlık suçu işlenip sonra malı alınan kişiyi etkisiz 

hale getirmek üzere cebir (veya tehdit) suçu işlenebilir. Veyahut elindeki silahla bir 

kişiyi tehdit edip aynı zamanda üzerindeki parayı alarak da yağma suçu işlenebilir. 

Bu durumda bileşiği oluşturan suçların hareketleri aynı anda gerçekleştirilmiş 
                                                 
359 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.68. 

360 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.71; HAKERİ: Genel, s.439. 
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olacaktır. Fakat bundan farklı olarak konutta yağma suçundan bahsedilebilmesi için 

öncelikle konut dokunulmazlığının ihlal edilmesi daha sonra konut içinde yağma 

suçunun işlenmesi gerekir. Dolayısıyla öncelikle konut dokunulmazlığını ihlal 

suçuna ilişkin hareketin gerçekleştirilmesi şarttır.  

Başlı başına suç sayılan fiiller, bileşik suç içerisinde farklı roller üstlenebilirler. 

Kimi hallerde bileşik suçun kurucu unsuru, kimi hallerde ise bileşik suçu oluşturan 

ağırlatıcı hal olarak görev yaparlar. Bileşiği oluşturan suçlar, birbirlerinden farklı 

suçlardır ve bileşik suç içerisinde farklı görev üstlenebilmektedirler; fakat bileşik suç 

bakımında katkıları ve değerleri birbirinden farklı değildir361. Her bir fiil, suç 

anlamında aynı değerdedir ve aynı oranda değer ihlaline sebebiyet vermektedir; fakat 

bileşik suç ile kimi hukuki menfaatlerin korunmasına öncelik verilmiş olabilir362. 

Bunun örneğini kanunun 148. maddesinde düzenlenmiş olan yağma suçunda 

görmekteyiz. Yağma suçu, malvarlığı aleyhine işlenen suçlardan biri olan hırsızlık ve 

kişilere karşı işlenen suçlardan cebir veya tehdit suçunun bileşiminden oluşmaktadır. 

Suçlar tarafından saldırıya uğrayan hukuki varlık veya menfaatlerin ait oldukları 

süjelere göre kısımlara ayrılmış363 olduğu Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının 

malvarlığı aleyhine işlenen suçlar kısmında yer verilmiştir yağma suçuna. Kanun 

koyucunun belli amaçlar364 doğrultusunda yapmış olduğu kısımlara ayırma 

                                                 
361 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.75 

362 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.75. 

363 TOROSLU: Özel, s.16. 

364 TOROSLU: Hukuki Konusu, s.45; TOROSLU: Özel, s.15. 



 105

işleminde, yağma suçunda, zilyetliğin ihlaline üstünlük tanınmış ve bu suç, 

malvarlığına karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir365. 

Bileşik suçun birden fazla suçtan meydana geliyor olması, netice sorununa 

ilişkin farklı görüşlerin ileri sürülmesine sebep olmuştur. İlk mesele, bileşik suçu 

parçalı mı yoksa bir bütün olarak mı ele almak gerektiği konusuyla birlikte kendini 

göstermiştir. Bileşik suç, parçalı olarak düşünülecek olursa ve bir suçun diğerinin 

ağırlatıcı sebebi olması dolayısıyla oluşan bir bileşik suçta, temel suçun işlenmesi ile 

neticenin gerçekleşip suçun tamamlandığından bahsedilecek olursa,  temel suçun 

işlenmesinin ardından kanun yürürlükten kaldırılsa ve yeni kanunun yürürlüğe 

girdiği zaman ağırlatıcı sebebi oluşturan suç işlense, önceki kanuna mı yoksa sonraki 

kanuna göre mi karar verileceği sorunu ortaya çıkacaktır366. Fakat bileşik suç, bir 

bütün olduğundan yani kanun tarafından kabul edilmiş bir suç tekliği olduğu ve 

kendini oluşturan suçlara bölünemediğinden, bileşik suçu parçalı düşünmek yerine 

bir bütün olduğunu ve neticenin de tek olduğunu kabul etmek gerekecektir. Fakat 

doktrinde, hareket çokluğunun netice çokluğunu sonuçladığı, bu sebeple de bileşik 

suçta netice çokluğunun bulunduğu savunulmuştur367. Bir başka görüş, suçta korunan 

hukuki menfaat ile netice sayısını eşit tuttuğundan, bileşik suçta korunan birden fazla 

hukuki menfaatin netice çokluğunu sonuçladığını ileri sürmektedir368. Hareket ve 

neticeyi birbirinden bağımsız kabul eden ve maddi neticeli suçlarda netice sayısı 

kadar suç, şekli suçlarda ise yine bir neticeden bahsedildiğinden bunların da bir suç 

                                                 
365 TOROSLU: Özel, s.146. 

366 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.77. 

367 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.79.  

368 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.80. 
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oluşturması sebebiyle, bileşik suçta bulunan birden fazla suçun netice çokluğuna 

sebebiyet verdiğini savunan bir görüş de mevcuttur369. Leone, birden fazla suçun 

bileşik suçun içinde toplanmasının suç sayısı kadar netice olduğu gerçeğini 

değiştirmediğini söylemektedir. Yazara göre, bileşik suçun tamamlanması ile bileşiği 

oluşturan suçların neticeleri tek neticeye dönüşmemekte yani bileşiği oluşturan 

suçların neticeleri bileşik suçu oluşturan tek netice içerisinde erimemektedir. Bu 

sebeple de netice çokluğu bulunmaktadır370. Bu görüşlerin yanı sıra, her bir suçun bir 

hukuki sonucu temsil ettiğini belirterek bileşik suçta netice tekliği bulunduğunu 

savunan bir görüş de mevcuttur371. Fakat bileşik suçun tamamlanması bakımından 

nasıl ki onu oluşturan suçların neticesine bakmak yerine bileşik suçun kendi 

neticesine bakılıyor, o halde kanun koyucu tarafından bir suç tekliği haline getirilmiş 

olan bileşik suçta netice sorunu bakımından da bileşik suçu oluşturan tek neticeyi 

göz önünde bulundurarak netice tekliğini kabul etmek gerekir. Çünkü bileşik suçun 

oluşumuyla birlikte, bileşikte yer alan suçlar bağımsızlıklarını kaybetmekte ve 

bölünmez bir bütün oluşturmaktadırlar.  

Görülmektedir ki, bileşiği oluşturan suçların hareketleri ve neticeleri arasında 

bir bağlantı söz konudur372. Bu bağlantı: 

                                                 
369 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.80. 

370 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.81. 

371 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.82. 

372 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.71-73, s.84, HAKERİ: Genel, s.439. 
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• Suçlardan birinin hareketi gerçekleşmeden, diğer suçun hareketine 

başlanamıyor olması; benzer bir şekilde ilk suçun neticesinin, sonraki suçun neticesi 

için hazırlayıcı konumunda olması 

• Önce işlenen suçun hareketinin ve neticesinin daha sonra işlenecek olan 

suçun hareket ve neticesi bakımından kolaylık ve imkân sağlıyor olması 

• Her iki suçun hareket ve neticelerinin aynı anda gerçekleştirilmesi 

halinde, hareket ve neticelerin birbirlerinin gerçekleştirilmelerine kolaylık ve imkan 

sağlıyor olması şeklinde karşımıza çıkar. 

Bileşiği oluşturan suçların hareket ve neticeleri arasında bu şekilde bağlantı 

kurulunca, aynı zamanda aralarında bir nedensel değerin bulunduğundan da 

bahsedilebilir. Örneğin yağma suçunu işlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen cebir 

veya tehdit suçunun hareketleri ile hırsızlık suçunun hareketleri arasında nedensel bir 

bağ vardır373. Karşılıklı olarak birbirlerinin gerçekleşmesine etki etmeleri sebebiyle 

bu nedensel değerin varlığı söz konusu edilmektedir374. Yağma suçunda, fail 

tarafından elde edilen mal ile kullanılan cebir veya tehdit arasından bir etki-sonuç 

ilişkisi aranacaktır. Failin kullandığı tehdit veya cebir, malın verilmesinde objektif 

olarak uygunluk taşıyor ise bu ilişkinin var olduğu kabul edilebilecektir375. Fakat 

bileşiği oluşturan suçların hareketlerinin aynı anda gerçekleşmesi durumunda, 

hareketler arasında birbirini izleme özelliğinin bulunmaması sebebiyle nedensel 

değerden bahsedilemeyeceğini iddia eden bir görüş de mevcuttur376. Ancak örneğin 

                                                 
373 DÖNMEZER: Cürümler, s.431. 

374 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.87. 

375 ÖNDER: Cürümler, s.347. 

376 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.87. 
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bileşik suçta, önemli olan cebir veya tehdidin, malın verilmesini sağlaması 

olduğundan377, hareketlerin aynı anda gerçekleşmesi bu bakımdan fark 

yaratmayacaktır. 

Suçlar arasında işleniş bakımından bir sıralamanın bulunmadığı belirtmiştik 

fakat fiillerin birbirleri ile olan bağlantısı ve birbirlerine olan etkisi göz önünde 

bulundurulduğunda, aralarında uzun bir süre farkının bulunmaması ve fiillerin 

birbirleri üzerindeki etkisinin devam ediyor olması gereklidir378. Suçlar arasındaki 

nedensel değerin yanı sıra suçlar ile bileşik suç arasında da nedensel değerin 

bulunması gerekir. Meydana getirilen her bir hareket ile bileşik suçun neticesi 

arasında nedensellik ilişkisinin var olması gerekir. Bileşik suçun içeriğinde yer alan 

her bir hareket, bileşik suçun neticesine nedensel değer katmalıdır379. Örneğin, 

                                                 
377 (6.CD 23.10.1983 6609/7841), (ÖNDER: Cürümler, s.347). 

378 “Yağma, cebir, şiddet veya tehdit ile işlenebilen bir hırsızlık suçudur. Cebir, şiddet veya tehdidin 

malın alınmasına veya teslimine yöneltilmiş olması gerekmektedir. Malın alınması veya teslime 

mecbur bırakılmasıyla cebir, şiddet veya tehdidin hem zaman olması bu suçun oluşumu için 

zorunludur. Zira gasp bileşik bir suçtur. Cebir, şiddet veya tehdidin; malın alınması veya teslime 

mecbur bırakılması sırasında olmaması halinde, ayrı ayrı hırsızlık, etkili eylem ve tehdit suçları söz 

konusu olabilecektir. 

Olayda sanık mağdureye ait eve girdikten sonra gizlice aldığı çantayı ilerdeki odun yığını üzerine 

koymuş, daha sonra uyanan mağdureye karşı etkili eylemde bulunmuştur. Etkili eylem, çantanın 

alınmasına veya teslime yönelik değildir. Bu itibarla sanığın eylemi, geceleyin bina içerisinde hırsızlık 

suçunu oluşturur.” (CGK 4.10.1993, 6-173/228), (BAKICI, Sedat-YALVAÇ, Gürsel: 5237 sayılı 

Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümleri, C.2, Ankara 2008, s.322 323). 

379 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.88. 
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yağma suçunda, cebir veya tehdit, yağma maksadına yönelik olarak 

gerçekleştirilir380. 

G. BİLEŞİK SUÇUN MANEVİ UNSUR BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ 

ÖZELLİKLER 

Bileşik suç, kanun tarafından kabul edilmiş bir suç tekliği halidir; fakat 

oluşumu itibariyle bileşik suçta birden fazla suçtan söz edilir. Birden fazla suçun 

varlığına rağmen, bileşik suç, tek suç gibi hüküm doğurur. Zamanaşımını belirlemek, 

yetkili mahkemeyi saptamak, verilecek cezayı tespit etmek gibi konular bakımından 

bileşik suç tek bir suç olarak ele alınır. Fakat bunun haricinde bileşik suçu onu 

oluşturan suçlara ayırarak incelemekte fayda vardır. Dolayısıyla suç tekliği özelliği, 

bileşik suçun doğuracağı hükümler bakımından göz önünde bulundurulmalı; bunun 

haricinde bileşik suçu parçalara bölerek inceleme yöntemi tercih edilmelidir. 

Bileşik suçun işlenişinde, manevi unsuru belirlemek üzere parçalara bölme 

yöntemini kullanmak gerekecektir. Bu doğrultuda, öncelikle bileşiği oluşturan her bir 

suç açısından, daha sonra da tek bir suç olarak bileşik suç açısından manevi unsur 

aranabilir381. 

                                                 
380 DÖNMEZER: Cürümler, s.431; “Sanıkların yolda tesadüf ettikleri mağdurun yol göstermemesi 

dolayısıyla onu dövmeleri ve sürüklemeleri ve mağdurun kendisini bırakmaları için ricasını yerine 

getirmek için para istemleri hadisesinde evvelce ika olunan müessir fiil ile gasp arasında illiyet 

rabıtasını izah eden mucip sebepler gösterilmeden gasp suçunun mevcudiyetinin kabulü yolsuz” 

bulunmuştur. (1CD 14.4.1948, 932-950), (DÖNMEZER: Cürümler, s.431 dn). 

381 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.90. 
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Fakat her zaman bu yöntemin benimsenmediği ve bazı yazarlarca parçalara 

bölmek yerine bileşik suçun tek bir suç olarak kabul edilip yalnızca bunun üzerinde 

değerlendirme yapıldığı görülmektedir382. 

Biz bileşik suçu parçalara bölerek manevi unsur bakımından inceleme 

yöntemini seçeceğiz. Bu bakımdan akla gelecek ilk soru, bileşiği oluşturan suç 

sayılan fiillerin kasten veya taksirle işlenip işlenemeyeceğine ilişkin genel bir kuralın 

mevcut olup olmadığıdır. Bileşik suçun düzenlenmiş olduğu 42. maddeye 

bakıldığında bu konuda açık bir düzenlemeye yer verilmediği görülür. Genel bir 

kuralla bu konuya ilişkin bir düzenleme getirilmeyince, farklı görüşler ileri sürülmüş 

ve bazı yazarlarca bileşik suçun yalnızca kast ile işlenebileceği; buna karşıt olan 

yazarlar tarafından ise taksirle de işlenebileceği iddiası ortaya atılmıştır383. Bu 

konuda kabul ettiğimiz görüşü ortaya koyabilmek için öncelikle şunu belirtmemiz 

gerekir; bileşik suçta, bileşiği oluşturan, suç sayılan her bir fiil için ayrı bir irade 

bulunmakla beraber, ortak bir irade ve amacın da bulunması gerekir384. Ortak 

iradeden kastettiğimiz, bileşik suç olarak kanunda düzenlenmiş olan suç tipini 

gerçekleştirmeye yönelik failin bir iradesinin söz konusu olmasıdır. Bileşiği 

oluşturan her bir suç, bileşik suçun neticesini gerçekleştirmeye yönelik olarak 

işlendiğinde bu iradenin var olduğundan bahsedilebilir. Soyaslan’a göre, hem 

zincirleme suçta hem de bileşik suçta birden fazla fiil vardır. Zincirleme suçta aynı 

suç işleme kararı sebebiyle birden fazla fiiller kanun koyucu tarafından tek suç 

sayılırken, bileşik suçta failin amacının tek olması sebebiyle fiiller tek suç 

                                                 
382 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.90. 

383 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.92. 

384 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.93; HAKERİ: Genel, s.439. 
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sayılmıştır385. Fail tarafından güdülen tek bir amaç doğrultusunda, suçu meydana 

getiren hareketler birbirini izler386. Böylelikle bileşiği oluşturan suçlar arasında da 

sübjektif bir bağın varlığı önem kazanır387. Bu bağ, çoğu zaman, bileşiği oluşturan 

suçlar arasında bir suçu işlemek, gizlemek ya da bir suç vesilesiyle bir başka suçu 

işlemek şeklinde görülür388. Örneğin yağma suçunda, cebir ve tehdidin hırsızlık 

suçunu gerçekleştirmeye yönelik olması şarttır389, yani cebir veya tehdidin amacının 

malın alınmasına yönelik olması gerekir390; dolayısıyla hırsızlık suçunu işleyebilmek 

amacıyla cebir veya tehdit kullanılmış olur. Bu şart gerçekleşmediği takdirde bileşik 

suçtan bahsedilemeyecektir391. Örneğin, konut dokunulmazlığı ihlal edilmek 

                                                 
385 SOYASLAN: Genel, s.253. 

386 SOYASLAN: Genel, s.253. 

387 KOCA, s.2807. 

388 ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-DOĞAN-TEPE: s.513 

389 DÖNMEZER: Cürümler, s.431, “Sanık Ahmet’in, suçu birlikte işlemeye önceden karar verdikleri 

kimliği tespit edilemeyen diğer sanıkla birlikte, yakınanın sekreter olarak çalıştığı avukatlık bürosuna 

danışma bahanesiyle gelip avukatı sordukları, yakınan da büro sahibiyle telefonla görüştükten sonra 

sanık Ahmet’in mağdurenin elindeki cep telefonunun alarak kapıya yöneldiği diğer sanığın ise 

cebinden çıkarttığı bıçak ile mağdureyi tehdit ederek birlikte olay yerinden kaçtıklarının anlaşılması 

karşısında; eylemin yağma suçunu oluşturduğu,…” (6. CD 01.02.2007, 11918/2364), (BAKICI-

YALVAÇ, s.328). 

390 KOCA: s.2807. 

391 “Sanığın olay tarihinde 19.00 sıralarında otobüs durağında bekleyen mağdurun pantolon 

cebindeki cep telefonunu çekip alarak kaçmaya başladığı; mağdurun ısrarlı takibi üzerine, sanığın 

takipten kurtulmak amacıyla telefonu rasgele atıp kaçmaya devam ettiği, mağdurun sanığın peşini 

bırakmayıp yakalaması üzerine bu kez sanığın ise; kurtulmak amacıyla yanındaki bıçağı çıkartıp 

mağduru tehdit edip kovaladığı, ancak çevreden yetişen yurttaşların yardımıyla yakalanıp görevlilere 

teslim edildiğinin anlaşılması karşısında; 5237 sayılı Yasanın 765 sayılı TCK.nun 495/2. maddesinde 
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suretiyle gerçekleştirilen yağma suçu madde 149/1,d’ye göre bileşik suçtur. Failin 

kasten konut dokunulmazlığını ihlal etmiş ve kasten tehdit veya cebir kullanarak 

kasten hırsızlık suçunu işlemelidir. Eğer fail önce kasten konut dokunulmazlığını 

ihlal etmiş, daha sonradan eklenen ikinci bir kast ile tehdit veya cebir kullanarak 

hırsızlık suçunu işlerse, en başından itibaren ortak bir amacın, ortak bir iradenin 

bulunmaması sebebiyle bileşik suçun oluştuğundan bahsedilemeyecektir392. Benzer 

bir şekilde, fail cinsel saldırıda bulunmak üzere bir kişiyi kaçırdığı halde, görenlerin 

müdahalesi üzerine bu suçu işleyememiş; fakat bu arada mağdurun boynundaki 

altınları alıp kaçmış ise, faile yağmadan değil, cinsel saldırı suçuna teşebbüsten ve 

hırsızlıktan ayrı ayrı ceza verilecektir. Çünkü her ne kadar fail cebir kullanmışsa da, 

bu, mağdura cinsel saldırıda bulunmak amacıylaydı. Altınların alınması esnasında 

fail cebir veya tehdit kullanmayı düşünmemiştir393. Bu sebeple yağma suçunun 

oluştuğundan bahsedilemeyecektir. 

Görüldüğü gibi, bileşiği oluşturan suçların, bileşik suçun neticesini 

gerçekleştirmeye yöneldiklerini söyleyebilmek için hepsinin kast ile işlenmesi 

gerekir394. Bileşik suçu oluşturan tüm suçlar kast ile işlenmeli, yani fail bilerek 

                                                                                                                                          
tanımlanmasını bulan dolaylı yağma suçuna yer vermemiş olması da gözetilerek, hırsızlık suçuna 

kalkışma eyleminin kesintiye uğraması sonrasında gelinen olayın silahlı tehdit suçunu oluşturduğu,” 

(6. CD 05.10.2006, 4647/9392), (BAKICI-YALVAÇ: s.330) 

392 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.103 ve 104. 

393 (1.CD 14.06.1949 624/1209), (ÖNDER: Cürümler, s.348). 

394 İçel’in, 5237 sayılı kanunun 85/2 fıkrasında düzenlenmiş olan, taksirli fiil ile bir veya birden fazla 

kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olunması durumunda 

bileşik suç oluşması sebebiyle (İÇEL: Suçların İçtimaı, s.208) ayrıca yaralamadan ceza verilmeyeceği 
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isteyerek yaptığı hareketler ile irade ettiği bir neticeye sebebiyet vermeli ki böylelikle 

amacının bileşik suçun neticesini gerçekleştirmek olduğu sonucuna varılabilsin. 

Örneğin yağma suçunda, kastın, bileşiği oluşturan suçların unsurlarına yönelik olmalı 

ve bu unsurların bilinip istenmesi gerekir fail tarafından. Dolayısıyla hırsızlık 

suçunda aranan kast yanında, failde mağdur üzerinde cebir veya tehdit kullanma 

kastının da bulunması gerekecektir395. Failin gerçekleştirmeyi irade etmediği 

neticeler ile bileşik suçun neticesine yöneldiğini söylemek mümkün olmadığından ve 

kanunda da bileşiği oluşturan suçların taksirle işlenebileceğine ilişkin bir hüküm 

olmadığından, bileşik suçu oluşturan suçların yalnızca kast ile işlenebileceğini kabul 

etmek gerekir396. Burada bahsedilen kast çokluğu aynı zamanda kast farklılığını da 

beraberinde getirmektedir. Çünkü bileşik suç, birbirinden farklı suçlardan 

oluşmaktadır ve her bir suçun işlenmesindeki kast diğerinden farklıdır. Birbirinden 

farklı kastların tek bir kast içerisinde birleştirilmesi de imkânsız olduğundan bileşik 

suçta tek kasttan bahsedilemez397. 

H. BİLEŞİK SUÇA İŞTİRAK 

Bir suça iştirak, suç tamamlanıncaya kadar her an mümkündür. Yani suça 

ilişkin hareketlere başlamadan önce, hareketler devam ederken, hareketler 

tamamlandıktan sonra ama netice meydana gelmeden önce iştirak söz konusu 

                                                                                                                                          
görüşüne katılmamaktayız. Çünkü burada taksirli bir suç bulunmaktadır ve bu da bileşik suç üzerinde 

kast birliğinin oluşmasını engellemektedir. 

395 ÖNDER: Cürümler, s.347. 

396 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.93. 

397 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.94; HAKERİ: Genel s.439. 
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olabilir398. Bileşik suç bakımından da aynı kural geçerlidir. Bileşik suç, birden fazla 

suçların bir araya gelmesiyle oluştuğundan, bileşik suç tamamlanana kadar, bileşiği 

oluşturan suçlardan yalnızca birinin işlenmesine katılmak suretiyle bileşik suça 

iştirak edilebilir399. Burada önemli olan iştirakin bileşik suçu oluşturan suçlara değil, 

doğrudan bileşik suç olan suça iştirak şeklinde gerçekleşmesidir400. 

Bileşik suça iştiraki incelemeden önce, iştirakin unsurlarını kısaca belirlemek 

gerekir. İştirakin unsurları401: 

• Birden fazla failin bulunması 

• Tamamlanmış veya teşebbüs aşamasında kalmış bir suçun bulunması 

• Nedensel katkı 

• İştirak iradesidir. 

İştirakte, sorumluluğun sınırı, işlenmesi konusunda irade birliğinin olduğu 

suçtur. Bu suç haricinde bir suç işleyen kişi bundan tek başına sorumlu olacaktır402. 

                                                 
398 TOROSLU: Genel, s.273; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Giriş, s.504. 

399 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.148. 

400 HAFIZOĞULLAR: (Genel), s.358;  Yargıtay CGK’nun yağma suçuna ilişkin bir kararında, 

“Faillerin birden ziyade olması, faillerden her birinin değişik şekillerde gerçekleşen bir harekette 

bulunması gerektiği, bu hareketlerin nedensel bir değer taşımasının zorunlu olduğu, failler arasında 

iştirak iradesinin bulunması ve faillerden biri tarafından tipe uygun bir eylemin icrasına başlanması 

ve bunun bütün şerikler için aynı olması gerektiği” vurgulanmıştır. (CGK 29.12.1998 326-392/6552),  

(PARLAR, Ali-HATİPOĞLU, Muzaffer: Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.3, Ankara 2008, s.2275). 

401 Bkz. TOROSLU: Genel, s.281 vd; HAFIZOĞULLAR: Genel, s.331 vd; CENTEL-ZAFER-

ÇAKMUT: Giriş, s.517 vd; HAKERİ: Genel, s.388 vd; SOYASLAN: Genel, s.478 vd; 

DEMİRBAŞ: s:465 vd; İÇEL-EVİK: C.2, s.266 vd. 
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Bileşik suça iştirakte de, suça katılanların tümünde, bileşik suça katılma bilinç ve 

iradesinin bulunması gerekir. Bileşik suç haricinde bir suçun, katılanlardan biri 

tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, ortak iradenin dışına çıkıldığından, bileşik 

suç haricindeki suçtan, sadece onu işleyen kişi sorumlu tutulacaktır. Örneğin, yağma 

suçu gerçekleştirmek üzere var olan ortak iradenin dışına çıkarak katılanlardan biri 

bir kişiyi öldürür ise, diğer katılanların kasten öldürmeye ilişkin iradesinin 

varlığından bahsedilemeyecek ve sorumlu tutulmaları yoluna gidilemeyecektir. 

Benzer bir şekilde, hırsızlık iradesi üzerinde anlaşıp harekete geçen katılanlardan biri 

zor kullanarak hırsızlığı gerçekleştirir ise, diğer katılanların yağma suçuna ilişkin bir 

kastlarının bulunmaması sebebiyle, onları yağma suçundan sorumlu tutmak mümkün 

olmayacaktır403.  

İrade edilen suçun sınırları dışına çıkılmamakla beraber daha ağır neticeye 

sahip bir suç ortaya çıkmış ise ve bu netice kanun tarafından özel bir ceza yaptırım 

hali olarak düzenlenmişse, örneğin neticesi sebebiyle ağırlaşan yaralamaya ilişkin 

hüküm gibi, tüm ortaklar bu suç dolayısıyla sorumlu olacaklardır404. Örneğin, 

konutta yağma suçu işlenmek üzere anlaşılmasına rağmen cebir sonucunda kasten 

yaralama suçunun netice sebebiyle ağırlaşan durumlarından biri meydana gelirse, 

bütün katılanlar nitelikli yağma bileşik suçu ile birlikte ortaya çıkan bu sonuçtan da 

sorumlu olacaklardır405. İştirak iradesinin bulunduğu suçtan daha hafif bir suçun 

işlenmesi halinde ise kanun yalnızca gerçekleşen suç dolayısıyla ceza verilmesini 

                                                                                                                                          
402 CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Giriş, s.506; ÖZGENÇ: s.487; DEMİRBAŞ: s. 465. 

403 CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Giriş, s.507. 

404 CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Giriş, s.506; DEMİRBAŞ: s.467. 

405 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.150. 
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kabul etmektedir. Örneğin yağma suçu işlenmek üzere anlaşılmış fakat yalnızca 

hırsızlık suçu işlenmiş ise, tüm katılanlar hırsızlık suçu dolayısıyla 

cezalandırılacaklardır406. 

Manzini, iştirak halinde işlenen bir kurucu unsur durumunda bulunan suç ve bir 

de ağırlatıcı sebep durumunda bulunan suçun bir araya gelemsi ile oluşan bileşik 

suçta, katılanlardan biri ağırlatıcı sebebi oluşturan suç üzerinde anlaştıklarını 

unutursa, işlenen bileşik suçtan bu kişinin de sorumlu tutulacağını; fakat unsur 

durumundaki suçun üzerinde anlaştıklarını unutursa bileşik suç dolayısıyla sorumlu 

olmayacağını ileri sürmektedir407. Burada unutmanın iradeyi kaldırıp kaldırmadığı 

tartışılabilir bir husus olsa da, bileşiği oluşturan hangi suç olursa olsun, katılanın 

iradesinin bulunduğu sürece bileşik suçtan sorumlu tutulması gerekir. 

765 sayılı kanunun 492/1 fıkrasında hırsızlık suçunun konut dokunulmazlığını 

ihlal ederek işlenmesi, 493/1’de ise hırsızlık suçunun mala zarar verme suçu ile 

birlikte işlenmesi düzenlenmişti. İştirak halinde hırsızlık suçu işlenirken bir katılan 

492/1, diğer katılan ise 493/1’i ihlal edecek şekilde hırsızlık suçunu işlerse, 

sorumlulukları nasıl belirlenecektir? Örneğin A ve B, C’nin evindeki para ve 

mücevherleri çalmak üzere anlaşırlarsa ve A paraları almak üzere eve girer B ise 

camın önünde durduğunu gördüğü mücevherleri camı kırıp kolunu uzatarak alırsa, A 

ve B ne şekilde cezalandırılacaktır? Söz konusu maddelerde düzenlenmiş olan suçlar 

bileşik suçlardır. Dolayısıyla her ikisi de başlı başına bir suçtur. Bu olayda iştirakten 

                                                 
406 DEMİRBAŞ: s.449. 

407 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.150. 
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bahsedilmeyecek ve faillerin her biri işlediği ayrı suçun karşılığı olan cezayı 

alacaktır.  

Bileşiği oluşturan suçlar birbirini takip ederek işleniyorsa ve ikinci suça iştirak 

iradesi olmayan bir kişi eklenirse, bileşik suça iştirak olup olmayacağı sorunu 

oluşabilir. Örneğin fail hırsızlık suçu işlerken mağdurun karşı koyması üzerine 3. bir 

kişi cebir veya tehdit kullanarak mağdurun karşı koymasını engellerse iştirak halinde 

yağma suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekecektir408. İştirakin kabulü için 

mutlaka önceden anlaşılmış olması gerekmemekte, suçun işlenmesi esnasında aniden 

ortaya çıkan birlikte hareket etme halinde de iştirak söz konusu olabilmektedir409. 

Katılanlar tarafından, bileşik suçun kendisini meydana getiren suçlardan sadece 

bazılarına iştirak edilmesi suretiyle de işlenebileceği410 göz önünde bulundurulması 

halinde, bu örnekte iştirak halinde yağmanın varlığını kabul etmek gerekecektir. 

İ. BİLEŞİK SUÇA TEŞEBBÜS 

Tek bir bütün olan ve tek suç sayılan bileşik suça teşebbüs mümkündür. 

Bileşiği oluşturan suçlardan birinin teşebbüs halinde kalması ve diğerinin hiç 

işlenememesi söz konusu olabileceği gibi, bileşiği oluşturan suçlardan biri 

tamamlanmış diğeri hiç işlenememiş de olabilir. Bileşik suça teşebbüsü, bileşik 

suçun iki oluşum şekli üzerinde ayrı ayrı incelemek, gösterdikleri özellikleri 

                                                 
408 Kişiler arasında önceden bir anlaşma olmadığı için iştirakin söz konusu olmayacağı görüşü için bkz 

ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.153. 

409 CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Giriş, s.504. 

410 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.154. 
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belirleyebilmek açısından daha verimlidir. Bu incelemeyi yaparken de bileşiği 

oluşturan suçları birbirinden ayırarak ele alacağız. 

Fakat öncelikle teşebbüsün şartlarını kısa maddeler halinde belirtmekte fayda 

var. 

• Bir suçun işlenmesinin kastedilmesi 

• İcra hareketleri başlanılması 

• Elverişli hareketlerin yapılması 

• Failin elinde olmayan sebeplerle icra hareketlerinin tamamlanamaması 

veya neticenin gerçekleştirilememesi olarak saymak mümkündür411. 

Suç sayılan birden fazla fiilin bir araya gelip, kurucu unsur olarak birleşip yeni 

bir suç oluşturduğu bileşik suçta, oluşan yeni suç diğer suçları eriterek içine alır ve 

ortada yalnızca tek bir suç bulunur. Bu çeşit bileşik suça teşebbüsün ne şekilde 

gerçekleşeceğini belirleyebilmek için öncelikle teşebbüsün şartlarının oluşumunu 

ortaya koymak gerekir. İlk olarak, teşebbüsten bahsedebilmek için failin kastının 

bileşik suça yönelik olması gerekir. Örnek olarak yağma suçunu verecek olursak, 

failde hem taşınır malı alma, hem de cebir veya tehdit kullanma kastı 

bulunmalıdır412. Failin kastının bileşik suça yönelik olduğunun tespit edilmesi 

                                                 
411 TOROSLU: Genel, s.162; ÖZGENÇ: s.422 vd; DEMİRBAŞ: s.415 vd; CENTEŞ-ZAFER-

ÇAKMUT: Giriş, s.458 vd; HAKERİ: s.350 vd; ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, s.598 vd; 

ayrıntılı bilgi için bkz İPEKÇİOĞLU, Pervin Aksoy: Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs, Ankara 

2009, s.45 vd; SOYASLAN, Doğan: Teşebbüs Suçu, Ankara 1994, s.57 vd; SÖZÜER, Adem: Suça 

Teşebbüs, İstanbul 1994, s.157 vd. 

412 TEZCAN-ERDEM-S.557. 
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halinde, bir bütün olarak bileşik suça teşebbüsten bahsedilebilecektir. Yani, bileşik 

suçu oluşturan suçlara teşebbüs değil, doğrudan bileşik suç olan suça teşebbüs 

olacaktır413. Fail, kastettiği bileşik suçun icra hareketlerine elverişli hareketlerle 

başlamış olmalıdır. Daha sonra failin elinde olmayan sebeplerle icra hareketlerinin 

tamamlanamaması veya neticenin gerçekleştirilememesi gerekmektedir. Bileşik 

suçun bu çeşidinde 3 farklı şekilde teşebbüs meydana gelebilir: 

• Fail, bileşiği oluşturan ilk suçun icra hareketlerine başlamış fakat 

tamamlayamamış ve ikinci suçun icra hareketlerine de hiç başlayamamış olabilir. 

• Fail, bileşiği oluşturan ilk suçu işlemiş fakat ikinci suçun icra 

hareketlerine hiç başlayamamış olabilir. 

• Fail, bileşiği oluşturan ilk suçu işlemiş, ikinci suçun icra hareketlerine 

başlamış fakat tamamlayamamış olabilir. 

Bu üç halde de bileşik suça teşebbüs söz konusu olacaktır414. Fakat ilk iki 

ihtimalde tespit edilmesi gereken önemli nokta, failin, bileşiği oluşturan ilk suçun 

icra hareketlerine, bileşiği oluşturan diğer suçu da işleyebilmek üzere 

başlamasıdır415. İki suç arasındaki kast birliği, bileşik suça teşebbüsün tespitinde göz 

                                                 
413 HAFIZOĞULLARI: Genel, s.358. 

414 SOYASLAN: Genel, s.320; DÖNMEZER-ERMAN, C.1, s.403; TOROSLU: Genel, s.313; 

DEMİRBAŞ: s.489; ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.134 ve 135. 

415 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.134; “Yakınan ve tanıkların anlatımlarına, dosya içeriğine ve 

mahkemenin kabulüne göre, sanıkların olay günü yakınanın işyerine gelerek sanıklardan Vedat’ın 

müştekiyi ben Ankara’lı Vedat’ım, biz Abdullah Çatlı’nın teşkilatındanız, kazancınızın %50’sini bize 

vereceksiniz, aksi takdirde burayı başınıza yıkarız ve sizi öldürürüz diye tehdit ettiğinin anlaşılması 

karşısında, yağmaya kalkışma suçu sübuta erdiği halde yazılı gerekçe ile sanıkların beraatına karar 
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önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, cebir veya tehdide başvurulmasına rağmen mal 

alınmamışsa, ancak cebrin veya tehdidin malın alınması amacıyla kullanıldığının 

tespiti halinde yağmadan ve yağmaya teşebbüsten bahsedilebilecektir416. Bu örnekte 

bileşiği oluşturan suçlar farklı zamanlarda gerçekleştirilmektedir; fakat aynı zamanda 

gerçekleştirilmesi de mümkündür. Fail bir elinde silahla tehdit edip, diğer eliyle de 

malı alabilir. Burada da yine aynı şekilde suçlardan biri için veya her ikisi için de 

hareket veya netice tamamlanamazsa teşebbüs söz konusu olacaktır417.  

Konuyu incelerken örnek olarak kullandığımız yağma suçunun bir başka 

özelliğine de değinmekte fayda var. 765 sayılı kanunun 495. maddesinin 2. 

fıkrasında “Bir malın yağması esnasında veya akabinde fiili icra veya itmam etmek 

veya malı kaçırmak yahut kendisini veya şerikini cezadan kurtarmak için mal 

sahibine veya vaka mahalline gelen başkasına karşı cebir ve şiddet veya tehdit icra 

eden kimse hakkında….” yağma suçunun cezasına hükmedileceği düzenlenmişti. 

Bileşik suçta kurucu unsur durumundaki suçların kendi aralarında bir öncelik 

sonralık sıralaması olmamakla birlikte418, söz konusu fıkrada cebir, şiddet veya 

                                                                                                                                          
verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” (6. CD 08.10.2003 4488-6552), (PARLAR-HATİPOĞLU: 

s.2274). 

416 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.523; SOYASLAN: Genel, s. 320; “Sanığın, yakınanın üzerini 

arayıp silahla tehdit ederek parasını yağmalamak istediği aşamada, yakınanın, sanığın elindeki 

tabancayı almak için hamle yapması nedeniyle, silahın ateş alması üzerine korkup hiçbir şey almadan 

kaçması biçimindeki eylemin, yağma suçuna kalkışma aşamasında kaldığı gözetilmede, tamlandığının 

kabulüyle yazılı biçimde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.”  (6. CD 25.01.2005 8501-249 

6552), (PARLAR-HATİPOĞLU: s.2274). 

417 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.135. 

418 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.135. 
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tehdidin, malın alınması anında veya malın alınmasından sonra fiili tamamlamak 

üzere ya da malı kaçırmak veyahut kendini veya şerikini cezadan kurtarmak 

amacıyla gerçekleştirilmiş olmasını aramakta idi419. Malın alınmasından sonra 

gerçekleştirilen şiddet, cebir veya tehdit halinde yağmaya dönüşen hırsızlıktan 

bahsedilmekteydi420. Malın alınmasından sonra, maddede sayılı amaçlar 

doğrultusunda gerçekleştirilen şiddet, cebir veya tehdidin bu hüküm gereğince 

yağma suçuna sebebiyet verebilmesi için, mal üzerinde egemenlik tesis edilememiş 

olması gerekiyordu. Ancak failin amacına ulaşıp ulaşmaması fiilinin yağma olarak 

nitelendirilmesine engel değildi ve örneğin suç tamamlanamamış veya mal 

kaçırılamamışsa eksik teşebbüs dolayısıyla cezalandırma yoluna gidiliyordu421. 5237 

sayılı kanunda ise, yağmaya dönüşen hırsızlık suçuna ilişkin bir madde 

bulunmadığından, hırsızlık suçunun tamamlanmasının ardından işlenen cebir veya 

tehdit suçu için ayrıca cezalandırma yoluna gidilecektir422. 

                                                 
419 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.556. 

420 DÖNMEZER: Cürümler, s.433; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.556. 

421 DÖNMEZER: Cürümler, s.434; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.556; “Sanık A.T., hırsızlık kastı 

ile girdiği mağdurun konutunda mağdurun kendisini görüp direnmesi üzerine cezadan kurtulmak için 

mağdur ve kızına maddi cebir uygulayarak (mağdurun başına tabanca kabzasıyla vurmak ve daha 

sonra ateş ederek yaralamak, bilahare karlısına çıkan mağdurun kızına ateş etmek) onları etkisiz hale 

getirdikten sonra hiçbir şey alamadan evi terk etmiş olduğundan eylemi TCY’nin 495/2. maddesi 

yollamasıyla silahlı gasba eksik kalkışma suçunu oluşturur.” (Yar. CGK 3.12.1996, 6-242/264), 

(TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.556 dn). 

422 “Sanık Yılmaz'ın yanında kimliği saptanamayan bir arkadaşı ile yakınan Necati'nin cüzdanını 

yankesicilik suretiyle çalıp, kimliği belirlenemeyen arkadaşının cüzdanla olay yerinden kaçtığı ve 

hırsızlık suçunun tamamlandığı; sanığın ise, kaçmaya çalışırken kendisini yakalamak isteyenleri 
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Bileşik suçun, bir veya birden çok kurucu unsur ve bir ile birden çok ağırlatıcı 

sebep durumunda bulunan suçlardan oluştuğu hallerde de bileşik suça teşebbüs 

mümkün olabilecektir. Bu tür bileşik suçta da yine önemli olan, bileşiği oluşturan 

suçlar arasında kast birliğinin bulunmasıdır. Fail bileşik suçu gerçekleştirmek 

kastıyla hareketlerini gerçekleştirmeli ve bileşiği oluşturan suçlardan birini, diğerini 

de işlemek için yapmalıdır. Manevi unsurun tespitinin önemi kendini, fail önce 

ağırlatıcı sebep durumundaki suçun icra hareketlerine başlar ama tamamlayamazsa, 

sadece bu suça teşebbüsten mi yoksa bileşik suça teşebbüsten mi sorumlu 

tutulacağının belirlenmesi noktasında gösteriyor. Santoro, bu durumda, failin 

yalnızca ağırlatıcı sebep durumundaki suça teşebbüsten sorumlu tutulması 

gerektiğini savunmaktadır423. Ranieri ise, eğer ağırlatıcı sebebi oluşturan suç 

tamamlanabilseydi ardından kurucu unsur durumundaki suçun da işleneceğinin tespit 

edilebilmesi durumunda bileşik suça teşebbüsten ceza verilmesi gerektiğini ileri 

sürmektedir424. Ağırlatıcı sebep durumundaki suçun tamamlanıp, kurucu unsur 

durumundaki suçun icra hareketlerine başlandıktan sonra bu suç tamamlanamaz ise 

bileşik suça teşebbüs dolayısıyla hüküm kurulacaktır425. Kurucu unsur durumundaki 

                                                                                                                                          
bıçakla tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında, 5237 sayılı yeni TCY'da dolaylı yağma suçuna yer 

verilmemiş olduğundan, sanığın eyleminin yankesicilik suretiyle hırsızlık ve bıçakla tehdit suçlarını 

oluşturduğunun gözetilmesi zorunluluğu… bozmayı gerektirmiş…” (Yar. CGK 15.9.2005 

16696/8025), (http://emsal.yargitay.gov.tr). 

423 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.136 ve 137. 

424 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.137. 

425 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.137; “1-Yakınanın gizlemiş olduğu yerdeki anahtarı bularak konuta 

giren sanıklar, henüz bir şey alamadan, eve gelen yakınana, 11.9.2002 günlü doktor raporunda 

belirtildiği gibi iz bırakmayacak biçimde cebir kullanarak konutun içerisine çekmeye çalışmaları ve 
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suçun önce gerçekleşip, daha sonra ağırlatıcı sebep durumundaki suçun 

gerçekleşmesi halinde de benzer bir şekilde düşünmek ve failin iradesinin bileşik 

suçu işlemeye yönelik olup olmadığını tespit etmek önemlidir. Esasında, her iki 

halde de, bileşik suçun bir bütün olarak ele alınması gerektiği mi, yoksa kendini 

oluşturan suçlara bölünerek incelenmesinin mi icap etiği meselesi gündeme 

gelmektedir. Fakat önceden de belirttiğimiz gibi bileşik suç kendini oluşturan suçlara 

bölünemeyen bir bütündür ve bu sebeple de bileşik suçu tek bir suç olarak ele almak 

gerekir. Bileşik suçu tek bir suç olarak ele alınca da kendini oluşturan suçlardan 

birinin teşebbüs halinde kalması veya birinin tamamlanıp diğerinin tamamlanamadığı 

hallerde, bileşik suça ilişkin kastın tespit edilebilmesi durumunda, bileşik suça 

teşebbüs kabul edilmelidir426. Örneğin, bir kişiyi özgürlüğünde yoksun kılmak üzere 

tehdide teşebbüs eden veya tehdit eden fail, her iki halde de bileşik suça teşebbüsten; 

yani ağırlaşmış özgürlüğü yoksun kılma suçuna teşebbüsten sorumlu olacaktır427. 

                                                                                                                                          
yakınanın bağırması üzerine olay yerine gelen kişiler tarafından yakalanmaları biçiminde gerçekleşen 

eylemin, 765 sayılı TCK’nın 495/1. maddesine uyan yağmaya eksik kalkışma suçunu oluşturduğu 

gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması, 2-Sanıkların eylemine uyan 765 sayılı TCY’nın 495/1., 

61. maddelerine göre; hükümden sonra 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY’nın aynı 

suça uyan TCY’nın 149/1 c-d, 35/2. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın türü, alt ve 

üst sınırları bakımından, anılan Yasanın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3 maddeleri ışığında sanıkları 

yararına olması ve 5237 sayılı yasa hükümleri uyarınca yeniden değerlendirme ve uygulama 

yapılmasında zorunluluk bulunması,” (6.CD 27.10.2005 21558-9632/6552), (PARLAR-

HATİPOĞLU: s.2326). 

426 SOYASLAN: Genel, s.320; TOROSLU: Genel, s.313; DEMİRBAŞ: s.489. 

427 SOYASLAN: Genel s.320. 
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Birden fazla ağırlatıcı sebebin bulunduğu bileşik suça teşebbüs de mümkündür. 

Bu halde de, bileşik suçun bölünmezliği ilkesi gereğince, ağırlatıcı sebep 

durumundaki suçlardan birinin icra hareketlerine başlanmışsa ve 

tamamlanamamasına rağmen failin iradesinin bileşik suçu işlemek olduğu tespit 

edilebiliyorsa bileşik suça teşebbüsten ceza verilecektir428. 

Teşebbüste, failin elinde olmayan sebeplerle icra hareketlerinin 

tamamlanamaması veya neticenin gerçekleştirilememesi söz konusu iken, henüz suç 

tamamlanmadan, failin icra hareketlerine son vermesi veya neticenin gerçekleşmesini 

önlemek suretiyle suç işleme kararından vazgeçmesi ise gönüllü vazgeçme olarak 

kabul edilmektedir429. TCK 36. maddede, gönüllü vazgeçme halinde, teşebbüsten 

ceza verilmeyeceği ve failin cezai sorumluluğu olmayacağı düzenlenmiş; fakat failin 

tamam olan fiillerinin bir suç oluşturması halinde bundan sorumlu olacağı 

belirtilmiştir. Bu durumda, bileşik suçta, bileşiği oluşturan suçlardan biri işlenmiş 

fakat diğeri işlenemeden gönüllü vazgeçilmişse, bileşik suça teşebbüsten değil 

işlenmiş olan suç neyse ondan ceza verilecektir. Burada, vazgeçme ile birlikte bileşik 

çözülmekte ve her suç bağımsızlığını kazanmaktadır430. Örneğin, fail, cebir veya 

tehditte bulunduktan sonra imkânı olmasına rağmen mağdurun parasını almaktan 

kendi iradesiyle vazgeçerse, yağma suçuna teşebbüsten değil yalnızca cebir veya 

tehdit suçu dolayısıyla sorumlu tutulacaktır431. 

                                                 
428 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.140. 

429 TOROSLU: Genel, s.266; HAFIZOĞULLARI: Genel, s.323; SOYASLAN: Genel, s.289; 

CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Giriş, s.476; HAKERİ: Genel, s.371. 

430 SOYASLAN: Genel, s.296. 

431 HAKERİ: Genel, s.378. 
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J. BİLEŞİK SUÇUN HÜKÜM VE SONUÇLARI 

Kanunda, bir suç içerisinde, açıkça unsur olarak veya ağırlatıcı sebep olarak 

gösterilen suç, bağımsızlığını kaybeder432. Bağımsızlığını kaybeden bu suç, tüketilen 

norm durumundadır. Bileşik suçta, tüketilen normun uygulanma imkânı 

bulunmadığından, cezai sorumluluğun belirlenmesinde de etkisi söz konusu 

değildir433. Her ne kadar 5237 sayılı kanunun genel hükümlerinde bileşik suçun ne 

şekilde cezalandırılacağına ilişkin bir kural koyulmamışsa da, bileşik suç tek bir suç 

olduğundan, kanunun özel hükümler kısmında bileşik suça ilişkin olarak öngörülen 

ceza verilecektir yalnızca.  

Bileşik suçu oluşturan suçlar, bağımsızlıklarını yitirdiklerinden ve 

cezalandırmada etkisiz olduklarından, mahkûmiyete ilişkin hüküm fıkrasında yer 

almamalıdırlar434. Fakat bu suçlar ve uygulanmama sebepleri, hükmün gerekçe 

kısmında gösterilmelidir435. CMK 230 gereğince, suç sayılan fiil ve bunun 

nitelendirilmesi hüküm kısmında açıkça ortaya koyulmalı ve bu anlamda bileşik suçu 

oluşturan tüketen ve tüketilen normlar belirlenip, cezaya esas teşkil eden tüketen 

norm ve sorumluluğun belirlenmesinde etkisiz olan tüketilen norm belirtilmelidir. 

Benzer bir şekilde, iddianamede, yüklenen suç ve uygulanacak kanun maddeleri ile 

hükmedilmesi istenen ceza belirtilirken, tüketilen normun da gösterilmesi hem CMK 

170 hem de CMK 226 bakımından faydalı olacaktır. 

                                                 
432 DÖNMEZER-ERMAN: CI, s.402 dn. 

433 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.238. 

434 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.238 ve 239. 

435 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.239 dn. 
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Bileşik suç, öyle bir bütündür ki, kendisini meydana getiren suçlara bölünmesi 

mümkün değildir436. Suçlar arasındaki kaynaşma tamdır ve bütünü oluşturan suçların 

bağımsız bir şekilde ayrılması imkânsızdır437. Dolayısıyla bileşik suç, artık tek suç 

olarak ele alınacaktır. Bileşik suçun, doğal bir birleşmenin özelliklerine sahip 

olduğunu ve bölünemeyeceğini belirttiysek de, buna katılmayan ve cezai sorumluluk 

anlamında suç ve ceza tekliğinin olduğunu savunmakla beraber bölünebilen bir suç 

çokluğunun bulunduğunu ileri süren bir görüş bulunmaktadır438. Fakat çoğunluk 

yazar tarafından bileşiği oluşturan suçların kendi bağımsızlıklarını kaybettikleri 

savunulmaktadır. Örneğin Alfredo, bileşik suçun, kendisini oluşturan suçlara 

bölünemediğini ve bileşiği oluşturan suçların kendi bağımsızlıklarını yitirerek tek bir 

suça dönüştüğünü dile getirmektedir. Leone de, bileşik suçun, kendini oluşturan 

suçlara bölünemeyen, bileşiği oluşturan suçlardan ayrılamayan bir bütün olduğunu 

ifade etmektedir439.  

Bileşik suçun bölünmez bir bütün oluşturmasının birtakım sonuçları vardır: 

• Bileşik suçun tamamlanma anı, onu oluşturan suçların değil, bir bütün 

olan bileşik suçun neticesinin meydana geldiği andır440. Fakat doktrinde, hareketin 

gerçekleşme anına da suçun işlenme zamanını tespit bakımından önem atfedilmiştir. 

Ancak bileşiği oluşturan birden fazla suçun bulunmasıyla birden fazla hareketten söz 

                                                 
436 DÖNMEZER-ERMAN, C.1, s.402; HAFIZOĞULLARI: Genel, s.357; TOROSLU: Genel 

s.313; DEMİRBAŞ: s.489. 

437 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.403. 

438 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.116. 

439 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.118. 

440 TOROSLU: Genel, s.313. 
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edilecektir. Bu durumda da bileşik suçu gerçekleştiren son hareketin gerçekleştiği 

zamanın esas alınması gerektiği söylenmektedir441. Fakat bileşik suç tek bir suç 

olduğundan, bütün unsurları ile tamamlandığında, yani son netice meydan geldiğinde 

tamamlanmış olur442. 

• Bileşik suçun işlendiği yer ve zamanı belirlemek üzere, onu oluşturan 

suçların işlendikleri yer ve zamanlara bakılmayacaktır. Tek bir suç sayılan bileşik 

suçun neticesinin gerçekleştiği yer ve zaman, suçun işlendiği yeri ve zamanını 

gösterir443. 

• Bileşiği oluşturan suçlar, tekerrüre esas teşkil etmeyecektir444. 

• Bileşik suç bakımından zamanaşımı, bileşik suçun tamamlanması yani 

bileşik suçun neticesinin gerçekleşmesi ile işlemeye başlar445. Bu sebeple, bileşiği 

oluşturan suçların zamanaşımına uğraması, bileşik suçun da zamanaşımına 

uğramasını gerektirmez446. 

• Yetkili ve görevli mahkeme, bileşik suça göre belirlenecektir447.  

• Bileşik suçu oluşturan suçlardan birinin şikâyete bağlı olması, bileşik 

suçun da şikâyete bağlı olmasını gerektirmez448. Buna ilişkin bir hüküm İtalyan Ceza 

                                                 
441 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.161 ve 162. 

442 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.164. 

443 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.402; DEMİRBAŞ: s.489. 

444 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.239. 

445 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.402; DEMİRBAŞ: s.489. 

446 TANER, Fahri Gökçen: Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Ankara 2008, (Zamanaşımı), s.64 ve 65. 

447 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.239. 

448 VASSALLI: s. 819; DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.403; TOROSLU: Genel, s.313; 

DEMİRBAŞ: s.489. 



 128

Kanunu’nda yer almaktadır. 131. maddeye göre, unsur durumundaki suçlardan biri 

resen takibe tabi ise, bileşik suç da resen takibe tabi olacaktır449. Türk Ceza 

Kanunu’nda böyle bir düzenleme yer almamakla birlikte bileşik suç, tek bir suç 

olduğundan ve kendini oluşturan suçlara bölünemediğinden, bileşiği oluşturan 

suçların şikâyete bağlı olup olmaması önemli değildir; yalnızca kanunun bileşik 

suçun kendisi için yapmış olduğu düzenleme dikkate alınacaktır450. Bileşik suç, 

takibi şikâyete bağlı bir suç olarak düzenlenmişse şikâyet aranacak; aksi takdirde 

resen takip edilecektir. Bileşik suç, takibi şikâyete bağlı bir suç durumunda ise, 

şikâyet süresi bileşik suçun tamamlanması anından itibaren başlayacaktır451. 

• 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, iddianame hazırlama ve kamu 

davası açma yetkisi cumhuriyet savcısına tanımıştır. CMK 171. maddede sayılan 

hallerin varlığı durumunda ise bu maddede cumhuriyet savcısına kamu davası açıp 

                                                 
449 ANTOLISEI: s.533; VASSALLI: s.819. 

450 Özen, bileşik suçta ağırlatıcı sebep olarak yer alan suçun takibinin şikâyete bağlı kılınması halinde, 

kanun koyucunun bileşik suçun bölünebileceğini kabul ettiğini savunmaktadır. Şikâyetin 

gerçekleşmesi halinde bileşik suçtan, gerçekleşmemesi halinde yalnızca kurucu unsur durumundaki 

suçtan hüküm kurulabileceğini iddia etmektedir (ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.165). Böyle bir durumda, 

bileşik suçun oluşması şikâyet sahibine bırakılmış olacaktır ki bu bileşik suçun oluşum mantığıyla 

örtüşmemektedir. Bileşik suç, yalnızca kanun koyucu tarafından oluşturulabilen istisnai bir suç 

türüdür. Birden fazla suçu tek bir suç içerinde toplayıp bunu tek bir suç olarak kabul etmek ve tek bir 

ceza ile karşılamak kanun koyucunun tekelindedir. Bileşik suçu oluşturduğu gibi ayırmak da yine 

kanun koyucunun yetkisindedir. Ne hakim ne de şikayet sahibi bileşik suç oluşturabilmek veya bileşik 

suçu, kendini oluşturan suçlara bölebilmek yetkisini haizdir. 

451 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.165. 
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açmama hususunda takdir yetkisi tanınmıştır452. Bileşik suçu oluşturan suçlardan biri, 

cumhuriyet savcısının kamu davası açmada takdir yetkisi kapsamında olsa dahi, 

cumhuriyet savcısı bu yönde bir işlem yapamayacaktır453. Çünkü bileşik suç bir 

bütün olduğundan, bileşiği oluşturan suçlar hakkında ayrı ayrı işlem yapmak 

mümkün değildir. 

• 5271 sayılı CMK’nun 171/2 ve devamı fıkralarında düzenlenmiş olan 

kamu davasının açılmasının ertelenmesi bakımından da bileşik suçun bölünmezliği 

ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre, bileşiği oluşturan suçlardan sadece 

                                                 
452 Bkz. KUNTER, Nurullah-YENİSEY, Feridun-NUHOĞLU, Ayşe: Muhakeme Dalı Hukuku 

Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2006, s.216 ve 217; TOROSLU, Nevzat-FEYZİOĞLU, 

Metin: Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2008, s.268; ÖZBEK, Veli Özer: Ceza Muhakemesi 

Hukuku, Ankara 2006, s.510 vd; ÖZTÜRK, Bahri-ERDEM, Mustafa Ruhan-SIRMA, Özge-

SAYGILAR, Yasemin: Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Kavramları, Ankara 2006, s.195 ve 195; 

YURTCAN, Erdener: Ceza Yargılaması Hukuku, İstanbul 2007, s.397; CENTEL, Nur-ZAFER, 

Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2006, s.383; SOYASLAN, Doğan: Ceza Muhakemesi 

Hukuku, Ankara 2006, s.346; farklı görüşte olan Fezyioğlu’na göre, “Maddenin kenar başlığı “kamu 

davasını açmada takdir yetkisi”dir. Ancak maddenin kenar başlığına ve “açmayabilir” fiilinin 

ihtiyari bir yetkiyi çağrıştırmasına rağmen, kanaatimizce buradaki yetki de, tıpkı 170/2. maddedeki 

gibi, kural olarak, bağlı yetkidir; mecburilik ilkesinden ayrılınmış değildir. Çünkü cezanın ortadan 

kaldırılmasını gerektiren şahsi sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren 

koşullar sabit ise ya da şahsî cezasızlık sebebi var ise, Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenleyip 

düzenlememekte serbest değildir; kovuşturmaya yer olmadığına karar vermelidir.” (FEYZİOĞLU, 

Metin: “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hakkında Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, TBBD, 

S.62, Ocak-Şubat 2006, s.41 ve 42). 

453 Karşıt görüş için bkz. ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.167. 
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biri hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemeyecek; ancak 

bileşik suç hakkında bu karar verilebilecektir454. 

• Bileşik suçu oluşturan suçlardan birinin uzlaşma kapsamında olması 

durumunda, bileşik suçun bölünmezliği ilkesi gereğince, taraflar, bu suç bakımından 

uzlaşma yoluna gidemeyeceklerdir. Ancak bileşik suçun kendisinin uzlaşma 

kapsamında olması halinde, bileşik suç üzerinde uzlaşma yoluna gidilebilir455.  

• 5271 sayılı CMK’nun 232. maddesinde hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması düzenlenmiştir. Mahkûmiyet hükmünün askıya alınması şeklinde kendini 

gösteren bu karar456 bakımından bileşik suçun bölünmezliği ilkesi geçerlidir. Bileşiği 

oluşturan suçlardan biri hakkında bu kararın verilmesi mümkün değildir. Bu karar 

yalnızca bileşik suçun bütünü hakkında verilebilir457.  

• Bileşik suçta, tüketilen norm durumunda bulunan bileşiği oluşturan 

suçlar, geri çekildikleri ve artık uygulanma alanları bulunmadığından, bu suçların 

ortadan kalkması, örneğin genel af kanunu ile ortadan kaldırılması, bileşik suçun 

                                                 
454 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.170 ve 171. 

455 Özen, iki suçun kurucu unsur durumunda oldukları bileşik suç durumunda, suçlardan biri için 

uzlaşmaya gidilemeyeceğini kabul etmekle beraber, bir suçun kurucu unsur bir diğer suçun ise 

ağırlatıcı sebep durumunda olduğu bileşik suçta ağırlatıcı sebep durumundaki suç bakımından 

uzlaşma yoluna gidilebileceğini ev uzlaşmanın sağlanması halinde bileşik suçun ortadan kalkacağını 

ve geriye kalan tek suç dolayısıyla ceza verileceğini savunmaktadır. (ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.169 

ve 170) Fakat biz bileşik suçun iki farklı oluşum şekli arasında bölünmezlik ilkesi bakımından bir fark 

görmemekteyiz ve bileşik suçun her iki türünde de bölünmezlik ilkesine aykırılık oluşturularak 

bileşiği oluşturan suçlardan biri hakkından uzlaşmaya gidilemeyeceğini savunmaktayız. 

456 TOROSLU-FEYZİOĞLU: s.308. 

457 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.172. 
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varlığına etkili olmayacaktır458. Örneğin, hırsızlık ve cebir kullanma suçlarını da 

kapsayan genel bir affın, bu iki suçun birleşmesiyle oluşan yağma suçunu da 

kapsadığı düşünülemeyecektir. Çünkü yağma suçunun düzenlendiği norm, hırsızlık 

ve cebir suçlarının düzenlendiği normları tüketmektedir ve tüketilen normlar 

uygulanamamaktadır. Af kanunu kapsamındaki uygulanamayan normların, af kanunu 

kapsamında olmayan tüketen norma etkisi olamayacaktır459. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
458 “Gerçekten 1931 İtalyan Ceza Kanunu’nun 170. maddesi, “diğer bir suçu gerekli kılan bir suç söz 

konusu olup da, bunun ortadan kalkmasını gerektiren sebep, diğer suçu kapsamaz” demek suretiyle 

bu esası belirtmiştir.” (DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.403) Antolisei, bu maddenin tereddütleri 

bertaraf etmeye yönelik olduğunu belirtmektedir. (ANTOLISEI: s.533) Vassalli de, bu konuya ilişkin 

bağımsız bir hüküm koymanın gereksiz görülebilir olmasına rağmen, aksi uygulamaları önlemek 

üzere kanun koyucunun bu açıklığa yer vermesini olumlu bulmaktadır. (VASSALLI: s.820). 

459 ANTOLISEI: s.533; VASSALLI: s.820; DÖNMEZER-ERMAN: CI s.403; EREM: Ümanist 

Doktrin, s.366; İÇEL: Suçların İçtimaı, s.239 dn; HAFIZOĞULLARI: Genel, s.358; TOROSLU: 

Genel, s.313; DEMİRBAŞ: s.489. 
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BÖLÜM 4 

TÜRK CEZA HUKUKUNDA BİLEŞİK SUÇA İLİŞKİN KANUNİ 

DÜZENLEMELER VE BİLEŞİK SUÇUN BENZER MÜESSESELERDEN 

FARKI 

I. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA BİLEŞİK SUÇ 

A. 765 SAYILI KANUNUN 78. MADDESİ 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun bileşik suça ilişkin düzenlemesini içeren 78. 

madde hükmü, 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunu’nun 77. maddesinden alınmıştır. 

Maddenin ilk tercümesi ve Eskişehir Temyiz Mahkemesince kabul edilen metin ise 

şu şekildedir: “Bir kimse bir cürmün ikaı veya vuku bulmuş bir cürmün ihfası 

zımnında diğer bir cürüm işlediği veyahut o cürüm vesilesi ile kanunen cürüm teşkil 

eden diğer bir fiil daha irtikâp eylediği takdirde ef’ali mezkure kanunen cürmü 

mezkûrun anasırı müterekkibe veyahut esbabı müşeddidesinden sayılmazsa o kimse 

hakkında evvelki maddelerin müştemil olduğu hükümlere göre ceza tertip olunur.” 

Bu maddeye ilişkin olarak TBMM tarafından kabul edilen metin ise şudur: “Bir 

kimse bir cürmü işlemek veya vuku bulmuş bir cürmü gizlemek için diğer bir cürüm 

işlediği veyahut o cürüm vesilesi ile kanunda cürüm teşkil eden diğer bir fiil daha 

irtikâp eylediği takdirde mezkûr fiiller kanunen o cürmü terkip eden anasırdan veya 

cürmün esbabı müşeddidesinden sayılmazsa o kimse hakkında evvelki maddelerin 

müştemil olduğu hükümlere göre ceza tertip olunur.” Daha sonra 3038 sayılı kanun 
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ile maddede bulunan ‘cürüm’ kelimesi yerine ‘suç’ kelimesi getirilerek, hüküm, 

kabahatler bakımından da uygulanabilir kılınmıştır460.  

Madde metni incelendiğinde görülecektir ki, konu açık bir şekilde ifade 

edilmemektedir461. Amaçlanan gerçek anlamı ortaya koyabilmek için, maddenin 

olumsuz olan yazılışını olumlu bir cümleye çevirmek gerekmektedir. Bu durumda 

görülecektir ki, maddede, iki suç arasında araç suç-amaç suç ilişkisi bulunması 

halinde veya bir suç bir diğerini gizlemek amacıyla işlendiğinde ya da bir suç 

münasebetiyle diğer bir suçun işlenmesi hallerinde bu suçların her birinin ayrı ayrı 

cezalandırılacağı ve cezaların içtimaı kurallarının uygulanacağı ifade edilmiştir. 

Fakat söz konusu suçlardan biri diğerinin unsur veya ağırlatıcı sebebi olması 

durumunda, yani bileşik suçun varlığı halinde, cezaların içtimaına ilişkin kuralların 

uygulanmayacağı, dolayısıyla da faile tek ceza verileceği belirtilmiştir462. Öyleyse 

denilebilir ki, maddede iki konu düzenlenmiştir. Bunlardan ilki, işlenen fiillerin 

hangi hallerde birden fazla suç oluşturması dolayısıyla cezaların içtimaı kurallarının 

uygulanacağı; diğeri de, işlenen birden fazla fiillerin hangi hallerde tek fiil sayılacağı 

ve tek ceza verileceğidir463. Unutulmamalıdır ki, 78. maddede düzenlenmiş bulunan, 

                                                 
460 EREM: Suçların ve Cezaların İçtimaı, s.659. 

461 DÖNMEZER-ERMAN, C.1, s.402; ARTUK, Emin-GÖKÇEN, Ahmet-YENİDÜNYA, Caner: 

Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.1, Ankara 2002, (2002), s.855. 

462 DÖNMEZER-ERMAN, C.1, s.402. 

463 ÖNDER: Genel, s.520; ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: 2002, s.855; Erem, ‘birbirine bağlı 

suçlar’ başlığı altında değerlendirmiş olduğu 78. maddede, fiillerin tek suç sayılarak tek cezaya 

hükmedilecek olan halleri ‘kanun kuralı’ şeklinde isimlendirmekte; cezaların içtimaı kurallarının 

uygulanacağı halleri ise maddi ve dolayısıyla hakimin takdirine bırakılmış haller olarak anmaktadır. 

(EREM: Ümanist Doktrin, s.366). 
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bileşik suç haricindeki halleri, görünüşte içtima ilkelerinin dışında düşünmek 

gerekecektir464. 

Madde metninde suç çokluğunun varlığından bahsedilerek cezaların içtimaı 

kurallarının uygulanacağı haller şunlardır: 

• Bir suç işlemek için diğer bir suçu işlemek 

Bu hal, suçlardan birinin amaç, diğerinin ise bu amaca ulaşmak üzere araç 

özelliğinde olması demektir465. Fail tarafından amaçlanan ve hedef halinde olan bir 

suç mevcuttur. Bu suçu işleyebilmek için ise fail, bir başka suçu araç olarak 

kullanmaktadır. Yani hedef niteliğindeki suç, sonradan işlenmektedir466.  

Amaç, failin, ihlal ettiği suç haricinde bulunan bir olayı gerçekleştirebilmek 

üzere o suçu işlemesindeki sübjektif halidir467. Amaç, suçun manevi unsurunu 

oluşturan kasttan bağımsızdır; fakat yine faildeki iradeyi belirtmektedir. Amaç, saik, 

gaye gibi sübjektif haller, basit bir suç tipinden türeyen suçları oluşturabilirler, bir 

suç tipinde gösterilen hareketlerin bir veya birden fazla yapılması gerektiğini 

belirtebilirler veya bir suçun nitelikli hallerinin oluşumunda etken olabilirler468. 

Failin bir suç işlerken, bu suç haricinde bir başka olguyu gerçekleştirmek iradesi ile 

hareket etmesinde, olgu, bir başka suç olarak da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla fail, 

                                                 
464 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.206. 

465 EREM: Suçlar ve Cezaların İçtimaı, s.659. 

466 EREM: Suçlar ve Cezaların İçtimaı, s.660. 

467 ÖNDER: Genel, s.312. 

468 ÖNDER: Genel, s.311. 
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gerçekte bir suçu işleyebilmek maksadıyla diğer bir suçu daha işleyebilir. O halde 

amaçlanan suça ulaşabilmek için bir başka suç araç olarak kullanılacaktır.  

Suçlar arasındaki araç suç-amaç suç ilişkisinin varlığı halinde, failin iradesinin 

cezalandırma üzerinde nasıl bir etkisinin olacağı sorusunun yanıtı 78. maddede 

gösterilmiştir. Fail tarafından, bir suç işlemek için diğer bir suçun işlenmesi 

durumunda, 78. maddenin ilk bölümündeki hüküm gereğince, her suç bağımsız 

olarak cezalandırılacak ve cezaların içtimaı kurallarına göre cezalar toplanacaktır469. 

Eğer bu suçlardan biri diğerinin unsuru veya ağırlatıcı halini oluşturuyor ise, 

cezaların içtimaı kuralları uygulanamayacaktır. 

Araç suç-amaç suç ilişkisinin en tipik örneği 765 sayılı kanunun 450. 

maddesinin 7. bendinde adam öldürme suçunun nitelikli hali olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bir başka suçu işlemek için adam öldürme suçunun işlenmesi 

durumunda failin cezasının ağırlaştırılacağı belirtilmiştir. Bir suç işlemek için diğer 

bir suç işlemek tabirine, bir suçun icrasını hazırlamak veya kolaylaştırmak hallerinin 

de dâhil olduğunu kabul etmek gerekmektedir470. Böylelikle, 765 sayılı kanunun 450. 

maddesinin 7. bendindeki “Velev ki husule gelmiş olmasın diğer bir suçu hazırlamak 

veya kolaylaştırmak veya işlemek için ika olunursa” şeklindeki düzenleme 78. 

maddenin ilk bölümü kapsamında ele alınacaktır. Söz konusu bentte, iki suç 

arasında, adam öldürmenin, bir suçu hazırlamak veya kolaylaştırmak veya işlemek 

maksadı ile işlenmesi; yani adam öldürme suçunun araç oluşturması, diğer suçun ise 

                                                 
469 ÖNDER: Genel, s.520. 

470 EREM: Suçlar ve Cezaların İçtimaı, s.659; ÖNDER: Cürümler, s.47. 
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amaç olması bağlantısı kurulmaktadır471. Adam öldürme suçu ile birlikte diğer suçun 

da işlenmesi halinde, her iki suç dolayısı ile ceza verilecek ve cezalar içtima 

ettirilecektir472. Araç suç olarak adam öldürme suçu belli ise de amaç suçu oluşturan 

suç maddede açık olarak yazılmamıştır. Buradan iki sonuç çıkartılabilir. İlk, bentte 

gösterilen ağırlatıcı sebebin, suçun niteliğine değil, failin kastına ilişkin olduğu, 

ikincisi ise, yalnızca kanunun açıkça göstermiş olduğu hallerde bileşik suçun 

varlığından bahsedilebildiğinden, burada bileşik suçun oluşmadığı ve cezaların 

içtimaı kurallarının uygulanacağıdır473. 

765 sayılı kanunun 7. bendindeki ağırlaştırıcı sebep, 5237 sayılı kanunun 82. 

maddesinin 1. fıkrasının h bendinde “Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan 

kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla” şeklinde 

düzenlenmiştir. Fakat bu bentte öngörülmüş olan dört ipotezden amaç suç-araç suç 

ilişkisinin görüldüğü tek nitelikli hal, bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak halidir474. 

Burada da yine aynı şekilde adam öldürme suçu araç, diğer suç ise amaç suçtur.   

Adam öldürme suçunun nitelikli halinde görülen amaç suç-araç suç ilişkisinde, 

suçların nitelikleri önemli değildir. Her iki suç da adam öldürme suçu olabileceği 

gibi, suçlar birbirlerinden farklı cinslerde olabilirler475. Bundan başka, araç suç olan 

                                                 
471 DÖNMEZER: Cürümler, s.66; ÖNDER: Cürümler, s.47. 

472 DÖNMEZER: Cürümler, s.67; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.163; TOROSLU: Özel, s.33. 

473 DÖNMEZER: Cürümler, s.67; ÖNDER: Cürümler, s.46 ve 47. 

474 TOROSLU: Özel, s.33; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.163. 

475 ÖNDER: Cürümler, s.47; TOROSLU: Özel, s.33; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.164; 

ÖZTÜRK, Bahri-ERDEM, Mustafa Ruhan: Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Özel Hükümler, 

(Genel ve Özel), Ankara 2007, s.305. 
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adam öldürme fiilini işleyen kişi ile amaç suçu işleyen kişinin aynı kişi olması da 

gerekmez. Bir başka kişinin işleyeceği suç için veya o suçu kolaylaştırmak için de 

araç suç işlenmiş olabilir476. Araç suç olan adam öldürme fiilinin faili, amaç suçun 

faili, azmettireni veya yardım edeni olabilir477. Her ne kadar araç suç, amaç suçu 

gerçekleştirmek üzere işleniyorsa da, araç suçun cezalandırılabilmesi için amaç 

suçun gerçekleşmiş olması gerekmez478. Araç suçun işlenmesinden sonra, amaç 

suçun tamamlamış veya teşebbüs derecesinde kalmış olması da ilgili maddedeki 

ağırlaştırıcı sebebin uygulanması bakımından önemsizdir479. 765 sayılı kanunda ilgili 

bentte  “Velev ki husule gelmiş olmasın” denilmek suretiyle bu konu açıkça 

belirtilmişti; fakat 5237 sayılı kanunun ilgili bendinde bu ibareye yer verilmiş 

değildir. Yine de farklı bir sonuca varmaya gerek yoktur480. Dolayısıyla, araç suç 

olan adam öldürme fiilinin işlenmesinin ardından amaç suç tamamlanmamış veya 

teşebbüs derecesinde kalmış olsa dahi yine de adam öldürme suçunun nitelikli 

halinden ceza verilecektir. Amaç suçun da işlenmesi durumunda hem nitelikli adam 

                                                 
476 ÖNDER: Cürümler, s.47; TOROSLU: Özel, s.33; ÖZTÜRK-ERDEM, Genel ve Özel, s.305. 

477 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK; s.164; ÖZTÜRK-ERDEM, Genel ve Özel, s.305. 

478 CENTEL, Nur- ZAFER, Hamide-ÇAKMUT, Özlem: Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, C.1, 

İstanbul 2007, (Suçlar),s.51. 

479 ÖNDER: Cürümler, s.47; ÖNDER: Genel, s.521; TOROSLU: Genel, s. 33; TEZCAN-ERDEM-

ÖNOK, s.164; ÖZTÜRK-ERDEM, Genel ve Özel, s.305. 

480 TOROSLU: Özel, s.33; Ancak şunu da söyleyelim ki, amaç suçun icra hareketlerine mutlaka 

başlanmış olması gerekir. 765 sayılı kanunun 450/7’de bir başka suçun hazırlanması haline de yer 

verildiğinden bu şart aranmıyordu. 5237 sayılı kanunun 82/1,h’de bu hal düzenlenmediğinden, amaç 

suçun icra hareketlerine başlanmış olması şartı aranacaktır. (TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.164;  

ÖZTÜRK-ERDEM, Genel ve Özel, s.305). 
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öldürme hem de işlenen amaç suçtan dolayı ceza verilir. Son olarak şunu da 

belirtelim, amaç suç ve araç suçun mağdurlarının aynı kişi olması gerekmez481. 

Bir suç işlemek için diğer bir suç işlemek haline farklı örnekler olarak, bir 

kişiyi öldürmek üzere gizlice konutuna girmek482, cinsel saldırıda bulunmak üzere 

kaçırmak483 veya kolundaki bilezikleri çalabilmek için öldürmek suçları verilebilir. 

• Vuku bulmuş bir suçu gizlemek için diğer bir suçu işlemek 

Vuku bulmuş bir suçu gizlemek için diğer bir suçu işlemek halinde, işlenmiş 

bir suçtan sonra ve bunun neticesi ile ilgili olmak üzere bir başka suçun işlenmesi söz 

konusu olmaktadır484. Fail, önceden işlediği bir suçun açığa çıkmasını önleyebilmek, 

onu gizleyebilmek üzere sonradan bir başka suç daha işlemektedir. 

Bu hale örnek olarak, kaçakçılığı ortaya çıkan kamu görevlisine rüşvet 

vermek485, rızası olmaksızın çocuğu düşürtülen bir kadının ihbarda bulunması 

önlemek için alıkoymak486 sayılabilir.  

Şunu da belirtmekte yarar vardır ki, ‘vuku bulmuş suç’ terimini yalnızca 

tamamlanmış suç olarak anlamamak gerekir. Teşebbüs derecesinde kalmış bir suçu 

                                                 
481 ÖNDER: Cürümler s.47; ÖNDER: Genel, s.521; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.164; ÖZTÜRK-

ERDEM, Genel ve Özel, s.305. 

482 ALACAKAPTAN: s.62. 

483 ÖNDER: Genel, s.520. 

484 EREM: Suçların ve Cezaların İçtimaı, s.660. 

485 ALACAKAPTAN: s.62. 

486 EREM: Suçların ve Cezaların İçtimaı, s.660. 
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gizlemek için bir başka suç işlenmesi halinde de yine 78. madde hükmü 

uygulanabilecektir487. 

Fakat “vuku bulmuş suç” tabirini, bir başkasının işlediği suçu da kapsayacak 

şekilde genişletmemek gerekir. Başkasının işlediği bir suçu gizlemek amacıyla bir 

suç işlenmesi durumunda, farklı kişiler tarafından işlenmiş olan suçların cezalarının 

içtima ettirilmesi mümkün bulunmadığından, 78. maddenin uygulama alanı dışında 

kalacaktır488. 

• Bir suç vesilesiyle kanunda suç teşkil eden diğer bir fiil daha irtikâp 

etmek 

Bir suç dolayısıyla yasanın suç saydığı bir başka fiilin daha işlenmesi489 demek 

olan bu halde, bir suçun, bir suç dolayısıyla işlenmiş olup olmadığını tespit etmek 

ancak her somut olayda, olayın özellikleri üzerinde yapılacak bir inceleme ile 

mümkündür490. 

Bu duruma, 765 sayılı kanunun 571. maddesinde, şuan yürürlükte olan 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesinde belirtilmiş olan sarhoşluk 

halindeyken, hükümetin manevi kişiliğine hakarette bulunmak örnek olarak 

gösterilebilir491. 

                                                 
487 EREM: Suçların ve Cezaların İçtimaı, s.660. 

488 EREM: Ümanist Doktrin, s.368. 

489 ALACAKAPTAN: s.62. 

490 EREM: Suçların ve Cezaların İçtimaı, s.660. 

491 ALACAKAPTAN: s.62; EREM: Ümanist Doktrin, s.368. 
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Madde metninde bu 3 hal sayıldıktan sonra “…hakkında evvelki maddelerin 

müştemil olduğu hükümlere göre ceza tertip olunur.” kaydına yer verilmiştir. Bundan 

kastedilen, bu 3 halde, bağımsız birer suç olan her bir fiil için ayrı ayrı ceza 

öngörüleceği ve sonunda bu cezaların toplanarak faile uygulanacağıdır. Her bir fiil 

ayrı olarak dikkate alınmalıdır ve aralarındaki manevi bağlantıya (umumi saik 

bağına492) bakılarak tek suç farz edilmemelidirler493. Tek suç farz edilebilmeleri 

ancak 2 şarttan birinin varlığına bağlı kılınmıştır. Bu şartlardan biri “…kanunen o 

suçu terkip eden anasırdan… sayılmazsa …” şeklinde belirtilmiş; yani işlenmiş olan 

fiillerin bir suçun unsuru olmaması şartı getirilmiştir. Ama suç sayılan fiillerden biri 

diğerinin unsuru durumunda ise o takdirde artık bu fiillerin tek bir suç oluşturduğu 

kabul edilecek ve yalnızca tek bir ceza verilecektir. Maddede öngörülen ikinci şart 

ise “…kanunen o… suçun esbabı müşeddidesinden sayılmazsa” ibaresinde 

gösterilen, suç sayılan fiillerden birinin diğerinin ağırlatıcı sebebini oluşturmaması 

şartıdır. Yani, bir suç diğer bir suçun ağırlatıcı nedeni durumundaysa, bağımsız 

birden fazla suçtan bahsedilmeyecek, tek suç olduğu kabul edilerek tek bir ceza 

verilecektir. 

B. 765 SAYILI KANUN İLE 5237 SAYILI KANUNUN BİLEŞİK SUÇA 

İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

Hem 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hem de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 

‘bileşik suç’ yer almaktadır. Fakat iki kanundaki konuya ilişkin düzenlemelerin 

                                                 
492 EREM: Suçların ve Cezaların İçtimaı, s.661. 

493 EREM: Suçların ve Cezaların İçtimaı, s.661. 
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arasında ciddi farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Kısaca bu farklılıkları sıralamak 

gerekirse: 

• 765 sayılı kanunda, bileşik suç ifadesine açıkça yer verilmemişti. Farklı 

olarak, 5237 sayılı kanunun madde metninde açıkça bu ifade kullanılmıştır. 

• 5237 sayılı kanunun 42. maddesinde bağımsız olarak yalnızca bileşik 

suça yer verilmişken, 765 sayılı kanunun 78. maddesinde, cezaların içtimaı 

kurallarının uygulanacağı 3 özel hal gösterilmiş ve bu hallerin istisnasını oluşturan 

bir durum olarak bileşik suçtan bahsedilmiştir.  

• 78. maddede, bileşik suçun uygulanacağı haller maddenin ters 

anlamından çıkarılmakta. Bu sebeple de maddenin teknik anlamda bir yorum hükmü 

olduğu söylenebilir494. 42. maddede ise bileşik suçun tanımı verilmiştir.  

• 78. maddede, bileşik suçun bulunmadığı hallerde cezalandırma 

konusunda nasıl bir yöntem izleneceği belirtilmiş. Cezalandırmaya ilişkin olarak 

maddede açık bir hükme yer verilmemişse de, bu maddeden önce gelen maddelerin 

tatbik edileceği söylenerek cezaların içtimaı kurallarının uygulanacağı gösterilmiş. 

42. maddede, bileşik suçun tanım cümlesinden sonra, bileşik suçlarda içtima 

hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Her ne kadar kanunda yalnızca beşinci 

bölümde suçların içtimaı başlığına yer verilmek suretiyle içtima kavramına yer 

verildiyse de, bu maddede içtima denilerek kanunda doğrudan yer almayan cezaların 

içtimaına atıf yapıldığını kabul etmek gerekmektedir495. 

 

                                                 
494 HAFIZOĞULLARI: Bileşik Suç, s.6. 

495 HAFIZOĞULLARI: Genel, s.357; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Giriş, s.495 dn. 
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II. 5237 SAYILI KANUNDA BİLEŞİK SUÇ 

A. 5237 SAYILI KANUNUN 42. MADDESİ 

5237 sayılı kanunun 42. maddesinde bileşik suç, “Biri diğerinin unsuru veya 

ağırlatıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu 

tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.” şeklinde düzenlenmiştir. 

Kanunun diğer birçok maddesinde de görülen tersine tanım yöntemi ile bileşik 

suç bu maddede tanımlanmıştır. Yani “bileşik suç, bir suçun diğerinin unsur veya 

ağırlatıcı nedenini teşkil etmesidir.” şeklinde bir tanım yapmak yerine “Biri diğerinin 

unsuru veya ağırlatıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik 

suç denir.” gibi ters bir anlatım tercih edilmiştir496. 

Kanunun 42. maddesinde yer alan ifade ceza hukukçuları tarafından 

eleştirilmiştir. Öncelikle eleştiriler maddede yapılan tanımlamayı hedef almıştır. 

Kanun sistem olarak tanımlara 6. maddesinde yer verdiğinden, bileşik suça ilişkin bir 

tanım getirilecekse bunun 6. madde içerisinde yapılması gerektiği söylenmektedir. 

Bileşik suçla birlikte aynı bölüm başlığı altında yer alan zincirleme suç ve fikri 

içtimaa ilişkin maddelerde tanımlama yöntemi izlenmemiş, yalnızca düzenleme 

                                                 
496 YARSUVAT, Duygun-BAYRAKTAR, Köksal-YÜZBAŞIOĞLU, Nemci-BÜLBÜL, Erdoğan-

KOCASAKAL, Ümit-AKSOY, Eylem-MEMİŞ, Pınar-KURT, Gülşah-TANSUĞ, Çağla-

YILMAZ, Didem: “Türk Ceza Kanunu Tasarısı Hakkında Galatasaray Üniversitesi’nin Görüşü”, 

Türk Ceza Kanunu Reformu, C.2, Ankara 2004, s.300. 
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yoluna gidilmiştir497. Bileşik suç bakımından da bu yöntemin izlenmesi yerinde 

olurdu.  

Eleştirilerin bir başka hedefi ise, bileşik suç tanımında kullanılan fiil terimidir. 

Doktrindeki bileşik suç tanımlarına bakıldığında, bunlarda temel terim olarak suçun 

benimsendiği; fakat kanunda bulunan tanımda fiil teriminin esas alındığı ve bu 

farklılık dolayısıyla iki tanımlama arasında teknik olarak anlam, kapsam ve sınır 

bakımından ciddi ayrılıklar bulunduğu savunulmaktadır498. Mademki kanun biri 

diğerinin unsurunu veya ağırlatıcı sebebini oluşturan iki fiilin varlığını aramaktadır, o 

halde kanunda 142/2,f’de düzenlenen tanınmamak için tedbir almak fiili,  başkasının 

taşınır malını almak fiilinin, yani hırsızlık suçunun ağırlatıcı nedenini oluşturması 

sebebiyle bileşik suç sayılacaktır499. Oysaki suç terimini esas alan bir bileşik suç 

tanımının benimsenmesi durumunda, bu örnekteki başkasının taşınır malını almak 

fiili hırsızlık suçunu oluşturmasına karşın tanınmamak için tedbir almak fiili başlı 

başına suç sayılan bir fiil olmadığından, bileşik suçun oluştuğundan 

bahsedilemeyecektir.  

Yine bir başka eleştiri de bileşik suçun tanımına ilişkindir. Maddede bir suçun 

diğer bir suçun unsurunu oluşturmasından bahsedilmektedir; fakat bu şekilde oluşan 

bileşik suçu incelediğimizde görürüz ki, aslında iki suç birleşerek üçüncü bir suçu 

oluşturmaktadır. Yani suçlardan biri diğerinin unsurunu oluşturmamakta, iki suç, 

bileşik suç olarak ortaya çıkan üçüncü suçun bileşik unsurlarını 

                                                 
497 HAFIZOĞULLARI: Bileşik Suç, s.11. 

498 HAFIZOĞULLARI: Bileşik Suç, s.9. 

499 HAFIZOĞULLARI: Bileşik Suç, s.10. 
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oluşturmaktadırlar500. Örneğin yağma suçunda hırsızlık suçu ve cebir suçunun bir 

araya getirilmesi ile üçüncü ve yeni bir suç olarak yağma suçu elde edilmekte, 

dolayısıyla burada hırsızlık ve cebir suçları yağma suçunun unsurları olarak 

karşımıza çıkmaktadırlar501.  

Bundan başka maddede kullanılan ağırlatıcı sebep terimi de eleştirilmiştir. Suça 

etki eden neden, suçun ağırlığını etkileyen, yani suçun basit şekli için öngörülmüş 

olan ceza üzerinde değişikliğe yol açan nedendir502. Kanunun genelinde suça etki 

eden nedenleri göstermek üzere nitelikli hal ismi kullanıldığı halde 42. maddede, 765 

sayılı kanunda olduğu gibi ağırlaştırıcı neden tabirine yer verilmiştir503. 765 sayılı 

kanun döneminde kullanılan ağırlatıcı sebep ve hafifletici sebep tabirlerine 5237 

sayılı kanunda hiç yer verilmemişken bunun tek istisnasını bileşik suça ilişkin hüküm 

oluşturmaktadır504. Söz konusu terim karışıklığı karşısında, maddede geçen ağırlatıcı 

sebep tabirini nitelikli hal olarak kabul etmek gerekmekle beraber, maddede 

kastedilenin cezada artırıcı sebep teşkil eden bir nitelikli hal olduğunu da vurgulamak 

gerekir505.  

Kanunda bileşik suçun tanımlandığı cümleden sonra gelen ikinci cümlede 

bileşik suçun varlığı halinde içtima hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Bununla suçların içtimaı mı yoksa cezaların içtimaının mı kastedilmiş olduğu belli 

                                                 
500 TOROSLU-ERSOY: s.13. 

501 TOROSLU: Genel, s.311. 

502 TOROSLU: Genel, s.240. 

503 HAKERİ: Genel, s.436. 

504 ÖZGENÇ: s.209 ve 210 dn, s.503. 

505 KOCA-ÜZÜLMEZ: s.465. 
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değildir506. Ayrıca içtima hükümleri denilerek kanunun hangi hükümlerinin 

kastedildiği açık değildir. Çünkü kanunda içtima kelimesi yalnızca beşinci bölüm 

başlığında suçların içtimaı denilmek suretiyle kullanılmıştır. Dolayısıyla maddede 

gerçek içtima hükmü uygulanmaz denilmesinin daha doğru olacağı 

savunulmaktadır507. Gerçek içtima terimi, en azından kanunun diğer maddelerinde 

kullanılmış olması508 sebebiyle burada da tercih edilmelidir. Gerçek içtima yerine 

cezaların içtimaı terimi kullanılarak yapılacak bir yollama havada kalacaktır çünkü 

ne 5237 sayılı kanunda ne de Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 

Kanun’da cezaların içtimaına ilişkin doğrudan bir düzenlemeye rastlanmaktadır509. 

Koca-üzülmez ise, maddedeki içtima hükümlerinin suçların içtimaı hükümleri olarak 

anlaşılması gerektiğini savunmaktadır. Böylelikle kanun her ne kadar bileşik suçu 

suçların içtimaı içerisinde düzenlemiş olsa da, bu hüküm ile bileşik suçu suçların 

içtimaı şekli olarak görmediğini ortaya koymaktadır510. 

 

 

                                                 
506 KOCA-ÜZÜLMEZ: s.467. 

507 YARSUVAT, Duygun-BAYRAKTAR, Köksal-YÜZBAŞIOĞLU, Nemci-BÜLBÜL, Erdoğan-

KOCASAKAL, Ümit-AKSOY, Eylem-MEMİŞ, Pınar-KURT, Gülşah-TANSUĞ, Çağla-

YILMAZ, Didem: s.300. 

508 TCK 94/3, 102/4, 149/2. 

509 CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Giriş, s.495 dn. 

510 KOCA-ÜZÜLMEZ: s.467. 



 146

B. 5237 SAYILI KANUNDA BİLEŞİK SUÇUN ÖZELLİK 

GÖSTERDİĞİ HÜKÜMLER 

1. 150/1’de Görülen Özel Durum 

5237 sayılı kanunun 150. maddesinin 1. fıkrasında yer alan bir düzenleme ise 

bileşik suçun bölünmezliği ilkesi ile ihtilaf içerisindedir511. 150. maddenin 1. 

fıkrasında yer verilen “Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla 

tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna 

ilişkin hükümler uygulanır.” hükmü yağma suçunun, hukuki ilişkiye dayanan 

alacağın tahsili şeklinde işlenmesi halini düzenlemektedir. 765 sayılı kanunda 

bağımsız bir suç olarak düzenlenmiş olan kendiliğinden hak alma fiiline 5237 sayılı 

kanunda yer verilmediğinden, oluşabilecek boşluk bu madde ile doldurulmak 

istenmiştir512. Yağma suçu söz konusu olduğunda, cezai sorumluluğun belirlenmesi 

aşamasında, bileşik suç olması sebebiyle yalnızca yağma suçundan ceza verilmesi 

gerekmektedir. Hukuki ilişkiye dayanan bir alacağın tahsili amacı, hırsızlık suçunda 

                                                 
511 HAFIZOĞULLARI: Genel, s.358. 

512 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.564; Hafızoğulları, 144/1,b 150 ve 159. maddelerde, hukuki 

ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacının, malvarlığına ilişkin suçlarda cezada indirim sebebi olacak 

şekilde yapılmış olan düzenlemenin, 765 sayılı kanunun 108. maddesinde adliyeye karşı işlenen 

bağımsız bir suç olarak yer alan kendiliğinden hak alma fiiline karşılık gelmediğini savunmaktadır. 

Dolayısıyla, kendiliğinden hak alma fiilinin artık suç olmaktan çıkarıldığını dile getirmektedir. 

(HAFIZOĞULLARI, Zeki: “Malvarlığına Karşı Suçların Ortak Genel Yapısı”, 

http://www.baskent.edu.tr/~zekih/ogrenci/cezaozel.htm, SGT: 05.03.2008, s.17); Toroslu da, 5237 

sayılı kanunun 150. maddesinin, 765 sayılı kanunun 308. maddesini tam anlamıyla karşılamadığını 

düşünmektedir. (TOROSLU: Özel, s.154). 
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madde 144/1,b’de ve dolandırıcılık suçunda madde 159’da, cezada indirim sebebi 

olarak düzenlenmiştir. Kanunda bir bütünlük oluşturması ve bu maddelerle uyumlu 

olması bakımından hukuki ilişkiye dayanan bir alacağın tahsili amacının varlığının, 

yağma suçunda da cezada indirim sebebi olarak düzenlenmesi gerekirken, yağma 

suçundan değil fakat tehdit veya kasten yaralama suçundan cezalandırılma sebebi 

olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucunun bu maddede bileşik suçun bölünmezliği 

ilkesine bir aykırılık yaratarak513, bileşiği oluşturan suçları birbirinden ayırdığı 

anlaşılmaktadır. Söz konusu olan yağma suçu olduğundan, bileşiği oluşturan suçların 

cebir veya tehdit ile hırsızlık olduğu açıktır. Kanun koyucu bu maddede yağma 

suçundan cezalandırma yoluna gidilmeyeceğini göstermekle beraber bileşiği 

oluşturan suçlardan biri olan hırsızlık suçundan da ceza verilmesini irade 

etmemektedir. Geriye ceza verilebilecek tehdit veya cebir kalmasına rağmen, kanun 

koyucu tehdit veya kasten yaralama suçlarından ceza verilmesini kabul etmiştir. Bu 

şekilde bir cezalandırma yöntemi seçmek, fiilin haksızlık içeriği 

karşılamamaktadır514. Buradan çıkartılacak sonuç, kanun koyucunun bu düzenleme 

ile, maddede yer alan halin yağma suçu olarak değerlendirilmesini istemediği ve 

bağımsız bir suç olarak ele aldığıdır515. Maddede açıkça cebir suçunun işlenmesinden 

bahsedilirken, kasten yaralama suçundan ceza kurulacağının yazılması ciddi bir 

çelişki ortaya çıkarmaktadır. Fakat kanun koyucunun cebir suçunun basit halinin 

cezasını da kasten yaralama suçuna yollama yaparak belirlediği ve hatta kasten 

yaralamanın cezasının artırılarak uygulanması gerektiği göz önünde 

                                                 
513 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.565; HAKERİ: Genel, s.437. 

514 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.565. 

515 CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Suçlar, s.358. 
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bulundurulduğunda, kanun koyucunun cebir suçunu oluşturan fiilleri kasten yaralama 

niteliğinde gördüğü sonucu ortaya çıkmaktadır516.  

2. HIRSIZLIK SUÇU, MALA ZARAR VERME SUÇU VE BİLEŞİK SUÇ 

5237 sayılı kanun ile birlikte, her bir fiilden ayrı bir ceza verilmesini sağlamak 

üzere, 765 sayılı kanunda bileşik suç olarak düzenlenmiş olan hallerin, 5237 sayılı 

kanunda bileşik suç olmaktan çıkartılmasına yönelik çalışmalar olmuştur517.  

765 sayılı kanunun 493. maddesinin 1.fıkrasının a bendinde düzenlenmiş olan 

hırsızlık suçunun işlenişi sırasında ayrıca başkasının malına zarar verilmiş olması 

hali, bileşik suç teşkil ediyordu. Mala zarar verme suçu bu bentte hırsızlık suçunun 

ağırlatıcı sebebi olarak yer alıyordu. Bu sebeple fail tarafından, hırsızlık suçunu 

işlemek amacıyla mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, yalnızca bu bent 

dolayısıyla ceza verilmekteydi 518. 5237 sayılı kanunda ise, bu hal, bileşik suç 

olmaktan çıkarılmıştır519. Kanunda, hırsızlık suçuna ilişkin maddelerin hiçbirinde, 

aynı zamanda mala zarar verilmesi halini gösteren bir düzenlemeye yer verilmemiş 

olmakla birlikte, 6.12.2006 tarihli 5560 sayılı kanunla 142. maddeye son bir fıkra 

eklenerek “Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya 

mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve 

kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.” hükmü getirilmiştir. Bu fıkra ile 

                                                 
516 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.389. 

517 ÖZGENÇ: s.503. 

518 “Otonun muhkem yapılan ve sert cisimle vurularak kırılan arka camından girilerek teyp çalma 

eylemi 493. maddenin 1. fıkrasına uyar.” (CGK 13.2.1989 6-538/49), (ÖNDER: Cürümler, s.330. 

519 ÖZGENÇ s.504; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Suçlar, s.279. 
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birlikte kanun koyucu, hırsızlığın, mala zarar verme veya konut dokunulmazlığını 

ihlal suçu ile birlikte işlenmesi halinde, bunların artık bileşik suç sayılmadığını açık 

olarak dile getirmiştir520.  

Kanun koyucu, her bir fiilin ayrıca cezalandırılmasını sağlamak üzere yaptığı 

bu düzenleme ile hırsızlığı ayrı, mala zarar vermeyi ayrı olarak cezalandırmayı 

amaçlamaktadır. Nitekim TCK md.292/4’te de, mala zarar verme suçunun 292. 

maddedeki suçun işlenmesiyle birlikte işlenmesi halinde yine ayrıca 

cezalandırılacağını göstermiştir.  

Sonuç olarak, 765 sayılı kanunda md. 493/1,1’de yer alan hükme, 5237 sayılı 

kanunda yer verilmemiştir ve hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla veya sırasında 

                                                 
520 HAFIZOĞULLARI: Genel s.358; “a) sanığın, yakınan evine girmek suretiyle hırsızlık eylemini 

gerçekleştirmiş olduğunun anlaşılmasına göre 765 sayılı TCY’nın 491/4. maddesi yerine aynı yasanın 

491/ ilk maddesiyle uygulama yapılması,…3)765 sayılı TCY.nın 491 ve 493/1. maddelerinde 

tanımlanan hırsızlık suçu ile 5237 sayılı TCY.nın 141 ve 142. maddelerindeki suçun öğelerinin farklı 

olduğu, eylemlerin 5237 sayılı Yasanın 142/1-b maddesindeki hırsızlık suçunun yanı sıra aynı Yasanın 

116/1. maddesindeki konut dokunulmazlığını bozmak suçunu da oluşturduğu, 5252 sayılı Yasanın 9/3. 

maddesi uyarınca sanık yararına olan hükmün önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümlerinin 

olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağı 

gözetilerek her iki yasaya göre uygulama yapılıp sonuç cezalara karşılaştırılarak lehe olan yasa 

belirlenip uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmesi zorunluluğu,” (6.CD 22.04.2008 7311/9684), 

(BAKICI-YALVAÇ: s.135). 
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başkasının malına zarar verilmesi halinde, her iki fiil bağımsız birer suç olma 

özelliğini koruyacak ve fail hem md. 141 hem de md. 151’den ceza alacaktır521.  

3. KONUT İÇERİSİNDE İŞLENEN HIRSIZLIK SUÇU VE BİLEŞİK 

SUÇ 

Az önce de belirttiğimiz gibi, 5237 sayılı kanun ile birlikte her bir fiilden ayrı 

bir ceza verilmesini sağlamak üzere, 765 sayılı kanunda bileşik suç olarak 

düzenlenmiş olan hallerin 5237 sayılı kanunda bileşik suç olmaktan çıkartılmasına 

yönelik çalışmalar olmuştur522. 765 sayılı kanunda bileşik suç sayılmış olan, hırsızlık 

suçu işlemek amacıyla başkasının konutuna girilmiş olması halini, 5237 sayılı 

kanunda bileşik suç olmaktan çıkarmak üzere düzenlemeler yapılmıştır523.  

765 sayılı kanunda, hırsızlığın bina içerisinde gerçekleştirilmesi halinde, konut 

dokunulmazlığını ihlal suçu, gece veya gündüz işlenmesine göre farklı ağırlıkta ceza 

öngörülerek, 491/3 ve 492/1’de hırsızlık suçunun ağırlatıcı sebebi olarak kabul 

edildiğinden, bileşik suç oluşuyordu ve yalnızca hırsızlık suçunun nitelikli hali 

dolayısıyla ceza veriliyordu. 5237 sayılı kanunun 142/1,b bendinde benzer bir 

düzenlemeye yer verilmiştir. TCK’nun 116. maddesinde düzenlenmiş olan konut 

dokunulmazlığını ihlal suçu, bu bentte hırsızlık suçunun ağırlatıcı sebebini 

                                                 
521 ÖZGENÇ s.504, TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.525; HAFIZOĞULLARI: Genel, s.358; 

“Kapıları kilitli otonun kelebek camını kırarak oto teybi ve kolonları almak biçiminde gerçekleşen 

eylemin 5237 sayılı TCK.nın 142/1-b ve 151/1. maddelerine uyan suçları oluşturduğu,” (6.CD 

09.10.2007 14409/10052), (BAKICI-YALVAÇ: s.137). 

522 ÖZGENÇ: s.503; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Suçlar, s.279. 

523 ÖZGENÇ: s.503. 
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oluşturmakta ve bileşik suça vücut vermekteydi524. Fakat Yargıtay’ın vermiş olduğu 

bir karar525, madde metninin yorumunu tümüyle değiştirmiştir. Yargıtay, kararında, 

konuta girilerek işlenen hırsızlık suçunda, bileşik suç bulunmadığından hem konut 

dokunulmazlığını ihlal hem de hırsızlık suçundan ayrı ayrı ceza verilmesi gerektiğine 

hükmetmiştir. Bu karardan birkaç ay sonra, 6.12.2006 tarihli 5560 sayılı kanunla 

142. maddeye son bir fıkra eklenerek “Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut 

dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu 

suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.” 

ifadesine yer verilerek, hırsızlığın, konut dokunulmazlığını ihlal suçu ile birlikte 

                                                 
524 FEYZİOĞLU, Metin-GÜNGÖR, Devrim: “Bir Suç İçin Bir Ceza Verilir İlkesinin İhlali: TCK 

md. 142-4”, AÜHFD, s.140; “1-Tanıklar U. G. ve İ. D.’nin aşamalardaki anlatımları, 25.04.2001 

tarihli görgü-tespit tutanağı içeriği ile tüm dosya kapsamına göre sanıklara yüklenen hırsızlığa tam 

kalkışma suçunun sübuta erdiği, konut dokunulmazlığını ihlal fiilinin ise bina dahilinde hırsızlık 

suçunun unsuru olduğu gözetilerek hüküm kurulması gerekirken CMK’nın 230. maddesinin 1. 

fıkrasının (B) bendine (CMUK’un 260. maddesine) aykırı şekilde hırsızlık ve konut dokunulmazlığını 

bozma suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verilmesi,” (11.CD 20.12.2005 1258-14034)  

(PARLAR, Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer: Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.1, Ankara 2007, s.785). 

525 “Yakınanın etrafı duvarla çevrili bahçesi içindeki eve bitişik bina niteliğindeki ahırından geceleyin 

küçükbaş hayvan almak biçiminde gerçekleşen eylemi, 5237 s. TCK’nın 142. maddesinin birinci 

fıkrasının b bendi ve 143. maddesine uyan hırsızlık suçu ile aynı Yasanın 116. maddesinin birinci ve 

dördüncü fıkralarına uyan konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturur.” (6. CD, 19.9.2006, 

1087/8255), (PARLAR, Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer: Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.2, Ankara 

2007, s.1065). 
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işlenmesi halinde, bunların artık bileşik suç sayılmayacağı açık olarak 

gösterilmiştir526. 

Maddede bileşik suç bulunmadığının savunulması ve uygulamanın bu şekilde 

gelişmesi, esasında 142/1,b’de yer alan “bina” kelimesine verilen anlamdan 

kaynaklanmaktadır. 765 sayılı kanunun md. 491/4, 492/1’de bina tarif edilmemişti. 

Fakat binanın halen kabul edilen tanımı, etrafı ve üstü kapalı, toprak üstünde veya 

altında inşa edilmiş olan, insanların girmesine imkan veren, buna uygun ve bu amaç 

için meydana getirilen veya eşyaları korumak için yapılan, girişi izne bağlı olan 

yapılardır şeklindedir527. Bina, tamamlanmış olmak şartıyla, bir mesken de 

olabilir528. 5237 sayılı kanunda md. 142/1,b’de yer alan ağırlatıcı sebepte ise, eşyanın 

bina içerisinde yer alması yeterli görülmemiş ve ayrıca muhafaza altına alınmış 

                                                 
526 HAFIZOĞULLARI: Genel, s.358; ÖZGENÇ: s.506; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Suçlar, 

s.330; “a) sanığın, yakınan evine girmek suretiyle hırsızlık eylemini gerçekleştirmiş olduğunun 

anlaşılmasına göre 765 sayılı TCY’nın 491/4. maddesi yerine aynı yasanın 491/ ilk maddesiyle 

uygulama yapılması,…3)765 sayılı TCY.nın 491 ve 493/1. maddelerinde tanımlanan hırsızlık suçu ile 

5237 sayılı TCY.nın 141 ve 142. maddelerindeki suçun öğelerinin farklı olduğu, eylemlerin 5237 

sayılı Yasanın 142/1-b maddesindeki hırsızlık suçunun yanı sıra aynı Yasanın 116/1. maddesindeki 

konut dokunulmazlığını bozmak suçunu da oluşturduğu, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca 

sanık yararına olan hükmün önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümlerinin olaya 

uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağı gözetilerek 

her iki yasaya göre uygulama yapılıp sonuç cezalara karşılaştırılarak lehe olan yasa belirlenip 

uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmesi zorunluluğu,” (6.CD 22.04.2008 7311/9684), (BAKICI-

YALVAÇ: s.135). 

527 ÖNDER: Cürümler, s.308, DÖNMEZER: Cürümler, s.309, TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.529, 

CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Suçlar, s.300. 

528 ÖNDER: Cürümler, s.308; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Suçlar, s.300. 
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olması aranmıştır529. Bazı yazarlar tarafından ve Yargıtay kararlarında530, binaya 

izinli veya izinsiz girişi bu nitelikli hal için önemsiz saymışlardır531. Fakat bazı 

yazarlar ise, binaya izinle girilmesini şart saymışlardır532. Bentte yer alan “duvarla 

çevrili müştemilat” da kanunda tanımlanmamış olmakla beraber, başkasının 

girmesine engel olacak biçimde etrafı çevrili, kapısının bulunması durumunda bunun 

sokağa açılmadığı ve başkalarının girmesinin yasak olduğu, açık olarak belli olan bir 

yapı olarak, hem doktrinde hem de Yargıtay kararlarında kabul görmüştür533. 5237 

sayılı kanunda ise, etrafının çevrili olması aranmamıştır, bu sebeple, dış dünyadan 

ayrı tutulduğunun bazı işaretlerle gösterilmesi yeterli sayılacaktır534. 765 sayılı 

kanunda, bu nitelikli halin uygulanması için, failin belirtilmiş olan bu yerlere 

mutlaka bütün vücudu ile girmiş olması aranmaktaydı535. 5237 sayılı kanunda ise 

girilme şartı aranmamaktadır536. 492/1’de yer alan “süknaya mahsus yer” de 765 

sayılı kanunda açıklanmamıştı. Doktrinde ve yargı kararlarında, sükna, içinde 

oturulan, içinde yaşayanların kendilerini dışarıya karşı güvende hissettikleri, devamlı 

                                                 
529 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.529, CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Suçlar, s.299. 

530 (Tev. İçt. 6.12.1939, 42/61), (ÖNDER: Cürümler, s.309); (CGK 19.3.1940, 42/61), 

(DÖNMEZER: Cürümler, s.395). 

531 DÖNMEZER: Cürümler, s.395; ÖNDER: Cürümler, s.309; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: 

Suçlar, s.301. 

532 ÖNDER: Cürümler, s.309; DÖNMEZER: Cürümler, s.396; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: 

Suçlar, s.301. 

533 DÖNMEZER: Cürümler, s.397; ÖNDER: Cürümler, s.309. 

534 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.530; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Suçlar, s.301. 

535 ÖNDER: Cürümler, s.309, DÖNMEZER: Cürümler, s.398. 

536 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.529. 
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olarak bu amaca hizmet eden yer olarak kabul edilmiştir537. 5237 sayılı kanunda 

yalnızca bina kelimesine yer verilmiştir. Bu bakımdan, binanın konut olarak 

kullanılıp kullanılmamasına ilişkin bir şart bulunmamaktadır538. Fakat, özellikle 

konut kelimesinin kullanılmamış olması sebebiyle, konut olması halinde ayrıca konut 

dokunulmazlığını ihlalden ceza verilmesi gerektiği savunulmaktadır539. Açıkça 

belirtilmese de dahi, konut çoğunlukla bina niteliğindedir540.  

5237 sayılı kanunda, önce 765 sayılı kanuna benzer bir düzenlemeye yer 

vermesi, yani bu hali bileşik suç sayması541; daha sonra maddeye 4. bir fıkra 

ekleyerek bileşik suç saymaktan çıkarmasındaki sebep anlaşılamamıştır542. Çünkü 

kanun,142/1,b’deki nitelikli halde, hırsızlık suçunun cezası ağırlaştırılarak, kişi 

hürriyetinin korunması şeklindeki farklı bir hukuki konunun ihlal edilmesini de 

cezalandırmaktır543. Faile ayrıca konut dokunulmazlığını ihlalden ceza verilmesi 
                                                 
537 ÖNDER: Cürümler, s.316, DÖNMEZER: Cürümler, s.406. 

538 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.530. 

539 TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, s.530; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Suçlar, s.301. 

540 ÖNDER: Cürümler, s.317. 

541 Özgenç de, kanundaki düzenlemenin 765 sayılı kanunundaki düzenlemeye benzer olduğunu ve 

hükmün bileşik suç oluşturduğunu düşünmekle beraber 6.12.2006 tarihinde 5560 sayılı kanun ile 

yapılan değişiklik sonucunda bu hükmün bileşik suç olmaktan çıkarıldığını 

savunmaktadır.(ÖZGENÇ: s.504 ve 505). 

542 HAFIZOĞULLARI: Genel, s.358. 

543 FEYZİOĞLU-GÜNGÖR: s.143; karşıt görüşte olan Artuk-Gökçen–Yenidünya’ya göre, bu 

bentteki hale, konutta yaşayanların hürriyetini korumaktan çok, failin hırsızlık suçunu işlemek için 

aştığı engellerin ondaki ahlaki kötülüğü göstermesi bakımından cezada artırım sebebi olarak yer 

vermiştir. Bu bentte konut dokunulmazlığı korunmadığından, ayrıca 116. maddeden ceza vermek 

gerekir. (ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s.671). 
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durumunda, bu hukuk devleti ilkesi ile örtüşmeyecek ve kişi aynı fiili dolayısıyla 2 

kere cezalandırılmış olacaktır544. Ayrıca maddeye eklenen 4. fıkra ile basit şekilleri 

takibi şikâyete bağlı 2 suçu, hırsızlık suçu ile birlikte işlenmesi halinde resen takip 

edilir hale getirilmesi eleştirilmiştir545. Bunun haricinde, kanunun bir hükmünde 

bileşik suç varlığını korumaya devam ederken, bir başka hükümle bunun bileşik suç 

olmadığını belirtmek, yasa yapma tekniği bakımından ne kadar doğrudur, tartışılır. 

Ayrıca, bileşik suç olmadığını belirten hüküm bunu açıkça yapmamakta, soruşturma 

ve kovuşturmaya ilişkin bir hususta bilgi vererek, üstü kapalı olarak bileşiği 

bölmektedir. Yine yasa yapma tekniği bakımında tartışılabilecek bir konudur. 

4. 264/2’NİN BİLEŞİK SUÇ OLUP OLMADIĞI MESELESİ VE 142/2,f 

İLE BAĞLANTISI 

5237 sayılı kanunun 264. maddesini ele alabiliriz. 5237 sayılı kanunun 264. 

maddesinin 1. fıkrasında, resmi bir üniformanın, yetki sahibi olmaksızın ve 

başkalarını yanıltacak biçimde giyilmesi suç olarak düzenlenmiştir. Örneğin bir 

kişinin yetkisi olmamasına rağmen, insanları yanıltacak şekilde polis kıyafeti 

giymesi bu suçu oluşturacaktır. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise bu kıyafetin 

sağladığı kolaylık ile bir suç işlenmesi halinde, yalnızca bu fiil dolayısıyla cezanın 

artırılacağı hükmü yer almaktadır. Fıkrada açık olarak hangi suçun işleneceğinden 

bahsedilmediğinden, bu düzenlemeyi bileşik suç olarak kabul etme imkânı 

bulunmamaktadır546. Kıyafetin sağladığı kolaylık ile bir suçun işleniyor olması, araç 

                                                 
544 FEYZİOĞLU-GÜNGÖR: s.143. 

545 HAFIZOĞULLARI: s.358. 

546 HAKERİ: Genel, s.438. 
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suç-amaç suç ilişkisinin varlığını göstermektedir. Bu durumda hem bu fıkra 

dolayısıyla hem de işlenen suç dolayısıyla cezaya hükmedilecektir. Örneğin bir kişi 

polis kıyafeti giyerek bir kimseyi karakola götüreceğini söyleyerek kaçırsa, hem 

264/2 hem de 109. madde dolayısıyla cezalandırılacaktır. Fakat fail tarafından 

işlenen fiilin suçun hırsızlık suçu olması halinde farklı bir uygulama söz konusu 

olacaktır; çünkü hırsızlık suçunda, yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınmak TCK 

142/2,f’de nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Resmi sıfat takınmaktan anlaşılması 

gereken, bir kişinin kamu görevi yapan kişi sıfatı takınması, kendisine bu süsü 

vermesidir. Resmi kamu görevlilerine ait üniformanın giyilmesi halinde bu nitelikli 

halin oluşacağı kabul edilmektedir547. O halde bu bentte düzenlenen bileşik suçtur. 

Hırsızlık suçuna ağırlatıcı sebep olarak eklenen haksız yere sıfat takınma, yetkisi 

olmaksızın resmi bir üniformanın giyilmesi şeklinde gerçekleşmesi halinde, bu 264. 

maddedeki suçu oluşturacaktır. Bu sebeple polis kıyafeti giyerek hırsızlık suçu 

işleyen fail, yalnızca 142/2,f dolayısıyla cezalandırılacaktır548. Dolayısıyla polis 

üniforması giyerek, bir arabayı kontrol yapacağını söyleyerek durduran ve arabayı 

alarak kaçan kişi, yalnızca 142/2,f dolayısıyla cezalandırılacaktır ve ayrıca 264. 

madde dolayısıyla cezalandırılmayacaktır. 

 
                                                 
547 DÖNMEZER: Cürümler, s.425. 

548 “Sanığın polis elbisesini diktirip polis kıyafetini giymesinin amacı planladığı yağma suçunu daha 

kolaylıkla ve inandırıcılıkla işlemektir. Özel bir kastla bu kıyafeti giymediği suçu icra ettikten sonra 

çıkarması ile anlaşılmaktadır. Yağma suçunda kıyafet değiştirmenin ağırlaştırıcı bir unsur olduğu 

maddede açıklandığına göre TCK’nun 78’inci maddesi hükmü karşısında ayrıca giydiği kıyafetten 

dolayı da ceza tertibi yasaya aykırıdır.” (YCGK,12.3.1984, 174/86), (SAVAŞ, Vural-

MOLLAMAHMUTOĞLU, Sadık: Türk Ceza Kanunu Yorumu, Ankara 1994 s.1055). 



 157

5. 82/1,h’NİN BİLEŞİK SUÇ OLUP OLMADIĞI MESELESİ 

Bileşik suç olup olmadığı en çok tartışılan maddelerden biri de, 5237 sayılı 

kanunun 82/1,h bendinde yer alan “Kasten adam öldürmenin, … bir suçu gizlemek, 

delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak 

amacıyla... işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 

cezalandırılır.” hükmü ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda adam öldürme suçunun 

düzenlenmiş olduğu 450. maddenin 7. bendindeki “Velev ki husule gelmiş olmasın 

diğer bir suçu hazırlamak veya kolaylaştırmak veya işlemek için ika olunursa”, 

8.bendindeki “Bir suçtan hâsıl olacak faydayı elde etmek veya bu gayeye vasıl olmak 

maksadıyla yapılan ihzaratı saklamak için veya takip edilen gayeye vasıl 

olamamaktan mütevellit infial ile işlenmiş olursa” ve 9. bendinde “Bir suçu gizlemek 

veya delil ve emarelerini ortadan kaldırmak veya kendisinin yahut başkasının 

cezadan kurtulmasını temin maksadıyla vukua getirilirse” hükümleridir. Bu bentlerde 

belirtilmiş olan ağırlatıcı hallerde, adam öldürme suçu haricinde açık olarak bir suç 

tipi belirtilmediğinden, bunları bileşik suç saymak mümkün olmayacaktır549. 

Gerçekte, bu ağırlatıcı haller, failin özel bir kastla hareket etmesi durumlarını 

karşılamak üzere öngörülmüşlerdir550. 765 sayılı kanunun 450. maddesinin ilgili 

bentlerinde ve 5237 sayılı kanunda, 82/1,h’de, ağırlatıcı sebep olarak belirli bir suç 

gösterilmediğinden, bu ağırlatıcı sebeplerin suçun niteliğine değil failin kastına 

                                                 
549 DÖNMEZER-ERMAN, C.1, S.399 ve 400; İÇEL: Suçların İçtimaı, s.208; DEMİRBAŞ: s.488; 

ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s.672; TEZCAN-ERDEM-ÖNOK: s.163; KOCA-

ÜZÜLMEZ: s.465, s.466 ve 467; CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT: Suçlar, s.52; ÖZTÜRK-ERDEM, 

Genel ve Özel s.305. 

550 DÖNMEZER-ERMAN, C.1, s.389 ve 399. 
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dayandığı söylenebilir. Fakat “cürmi amacın tek olması, kanunda açıkça gösterilmiş 

olmayan suçları tek suç saymaya hiçbir zaman yeterli olmaz”551. Buradan anlaşıldığı 

üzere, yalnızca bir başka suç işleme niyetinin varlığı,  bileşik suçun söz konusu 

olabilmesi için yeterli değildir552.  

Örneğin, hırsızlık yapmak üzere bir bankaya giren failin, kendisine engel 

olmaya çalışan güvenlik görevlisini öldürmesi olayında, fail, hırsızlık suçunu işlemiş 

veya işlemek istemiş, bunu sağlamak veya hırsızlıktan elde ettiği eşyayı 

koruyabilmek için de kendisine engel olmaya çalışan güvenlik görevlisini 

öldürmüştür. Bu örnek, yukarıda bahsettiğimiz bentler kapsamında 

değerlendirilebilir. Fakat hırsızlık suçu bu bentlerde açıkça adam öldürme suçunun 

ağırlatıcı sebebi olarak gösterilmediğinden, yalnızca hırsızlık değil herhangi bir 

başka suçun işlenmesi amacıyla hareket edildiğinde de bu ağırlatıcı haller 

uygulanabileceğinden, artık burada bileşik suçun söz konusu olduğundan 

bahsedilemeyecek ve yukarıda verdiğimiz örnekte hem adam öldürme suçunun 

ağırlaştırıcı halinden hem de teşebbüs derecesinde kalmış ya da tamamlanmış 

hırsızlık suçundan ceza verilecektir553. Bu hususa benzer şekilde, bir suçun diğer bir 

suçun işlenmesinde yalnızca araç olması da, bileşik suçun varlığı için yeterli değildir. 

Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse, örneğin sahte bir belgenin meydana 

getirilmesi ve fail veya bilen bir başkası tarafından kullanılması ile oluşan özel 

belgede sahtecilik suçunda, belge, fail tarafından bir kimseyi dolandırmak üzere 

                                                 
551 DÖNMEZER-ERMAN, C.1, s.399. 

552 DÖNMEZER-ERMAN, C.1, s.389; TOROSLU: Genel, s.312. 

553 DÖNMEZER-ERMAN, C.1, s.399, ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s.673; TEZCAN-

ERDEM-ÖNOK: s.163 ve 164. 
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kullanılırsa, dolandırıcılık suçu özel belgede sahtecilik suçunun unsuru veya 

ağırlatıcı nedenini oluşturmadığından, fail hem dolandırıcılık hem de özel belgede 

sahtecilik suçundan ceza alacaktır554.  

Bazı yazarlar ise, 765 sayılı kanunun 450. maddesinin 7,8 ve 9. bentlerinde 

düzenlenmiş olan halleri bileşik suç olarak değerlendirmekteydiler555. Bu görüşe 

göre, yalnızca adam öldürme suçunun nitelikli haline göre ceza verilmeli ve işlenen 

diğer suç dolayısıyla ayrıca cezaya hükmedilmemelidir. Çünkü kanun koyucu, bu 

durumu adam öldürme suçunun nitelikli hali sayarken, iki suç arasındaki bağlantıyı 

kurmuş ve bu bağlantıya göre cezayı ağırlaştırmıştır. Dolayısıyla kanun koyucu bu 

hallere özgü olmak üzere suç ve cezaların içtimaı kurallarına bir istisna getirmiştir556. 

Ayrıca Önder, açıkça düzenlenmiş olmayı, bileşik suçun bir şartı olarak kabul 

etmemektedir. Yazara göre, bileşik suç yorum yolu ile çözümlenecek bir mesele 

olduğundan ve önemli olan suç sayılan fiillerin cezalandırılması olduğundan, kanun 

koyucunun ağır bir ceza öngördüğü nitelikli hallerde, bileşik suçun varlığı kabul 

edilmeli ve faile ayrıca ceza verilmemelidir557.   

Bununla beraber, karşıt görüşü savunan yazarlar, ilgili bentlerde öngörülmüş 

olan cezanın ağırlığını göz önünde bulundurarak, yalnızca bu ağırlatıcı sebebe 

dayanılarak ceza verilmesini, ceza adaleti bakımından kabul edilemez olarak 

                                                 
554 DÖNMEZER-ERMAN, C.1, s.401; TOROSLU: Genel, 312.  

555 MAJNO s.402; ALACAKAPTAN: s.62 ve 63;  EREM: Ümanist Doktrin, s.369;  ÖNDER: 

Genel, s.523; ÖNDER: Cürümler, s.46 ve 47. 

556 ÖNDER: Cürümler, s. 47; ÖNDER: Genel, s.522; ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: 2002, 

s.857. 

557 ÖNDER: Cürümler, s.47 
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değerlendirmişlerdir. Bir örnekle bunu açıklamak gerekirse, kan gütme saikiyle adam 

öldüren bir kişi, olayın tanığını da suçu gizlemek için öldürmeye kalkışsa; fakat bu 

fiili teşebbüs derecesinde kalsa, 765 sayılı kanunun 450. maddesinde ve 5237 sayılı 

kanunun 82. maddesinde bileşik suçun bulunduğunu savunan görüşe göre, fail sadece 

450. maddenin ve 82. maddenin ilgili fıkrasına teşebbüs dolayısıyla 

cezalandırılacaktır. İlk adam öldürme fiili dolayısıyla faile herhangi bir ceza 

verilmeyecektir. Bunun da hakkaniyete aykırı olduğu ortadadır558.  

Yargıtay da bir dönem verdiği kararlarında, yalnızca adam öldürmenin nitelikli 

hallerine ilişkin ceza içeren bentler dolayısıyla ceza verilmesi gerektiği görüşünü 

benimsemiştir559. Fakat daha sonra Yargıtay görüşünü değiştirerek, bu hallerde hem 

                                                 
558 ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: 2002, s.858. 

559 “Maznunun, maktulün evine girerek hırsızlık yaparken suçüstüne gelen ev sahibinin hırsızlığa mani 

olmak istemesi üzerine onu öldürmüş olmasına göre, hırsızlık ve öldürme suçlarının ayrı ayrı 

vasıflandırılması yolsuzdur.” (1. CD 27.1.1938, 3003/354), (DÖNMEZER-ERMAN: C1. s.399 dn); 

“Öldürmenin kaçırmayı temin maksadıyla işlendiği kabul edilerek 450. maddenin 7. bendi 

uygulanmasına göre ayrıca kaçırmaktan dolayı 429. madde ile ceza tayini yolsuzdur.” (1. CD 

16.1.1951, 69/32), (DÖNMEZER-ERMAN: C1. s.399 ve 400 dn). 

 “İşlenmek istenen suç tahakkuk etmemiş olsa bile, fail başka suç işlemek maksadıyla buna mümanaat 

eden kimseyi öldürmüşse, cezanın arttırılması lazımdır. İşlenmek istenen suçtan dolayı faile ayrıca 

ceza verilemez.” (YCGK, 25.2.1952, 2/11), (DÖNMEZER-ERMAN: C1. s.400 dn);  

“Zorla ırza geçmeye teşebbüs eden maznunun, mümanaat halinde mağdureyi öldürmesinde, TCK 450. 

maddenin 6123 sayılı kanunla değişen metnine göre, 450/8. maddenin uygulanması gerekirken, ayrı 

iki suç telakki edilerek ceza tayini yolsuzdur.” (1.CD 27.2.1958, 1872/3200), (İÇEL: Suçların İçtimaı, 

209 dn);  

“Takip olunan gayeye vasıl olamamaktan mütevellit infial ile işlenen öldürme veya öldürmeye 

teşebbüs suçunda, kız kaçırmaya teşebbüs fiili, TCK’nun 450/8. maddesinde yazılı suçun kanuni 
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adam öldürme dolayısıyla hem de işlenen diğer suç dolayısıyla ceza verileceği 

şeklinde kararlar vermeye başlamıştır560. Yargıtay’ın bu tutumu, bazı yazarlar 

tarafından eleştirilmekte ve eski kararlarının yerindeliği savunulmaktadır561. 

                                                                                                                                          
unsurunu teşkil eylediği cihetle, 450/8 ve 62. madde yerine öldürmeye ve kaçırmaya teşebbüs 

suçlarından ayrı ayrı ceza tayini yolsuzdur.” (1.CD 16.6.1964, 1220/1256), (İÇEL: Suçların İçtimaı, 

s.209 dn);   

“Sanık mağdurenin ırzına geçtikten sonra bu suçunu gizlemek, delil ve emarelerini ortadan kaldırmak 

ve binnetice kendisinin cezadan kurtulmasını temin etmek maksadıyla mağdureyi öldürmüş ve cesedini 

saklamış olduğuna ve bu suçundan TCK 450/9. maddesiyle mahkum olup cezası kesinleşmiş 

bulunmasına göre, mayubiyeti müstelzim ırza geçme eyleminin, öldürme suçunun şiddet sebebi 

sayıldığı nazara alınmayarak TCK 78. maddesine aykırı olarak ikinci kez mahkumiyetine karar 

verilmesi doğru değildir.” (5. CD 10.7.1973, 1959/1936), (DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.400 dn) 

“Olay günü, sanığın maktule N’yi öldürdükten sonra olay yerine gelen maktulenin oğlu U’yu, gördüğü 

öldürme suçunu bağırarak etrafa duyurmaması için öldürmüş olduğu ikrarından açıkça anlaşılmış 

bulunması nedeniyle TCK 450/9’uncu maddesine göre cezalandırılmış olması karşısında, birinci 

öldürmenin ikinci öldürmeden dolayı vurgulanan, 450/9’uncu maddesinin unsuru olduğu 

düşünülmeden, birinci öldürmeden dolayı ayrıca ceza verilmek suretiyle TCK’nun 78. maddesine 

muhalefette bulunulması, bozmayı gerektirmiştir.” (1. CD 16.12.1980, 3575/5163) (DEMİRBAŞ: 

s.488 dn). 

560 “Bu nedenlerle Türk Ceza Yasası’nın 450. maddesinin 7, 8 ve 9. bentlerinde olduğu gibi, diğer bir 

suçu hazırlamak veya işlemek için, bir suçtan hasıl olacak faydayı elde etmek, bir gayeye vasıl 

olamamaktan mütevellit infial ile, bir suçu gizlemek veya delil ve emarelerini ortadan kaldırmak veya 

kendisinin yahut başkasının cezadan kurtarılmasını temin maksadıyla vukua getirmek gibi bir amacın 

belirli bir suçun ağırlatıcı sebebi olarak sayılması hallerinde mürekkep bir suçun varlığından söz 

etmek mümkün değildir.  

Bu ağırlaştırıcı sebepte, diğer suç açıkça gösterilmediğinden mürekkep (birleşik) suçtan söz edilemez. 

(Dönmezer-Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku adlı eserin No:544; Prof. Dr. Kayıhan İçel 
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Suçların İçtimaı adlı eserinin sayfa 206). 450. maddenin sözü edilen 7, 8 ve 9. bentlerinde gösterilen 

ağırlaştırıcı nedenler, olayımızda olduğu gibi işledikleri gasp suçunun delil ve emarelerini ortadan 

kaldırmak veya kendisini yahut başkasının cezadan kurtarılmasını temin amacıyla mağduru 

öldürmeye kalkışmak şeklinde olabileceği gibi, hırsızlık suçunu gerçekleştirmek için bekçiyi öldürmek, 

kız kaçırmak için engelleyen kişi veya direnen mağdureyi öldürmek veya başka bir suç içinde 

ağırlaştırıcı sebep sayılabilir. İlgili bentlerde bir amacın ağırlaştırıcı sebep sayılması özel bir kastla 

hareket edildiğinin ifadesidir.  

Yukarıda izah edilen ve gösterilen örneklerde olduğu gibi T.C. Yasasının 450. maddesinin 6. bendinde 

yangın, su baskını ve gark gibi yedinci babın birinci faslında beyan olunan vasıtalar, 19. maddenin 3. 

bendinde ise zehirleme, adam öldürme suçunun ağırlaştırıcı sebebi olduğu açıkça gösterildiği halde, 

450. maddenin 7, 8 ve 9. bentlerinde herhangi bir suçun adam öldürme suçunun ağırlaştırıcı sebebini 

teşkil ettiği yolunda açıklayıcı bir hüküm yoktur. 

 Bir suçun diğerinin işlenmesinde sadece araç olmasının, mürekkep (bileşik) bir suçun varlığını kabul 

bakımından yeterli değildir. Örneğin, bina dahilinde hırsızlık suçunda unsur olan ve bağımsızlığını 

kaybeden konut dokunulmazlığını ihlal suçu, bina dahilinde ırza geçmek veya bina dahilinde zina 

suçundan bağımsızlığını korur. Çünkü konut dokunulmazlığını bozmak suçu ne ırza geçmenin ve ne 

de, zina suçunun ne unsuru ne de ağırlaştırıcı sebebidir. 

İtalyan cezacısı Pergola’nın deyimi ile “Cürmi amacın tek olması, kanunda biri diğerinin unsur veya 

ağırlatıcı sebebi olarak açıkça gösterilmiş olmayan suçları tek suç saymaya hiçbir zaman yeterli 

olamaz.” (İletenler, Dönmezer-Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 1981, 1. No. 544) 

Bu nedenlerle sanığın, TC. Yasası’nın 450/9, 69. maddeleri uyarınca hem ağırlaşmış adam öldürmeye 

kalkışmak suçundan, hem de tamamlanmış gasp suçundan dolayı ayrı ayrı hükümlendirilmesi ve 

yüklenen cezaları toplamak suretiyle gerçek içtima kurallarının uygulanması gerektiğinden resen 

temyize tabi direnme hükmünün, aleyhe temyiz bulunmaması nedeniyle kazanılmış hak saklı kalmak 

koşuluyla bozulmasına karar verilmelidir. 

 Sonuç: Yukaıda açıklanan nedenlerle, direnme hükmünün kazanılmış haklar saklı tutulması kaydıyla 

bozulmasına, 13.2.1984 gününde oybirliği ile karar verildi.” (CGK 13.2.1984, 83/1-322/84/64), 

(DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.400 ve 401 dn); 
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“TCK 78. madde; açık şekilde kaleme alınmış olmamakla beraber iki suçtan biri diğerinin işlemek 

için yapılmışsa, yani iki suçtan biri amaç, diğeri araç ise, bunlar hakkında gerçek içtima kuralları 

uygulanacağını ifade etmekte, buna karşılık bu suçlardan biri, kanunen diğerinin unsur veya 

ağırlatıcı sebebi ise ortada bileşik suç (mürekkep suç) tipi olup faile tek ceza verilecektir.” (CGK 

25.2.1985, 1-245/106), (YAŞAR, Osman: Uygulamada Türk Ceza Yasası Genel Hükümler, Ankara 

2000, s.1159);  

“TCK.nun 78. maddesinde tarifini bulan mürekkep suçtan söz edebilmek için, suçlardan birinin 

diğerinin unsuru ya da ağırlatıcı sebebi olduğunun maddede açıkça gösterilmesi ile mümkündür. ırza 

geçme suçunun TCK.nun 450/9. maddesinde yazılı öldürme suçunun unsuru ya da ağırlatıcı nedeni 

olduğu hususunda maddede açıklık bulunmadığı, maddeye gaye ağırlatıcı sebep sayılmış, bu itibarla 

ırza geçme ve kızlık bozmaktan ayrıca hüküm kurulmaması, bozmayı gerektirmiştir.” (1. CD 

19.3.1992, 3286/631), (YAŞAR: s.1160); 

 “Sanık hakkında öldürme ve gasp suçlarından açılan kamu davasında, gasp suçundan ayrıca ceza 

verilmesi gerekirken TCK.nun 78. maddesi yanlış değerlendirilerek gasp suçunun vasıflı adam 

öldürme suçunun unsuru sayılması bozmayı gerektirmiştir.” (1. CD 28.4.1992 810/956), (YAŞAR:  

s.1160) ; 

 “Maktulenin evinde kiracı olarak kalan sanığın, parasız kalması nedeniyle kolundaki bilezikleri zorla 

almayı kararlaştırdığı, olay gecesi saat 22.00 sıralarında bu amaçla maktulenin evine geldiği, saat 

24.00 sıralarına dek bazı elektrikli ev aletlerini tamir ederek vakit geçirdiği, bu sırada evden ayrılmak 

üzere ayağa kalktığı, kendisini geçirmek üzere davranan maktulenin türbanını alarak onu boğduğu, 

daha sonra da piknik tüpü ile kafasına vurarak öldürdükten sonra, kolundaki iki bilezik ile 

parmağındaki bir adet yüzüğünü alarak kaçtığı, bilahare yakalanınca, bilezikler ve yüzüğü sattığı 

kuyumcu dükkânını gösterdiği, suç konusu bilezikler ve yüzüğe el konulduğu, sanığın açık kabulü, 

tanık anlatımları, olay tutanağı ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Öncelikle belirtmek 

gerekir ki; Yargıtay CGK’nın 13.2.1984 gün… 12.3.1984 gün… ve sayılı kararlarında ayrıntılı 

biçimde açıklandığı üzere TCK’nın 450. maddesinin 7, 8, 9. bentlerinde düzenlenen ve adam öldürme 

suçuna nitelik veren; “diğer bir suçu hazırlamak veya kolaylaştırmak veya işlemek; bir suçtan hasıl 

olacak faydayı elde etmek veya bu gayeye vasıl olmak maksadıyla yapılan ihzaratı saklamak için veya 

takip edilen gayeye vasıl olamamaktan mütevellit infial ile bir suçu gizlemek veya delil ve emarelerini 
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ortadan kaldırmak veya kendisinin veya başkasının cezadan kurtulmasını temin maksadıyla vukua 

getirmek” gibi bir amacın belirli bir suça nitelik vermesi halinde, birleşik suçtan söz edilemez. Bu 

hallerde amaç ve araç suçlar bağımsızlıklarını korurular, zira, amaç suçu işlemek için araç suçu 

(adam öldürmek) işlemekten çekinmeyen, bu derece ağır bir suçu işlemeyi dahi göze alan failin, 

toplum açısından tehlikeli bir kişiliğe sahip olması, bu kabulün dayanağını oluşturmaktadır. … 

Ayrıntıları Ceza Genel Kurulu’nun 13.2.1984 gün 1983/322, 1984/64 ve 12.3.1984 gün 174/86 sayılı 

kararlarında açıklandığı gibi TCK’nın 450. maddesinin 7, 8, 9. bentlerindeki düzenlemede, belirli bir 

suç açıkça gösterilmediğinden birleşik suçtan söz edilemez. Fail diğer suçu hazırlamak, 

kolaylaştırmak, işlemek veya gizlemek için birini öldürürse amaç suç bağımsızlığını korur. Bu hal ile 

fail her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılır. …” (CGK. 25.10.1993, 1-256/279, YAŞAR: 1154 vd). 

561 “Biz belirtilen bütün bu olaylarda failin sorumluluğunun yalnız TCK’nun 450. maddesi kapsamı 

içinde mütalaa edilmesi ve Yüksek Mahkemenin eski tarihli olan kararlarının yerinde olduğu 

görüşündeyiz. Gerekçelerimiz şunlardır: Yüksek Mahkeme’nin olayda iki suç görmesi, devamlı olarak 

uygulamakta olduğu fikri içtimada tek olması gereken hareket kıstası ile çelişki halindedir. Karma suç 

olarak isimlendirilen içtima şeklinin kanunların içtimaının bir şekli olduğu ve yorum kuralları ile 

hallinin mümkün bulunduğu, fikri içtima ve müteselsil suçları düzenleyen hükümlerin esprisi içinde 

değerlendirilmesi gerekeceği fikrindeyiz. Bundan başka, kanun koyucu TCK’nun 450. maddesinde 78. 

maddenin ilk kısmı ile ilgili koyduğu kurala istisna getirmiştir ve bu istisnayı getirirken, faile verilecek 

cezayı göz önünde tutmuştur. Kasten adam öldürmenin cezası hürriyeti bağlayıcı ceza olduğu halde, 

iki suç arasında mevcut bağlantıda, faile ölüm cezası verileceği tespit edilerek, kanun koyucu özel bir 

içtima kuralı getirmiştir. Mevcut bu özel içtima kuralına rağmen, işlenen suçların birden fazla 

olduğunu kabul edip, bir de gerçek içtima kurallarının uygulanabilmesine imkân olmadığı 

kanısındayız.” (ÖNDER: Genel, s.523). 
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III. BİLEŞİK SUÇUN BENZER MÜESSESELERDEN FARKI 

A. BİLEŞİK SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN SUÇTAN 

FARKI 

Doktrinde, bileşik suçun, netice sebebiyle ağırlaşan suçtan tamamen farklı 

olduğu dile getirilmektedir562. İki suç şekli arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek 

için öncelikle neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlardan kısaca bahsetmek gerekir. 

Doktrindeki görüşler ve kanundaki düzenlemeyi ele alarak konuyu inceleyelim. 

Netice sebebiyle ağırlaşan suçlarda, isimlendirme ve ayrım bakımından iki 

farklı sistemin bulunduğu görülmektedir. Roma Hukuku sisteminin benimsendiği 

ülkelerde, netice sebebiyle ağırlaşan suçlar ve kastı aşan suçlar olarak ikili bir ayrıma 

rastlanmaktadır563. Kastı aşan suçlarda, failin işlemeyi kastettiği hareketten tek bir 

netice doğmakta, fakat bu netice failin kastettiğinden daha ağır bir netice olarak 

ortaya çıkmakta ve bu sebeple de cezası artırılmaktadır564. Netice sebebiyle ağırlaşan 

suçlarda ise, failin hareketinin sonucu olarak iki netice ortaya çıkmaktadır. Bu 

neticelerden birini fail bilmekte ve istemektedir; diğerini ise ne bilmekte ve istemekte 

ne de öngörebilmektedir. Fakat kanun, ağır neticenin meydana gelmiş olmasını 

cezanın artırılmasını gerekli kılan bir sebep olarak değerlendirmiştir565. Diğer 

sistemde ise ikili ayrım yoktur, yalnızca netice sebebiyle ağırlaşmış suç başlığı 

altında konu incelenmektedir. Bu incelemede, bu tür suçların, 2 aşamadan oluştuğu 

                                                 
562 HAFIZOĞULLARI: Genel, s.357. 

563 ÖNDER: Genel, s.389. 

564 DÖNMEZER-ERMAN, C.2, s.261; HAFIZOĞULLARI, Genel, s.289. 

565 DÖNMEZER-ERMAN, C.2, s.315 ve 316; HAFIZOĞULLARI, Genel, s.291. 
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dile getirilmektedir. İlk aşamada fail, kasten (veya taksirle) bir suç işler; ikinci 

aşamada ise, fail tarafından gerçekleştirilen ilk neticeye ek olarak daha ağır bir netice 

meydana gelir ki aslında fail bunu istememektedir566. Fakat meydana gelen ikinci 

netice dolayısıyla failin cezası ağırlaştırılır567. 

Söz konusu suç şekline ilişkin bu iki farklı sınıflandırmada, ortak iki nokta 

göze çarpmaktadır. Her iki sistemin de kabul ettiği birinci husus, failin yaptığı 

hareketin iradi olmasıdır568. İkinci husus ise, failin, meydana gelen daha ağır veya 

farklı neticeden, kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın sorumlu tutulmasıdır. 

Kusuru esas alan ceza hukuku sistemlerinde, kusursuz kişinin cezalandırılmayacağı 

düşünülür. Fakat netice sebebiyle ağırlaşan suç, bu kurala bir istisna olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Böyle bir istisnanın varlığına doktrinde kimi yazarlar özellikle failin 

kusurunun bulunmaması sebebiyle karşı çıkmış, kimi yazarlar ise adalet duygularına 

uygun bulduklarından netice sebebiyle ağırlaşan suçlarda daha ağır ceza verilmesini 

savunmuşlardır569. Hukuk sistemlerinde netice sorumluluğundan kusur 

sorumluluğuna geçilirken, doktrinde, netice sebebiyle ağırlaşan suçların artık 

kanunlarda yer almaması gerektiğini savunan bir akım ortaya çıkmıştır570. Fakat 

                                                 
566 ÖNDER, Genel, s.64. 

567 Önder, konuyu yalnızca netice sebebiyle ağırlaşmış suç başlığı altında incelemekte fakat bu başlık 

altında gerçek netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar ve gerçek olmayan netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar 

ayrımını yapmaktadır. Bu ayrımda yaptığı açıklamalar ve verdiği örneklerle ikili ayrımın 

benimsendiği sisteme yaklaştığı söylenebilir. Bkz. HAFIZOĞULLARI: Genel, s.390-394. 

568 DÖNMEZER-ERMAN: C.2, s.313. 

569 Netice sebebiyle ağırlaşan suçların lehinde ve aleyhindeki görüşler için bkz ÖNDER: Genel, 387 

ve 388, ayrıca bkz. DÖNMEZER-ERMAN: C.2, S.308-315. 

570 ÖNDER: Genel, s.388. 
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kanun koyucu, netice sebebiyle ağırlaşan suçlardan yine de vazgeçememiştir. 

Bununla birlikte batılı devletlerin yeni tarihli ceza kanunlarında, istenmeyen netice 

bakımından cezanın artırılabilmesi için, neticenin fail tarafından taksirle işlenmiş 

olması şartı aranmaktadır571. Aranan bu şart ile artık objektif sorumluluğun ortadan 

kaldırıldığı iddia edilmektedir. Ancak doktrinde bu düzenlemeye karşı çıkan 

yazarlar, bir fiilin hem kasıtlı hem de taksirli olarak işlenmesinin imkânsızlığı 

vurgulanmaktadırlar572. Sonuç olarak görülmektedir ki, modern ceza hukukunda da 

netice sebebiyle ağırlaşan suçların hukuki niteliği ve varlığına ilişkin tartışma halen 

sürmektedir573 ve netice sebebiyle ağırlaşan suçlar kanunlarda yer almaya devam 

etmektedirler.  

Ülkemizde, 765 sayılı kanunun yürürlükte olduğu dönemde, netice sebebiyle 

ağırlaşmış suçlar bakımından ikili sistemi doktrinde çoğunluk yazar tarafından 

benimsemişti ve Yargıtay da uygulamada ikili sistem göz önünde bulunduruyordu; 

yani, kastın aşılması ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç ayrımına yer verilmekteydi. 

                                                 
571 DÖNMEZER-ERMAN: C.2, s.310 ve 311. 

572 HAFIZOĞULLARI: Genel, s.290. 

573 “Toplumların ulaştıkları aşama, insan kişiliğine duyulan saygı ve verilen önem, cezanın amacı, 

kusursuz sorumluluğun kabulüne ya engel olmakta veya çok az bazı fiiller bakımından kabul 

edilmesini sonuçlamakta veya failin kasten veya taksirle gerçekleştirdiği hareket istediğinden daha 

ağır bir netice meydana getirmesi halinde, meydana gelen bu ağır netice bakımından sorumluluğun 

söz konusu olabilmesi için, en az taksir derecesinde bir kusur aranmakta veya problem uygun 

nedensellik bağı içinde incelenmek suretiyle, hareketinin bu ağır neticeyi meydana getirmeye objektif 

olarak elverişli olup olmadığının belirlenmesi istenmektedir.” (ÖNDER: Genel, s.385) 
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Kastın aşılmasına574 tek örnek olarak 452. madde yani yaralama fiili sonucu 

meydana gelen ölüm neticesi örnek gösterilmekteydi. Netice sebebiyle ağırlaşan 

suçlar için gösterilen örneklerden biri ise 473. maddeydi. Bu maddede, bakmakla 

yükümlü olduğu 12 yaşından küçük çocuğu veya aklen ya da bedenen kendine 

bakamayacak durumda olan bir kişiyi terk etmek fiili cezalandırılmaktaydı. 

Maddenin ikinci fıkrasında, terk edilen kişinin sağlığında ciddi bir zarar meydana 

gelmesi halinde suçun cezası ağırlaştırılıyor, ölüm meydana gelmesi durumunda ise 

cezası daha da ağırlaştırılarak veriliyordu. Failin bu daha ağır neticeler bakımından 

ise kastı veya taksiri aranmamaktaydı. İkinci fıkrada düzenlenmiş olan neticeler 

bakımından failin kastı veya taksiri bulunması durumunda, kasten veya taksirle 

işlenmiş olan yaralama veya adam öldürme suçları işlenmiş olacağı ve 473. 

maddenin uygulanamayacağı dile getiriliyordu575. 

5237 sayılı kanun ile getirilen değişikliklerde, netice sebebiyle ağırlaşan suçlar 

bakımından yeni bir hukuki nitelemenin getirilmeye çalışıldığı gözlenmektedir. Suç 

işleyen failin kastettiği neticeden daha ağır veya başka bir neticenin meydana 

gelmesi durumunda, bundan sorumlu tutulabilmesi için en azından taksirle hareket 

etmiş olması aranmaktadır. Kanunda 23. madde576 ile getirilen bu yeni düzenlemeyle 

artık netice sebebiyle ağırlaşan suçlarda kusursuz sorumluluğun terk edildiği ileri 

                                                 
574 “Esasen, kastın aşılması suretiyle işlenen suçların, gerçekte netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar 

olduğu kabul edilir ve fakat müessir fiil sonucu mağdurun ölümü fazla işlenen suçlar olduğu için, ayrı 

bir deyim kullanıldığı vurgulanır.” (ÖNDER, Genel, s.390). 

575 DÖNMEZER-ERMAN, C.2, s.316. 

576 Hafızoğulları, bu maddede hem kastı aşan suçun hem de neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçun 

düzenlendiği görüşündedir (HAFIZOĞULLARI: Genel, s.288). 
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sürülmektedir577. Fakat getirilen bu yeni düzenleme, doktrinde bazı tereddütler 

oluşturmuştur. Suçu ağırlaştıran netice bakımından failin taksiri her olayda kolaylıkla 

belirlenememektedir. Bu zorluk sebebiyle de uygulamada adeta bir ‘taksir karinesi’ 

yaratılması yolu ile objektif sorumluluğun kabul edilmesi olasılığı ortaya 

çıkmaktadır578. 

Bu açıklamalardan sonra bileşik suç ve netice sebebiyle ağırlaşan suçların 

benzerlik ve farklılıklarına değinebiliriz.  

• 5237 sayılı kanunumuzda her iki suç şekli de genel hükümlerde 

düzenlenmiştir. Netice sebebiyle ağırlaşan suça 23. maddede, bileşik suça ise 42. 

maddede yer verilmiştir.  

• Her iki suç şeklinin de genel kural olarak düzenlenmemesi, failin 

sorumluluğunun tespitinde duraksama yaratmaz. Bileşik suça ilişkin genel bir hüküm 

bulunmasa dahi, özel hükümlerde yer alan suç tipleri üzerinde yorum yolu ile hangi 

hükmün uygulanacağı tespit edilebilir. Benzer bir şekilde, netice sebebiyle ağırlaşan 

suçlarda faili ağır neticeden uygun nedensellik bağı dolayısıyla sorumlu tutmak 

mümkündür579. 

• Bileşik suçun varlığından bahsedilebilmesi için, bileşiği oluşturan 

suçların, suç tipinde açıkça belirtilmiş olması gerekir. Aynı şekilde netice sebebiyle 

                                                 
577 ÖZGENÇ: s.270. 

578 HAFIZOĞULLARI: Genel, s.288; TOROSLU: Genel, s.210 ve 211. 

579 ÖNDER: Genel, s.64. 
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ağırlaşan suçlarda, ilk gerçekleşen suç ve ikinci gerçekleşen suçun580 suç tipinde 

açıkça belirtilmesi şarttır581.  

• Bileşik suç birden fazla suç sayılan fiillerin bir araya gelmesi ile oluşur. 

Netice sebebiyle ağırlaşan suçlarda, kasten işlenen bir fiilin sonucunda ya bilinen ve 

istenen neticeden daha ağır bir netice meydana gelir ya da bilinen ve istenen 

neticenin yanı sıra bir başka netice daha meydana gelir. Dolayısıyla netice sebebiyle 

ağırlaşan suçlarda da birden fazla suç sayılan fiil mevcuttur. Antolisei, netice 

sebebiyle ağırlaşan suçlarda, ağırlaşmış neticede sübjektif unsurun bulunmaması 

sebebiyle bu ikinci neticenin müstakil bir suç oluşturamayacağı ve bu sebeple de 

birden fazla suçun bir araya gelmemiş olması dolayısıyla bileşik suçtan farklı 

olduğunu dile getirmektedir582. 5237 sayılı kanunun, netice sebebiyle ağırlaşan 

suçlarda ağır netice bakımından failin taksirini araması sübjektif unsurun bulunması 

anlamına gelecektir. Böylelikle birden fazla suçtan bahsedilebilecektir.  

• Bileşik suçu oluşturan her bir suçun gerçekleştirilişinde failin kastının 

bulunması gerektiği gibi, bileşik suçun bir bütün olarak işlenmesi bakımından ayrıca 

ortak bir amacın da aranması gerekir583. Netice sebebiyle ağırlaşan suçta ise, kanun, 

                                                 
580“Bazen kanun koyucu müessir fiil sonucu mağdur üzerinde kalan iz ve eseri, bir organın görevini 

yapamayacak hale gelmesi gibi durumları da ağır netice olarak belirtmekte ve bu hallerin 

gerçekleşmesi cezanın ağırlaştırılmasının sebebi olmaktadır. Bu ve buna benzer suç tipleri netice 

sebebiyle ağırlaşmış suç tipleri değildir. Hareketin neticesinin ağır olması ve daha ağır bir ceza ile 

karşılanması ağır neticeli suçlar olarak kabul edilmekte ise de, bunların netice sebebiyle ağırlaşmış 

suçlar kategorisine ithal edilebilmeleri imkânsızdır.” (ÖNDER: Genel, s.64). 

581 ÖNDER: Genel, s.64. 

582 ANTOLISEI: s.532. 

583 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.95. 
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ağır netice bakımından failin en azından taksirli olmasını aramaktadır. Fakat failin bu 

netice bakımından kastının varlığı halinde artık netice sebebiyle ağırlaşan suçtan 

bahsedilemeyecek, iki ayrı suçun varlığından söz edilecektir584. 

• Bileşik suçta, suç sayılan bir fiil suç sayılan bir başka fiilin unsuru veya 

ağırlatıcı sebebi sayılarak tüketilmekte ve ortada yalnız bir suç kalmakta ve failin 

cezası da buna göre verilmektedir. Netice sebebiyle ağırlaşan suçta, failin taksiri ile 

meydana getirdiği daha ağır netice ise yalnızca cezanın ağırlaştırılmasına etki 

etmektedir. 

B. BİLEŞİK SUÇ VE ZİNCİRLEME SUÇ 

Zincirleme suç, bir suç işleme kararı ile, aynı suçun aynı kişiye karşı değişik 

zamanlarda birden fazla kez işlenmesi olarak kanunda düzenlenmiştir. Zincirleme 

suç 765 sayılı kanunun 80. maddesinde, 5237 sayılı kanunun 43. maddesinde 

düzenlenmiştir. Zincirleme suçtan bahsedebilmek için, birden fazla fiilin bulunması, 

bu fiillerin aynı suçu oluşturması, suçların farklı zamanlarda ama aynı kişiye karşı 

işlenmiş olması ve bu suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi 

gerekmektedir585. 

Zincirleme suçun düzenlenmiş olduğu 43. maddenin 2. fıkrasında ise, aynı 

suçun birden fazla kişiye tek bir fiille işlenmesi hali düzenlenmiştir. Bazı yazarlar, bu 

                                                 
584 HAFIZOĞULLARI: Genel, s.291. 

585 Bkz: TOROSLU: Genel, s.315 vd; HAFIZOĞULLARI: Genel, s.362; İÇEL-EVİK, C.2, s.301; 

ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s.675; DEMİRBAŞ, s.491; HAKERİ: Genel, s.442 vd, 

ÖZBEK-KANBUR-BACAKSIZ-DOĞAN-TEPE: s.515 vd; SOYASLAN: Genel, s.244 vd; 

ÖZTÜRK-ERDEM: Uygulamalı, s.305 vd; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.443 vd. 
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hükmün, aynı suç birden fazla işlenmediğinden, zincirleme suçla 

ilişkilendirilemeyeceğini belirtmektedirler586. Bu fıkrada, birinci fıkraya yollama 

yapılmış olması sebebiyle,  bir suç işleme kararının burada aranması gerektiğinin de 

savunulabileceği ileri sürülmüştür587.Doktrinde, bu hükmün, zincirleme suç 

maddesinde yer almasına rağmen bir fikri içtima türü olarak, yani aynı nevi fikri 

içtima olarak değerlendirildiği de görülmektedir588. Aynı zamanda, bu fıkranın, 1. 

fıkrada getirilmiş olan kural için bir istisna teşkil ettiği de doktrinde 

düşünülmektedir589. İçel ise, ihlal sayısınca fiil bulunduğunu, bu sebeple de bir fiil ile 

aynı yasa hükmünün birden fazla ihlal edilemeyeceğini düşünmektedir590. 

Suçların içtimaının bir çeşidi olan, kanundaki tanımı ve oluşum şartları 

konusunda doktrinde görüş birliği olan zincirleme suçun, bileşik suç ile benzerlik ve 

farklılıklarına kısaca değinebiliriz. 42. maddenin 2. fıkrasındaki hali de yine birlikte 

değerlendirmekte fayda vardır. 

• 5237 sayılı kanunumuzda her iki suç şekli de genel hükümlerde 

düzenlenmiştir. Zincirleme suça 43. maddede, bileşik suça ise 42. maddede yer 

verilmiştir.  

                                                 
586  ÖZGENÇ: s.523; ÖZTÜRK-ERDEM: Uygulamalı, s.307. 

587 DEMİRBAŞ: s.499. 

588 ÖZGENÇ: s.523; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.455; DEMİRBAŞ: s.499; ARTUK-GÖKÇEN-

YENİDÜNYA, s.691. 

589 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.245; HAKERİ: Genel, s.449. 

590 İÇEL-EVİK, C.2, s.301. 
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• Zincirleme suçta, kanunda belirtilen haller haricinde, bileşik suçtakinin 

aksine, her suç bağımsızlığını korumaktadır591. Bileşik suç ise, öyle bir bütündür ki, 

kendisini meydana getiren suçlara bölünmesi mümkün değildir592. Suçlar arasındaki 

kaynaşma tamdır ve bütünü oluşturan suçların bağımsız bir şekilde ayrılması 

imkânsızdır593. Bu sebeple, bir suç içerisinde, açıkça unsur olarak veya ağırlatıcı 

sebep olarak gösterilen suç, bağımsızlığını kaybeder594. 

• Zincirleme suçun kendine has bir neticesi yoktur, bu sebeple de zinciri 

oluşturan son suçun işlendiği zaman suç tamamlanmış olur595. Bileşik suçta ise başlı 

başına bir suç tipi ele alındığından ve bileşik suç tek bir suç olduğundan, bütün 

unsurları ile tamamlandığında, yani son netice meydan geldiğinde tamamlanmış 

olur596. 

• Zincirleme suçta, birden fazla suç sayılan fiiller, aynı suç işleme 

kararının varlığı nedeniyle birleştirilirler. Bileşik suçta da, birden fazla suç sayılan 

fiiller ya bir suçta kurucu unsur olarak belirtilerek ya da biri kurucu unsur diğeri 

                                                 
591 SANCAR: s.37; TOROSLU: Genel, s.318. 

592 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.402; TOROSLU: Genel, s.313; HAFIZOĞULLARI: Genel, 

s.357; DEMİRBAŞ: s.473. 

593 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.403. 

594 DÖNMEZER-ERMAN: C.1, s.402 dn. 

595 SANCAR: s.38. 

596 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.164; TOROSLU: Genel s.313. 
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ağırlatıcı sebep olarak gösterilerek tek bir suç içerisinde birleştirilmektedirler597. 

TCK 43/2’de ise tek fiilin bulunduğu savunulmaktadır598. 

• Zincirleme suçta aynı suç birden fazla kez işlenmektedir; fakat bu 

suçların hepsinden değil yalnızca birinden ceza verilmektedir599. Bileşik suçta ise, 

bileşik suç olarak ortaya çıkan tek suçun cezası faile uygulanır. Bileşik suçu 

meydana getiren suçlar aynı suç olamazlar. Her ne kadar kanunda böyle bir ifadeye 

yer verilmemişse de, aynı kanun hükmünün kurucu unsur veya ağırlatıcı hal olarak 

bileşik suçta birden fazla rol alması mümkün değildir600.TCK 43/2’de, aynı hükmün 

tek fiil ile birden fazla ihlali söz konusudur601. 

• Zincirleme suç ise farazi bir birleşmedir. Bu sebeple yalnızca kanunda 

gösterilen haller bakımından sonuç doğurur602. Bileşik suç hem doğal bir birleşmenin 

gösterdiği özelliklere hem de farazi bir birleşmenin sahip olduğu özelliklere 

sahiptir603.  Bileşik suç, tıpkı doğal bir birleşme gibi sonradan kendisini oluşturan 

suçlara bölünememekte ve bütünlüğünü sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, tıpkı 

zincirleme suç gibi kanunen meydana getirilen bir birleşmedir604. Bu özellikleri 

doğrultusunda hüküm ve sonuç doğurur. 

                                                 
597 SOYASLAN: Genel, s.253. 

598 ÖZGENÇ: s.523; ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s.697; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.456. 

599 KOCA-ÜZÜLMEZ: s.442; TOROSLU: Genel, s.311. 

600 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.96; TOROSLU: Genel, s.311. 

601 ÖZGENÇ: s.523; ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA: s.697; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.455. 

602 SANCAR: s.60; TOROSLU: Genel, s.318; İÇEL: Suçların İçtimaı, s.152 vd. 

603 EREM: Ümanist Doktrin, s.366. 

604 EREM: Ümanist Doktrin, s.366. 
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C. BİLEŞİK SUÇ VE FİKRİ İÇTİMA  

• Her iki düzenlemeye de 5237 sayılı kanunun genel hükümlerinde yer 

verilmiştir. Fikri içtima 44. maddede, bileşik suça ise 42. maddede yer almaktadır. 

• Fikri içtimada, bir fiil ile kanunun birden fazla farklı hükmünün ihlali ile 

oluşan birden fazla suçtan bahsedilir605. Bileşik suçta ise, birden çok ihlaller 

görünüştedir ve gerçekte yalnızca bir norm ihlal edilmiştir606. 

• Fikri içtimada, işlenen birden fazla suçtan ayrı ayrı ceza verebilme imkânı 

olmasına rağmen, kanun koyucu yalnızca en ağırının cezasını vermekle 

yetinmektedir607.Bileşik suçta ise, ortada tek bir norm ve tek bir suç kaldığından faile 

yalnızca bu normun karşılığı olan ceza verilir608. 

• Fikri içtimada, cezanın belirlenmesi bakımından bir teklik söz konusu 

olmasına rağmen, bu, suçların bağımsızlıklarını yitirdikleri anlamına 

gelmemektedir609. Bileşik suçta ise suçlar arasındaki kaynaşma tamdır ve bütünü 

oluşturan suçların bağımsız bir şekilde ayrılması imkânsız610 olduğundan, bir suç 

içerisinde, açıkça unsur olarak veya ağırlatıcı sebep olarak gösterilen suç, 

bağımsızlığını kaybeder611. 

                                                 
605 TOROSLU: Genel, s.320; ÖZGENÇ: s.529, ÜZÜLMEZ-KOCA: s.448; KOCA: s.199. 

606 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.204; ÖNDER: Genel, s.526. 

607 TOROSLU: Genel s.322; ÖZGENÇ: s.527;KOCA-ÜZÜLMEZ: s.449; KOCA: s.199. 

608 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.204; ÖNDER: Genel, s.526 

609 İÇEL: Suçların İçtimaı, s.83. 

610 DÖNMEZER-ERMAN: C1, s.403, TOROSLU: Genel, s.313. 

611 DÖNMEZER-ERMAN: C1 s.402 dn. 
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• Bileşik suçu meydana getiren suçlar aynı suç olamazlar612. Fikri içtimaın 

oluşumu için farklı suçların işlenmesi aranmaktadır613. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
612 ÖZEN: Suçların İçtimaı, s.96; TOROSLU: Genel s.311. 

613 TOROSLU: Genel, s.321; ÖZGENÇ: s.529; KOCA-ÜZÜLMEZ: s.449; KOCA: s.199. 
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SONUÇ 

Suçların içtimaı halleri, kanun koyucunun istisnai olarak düzenlemiş olduğu ve 

birden çok suç bulunmasına rağmen bunlara yalnızca bir ceza vermeyi uygun 

bulduğu haller olarak karşımıza çıkmaktadır. Suçların içtimaı içerisinde ele alınan 

hallerin, hangi koşullarda oluştuğunu tespit edebilmek ve birbirlerinden ayırt 

edebilmek amacıyla öncelikle kanuni düzenlemelerinde yer alan tanımlarına bakmak 

gerekir. Kanunda suçların içtimaı başlığı altında düzenlenmiş olan bileşik suç, 

zincirleme suç ve fikri içtimaın tanımlarında fiil teriminin esas alındığı 

görülmektedir. Fiil sayısının ve bunun sonucu olarak suç sayısının, suçların içtimaı 

hallerinin oluşum şeklinde hayati önem taşıması sebebiyle, öncelikle bunların tespiti 

gereklidir. 

Suç tekliği-suç çokluğu meselesi içerisinde, birçok farklı görüş olmasına 

rağmen, çoğunluk tarafından, netice sayısının fiil sayısını, fiil sayısının da suç 

sayısını belirlediği kabul edilmektedir. Bu mantık ile 5237 sayılı kanunda suçların 

içtimaı başlığı altında düzenlenmiş olan bileşik suç, zincirleme suç ve fikri içtimaı 

incelemek ise imkânsızdır. Çünkü bu maddelerin her birinde fiil kelimesine ayrı bir 

anlam yüklendiği, bu sebeple de fiil kelimesine bağlı kalınarak suç sayısını 

belirlemenin çok zor olduğu görülmektedir. Kanundaki bu tutarsızlık, duraksamalara 

ve görüş ayrılıklarının doğmasına sebep olmaktadır. Belki de kanunda değişiklik 

yapılarak, uygun terimler ile suçların içtimaı hallerinin bir kez daha tanımlanması 

yoluna gidilebilir. 

Bileşik suçun bir yorum meselesi olduğu görüşünün bir sonucu olarak, kanunda 

yer verilmemesi gerektiği savlarının varlığına rağmen, kanun koyucu suçların içtimaı 
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başlığı içerisinde bileşik suçu düzenlemiştir. Her ne kadar kanun koyucunun bu 

düzenlemesi ile birlikte bileşik suçun, suçların içtimaı içerisinde mi yoksa görünüşte 

içtimaı konusu içerisinde mi ele alınması gerektiği tartışmalarının suçların içtimaı 

lehinde sonuçlandırıldığı düşünülse de, esasında bileşik suçun, bir görünüşte içtima 

çeşidi olduğu birçok yazar tarafından kabul edilmektedir ve tek bir suç olarak 

yazarlarca ele alınmaktadır. Dolayısıyla kanun koyucunun yapmış olduğu 

düzenlemenin, bileşik suçun doktrindeki yerleşik ele alınış şekli ve tarihi gerçekliğini 

değiştirmeye yetecek değerde görülmediği anlaşılmaktadır. 

Bileşik suçun, görünüşte içtima ilkelerinden hangisi içerisinde ele alınacağı 

konusunda görüş birliği yoktur. Özel-genel norm ilişkisi içerisinde değerlendirenler 

olduğu gibi, asli-tali norm ilişkisi içerisinde ele alanlar da mevcuttur. Fakat biz bu 

çalışmamızda tüketen-tüketilen norm ilişkisi içerisinde bileşik suçu ele almayı tercih 

ettik. Çünkü bileşik suçta, kurucu unsur veya nitelikli hal olarak bileşik suçun 

oluşumuna katılan normlar, bileşik suç tarafından tamamen tüketilmekte, yani bileşik 

suç, kendini oluşturan tüm suçların korudukları hukuki değerleri ortak bir koruma 

altına almaktadır. Böylelikle faile yalnızca bileşik suç hükmünün uygulanmasıyla 

yetinilmekte ve fail tek ceza almaktadır. Bu da, bileşik suçun, ‘Ne bis in idem’ kuralı 

doğrultusunda bir cezalandırma sistemini içerisinde barındırdığı göstermektedir.  

Bileşik suç, birden fazla suçun bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Yani 

oluşumu bakımından suç çokluğunun söz konusu olduğu söylenebilir. Fakat bu 

suçlar bir kere bileşik suç içerisinde bir araya geldikten sonra, artık ayrılamaz bir 

bütün oluştururlar ve hüküm ve sonuç doğururken, yalnızca bir suç varmış gibi kabul 

edilerek ele alınırlar. Bu da bileşik suçun bölünmezliğinin bir sonucu olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Fakat 5237 sayılı kanunda bileşik suçun bölünmezliği 

ilkesine aykırı bir düzenlemeye 150. maddede yer verilmiştir. Bu çelişik düzenleme 

doktrinde de eleştirilmektedir. Bizce de yasa tekniğiyle ve bileşik suçun esaslarıyla 

uyuşmayan bir maddedir 150/1. 

Bunun yanı sıra, bileşik suçu oluşturan suç sayılan fiillerin, kanunda açıkça 

belirtilmiş olmaları gerekir. Çünkü bileşik suç istisnai bir düzenleme çeşididir. 

Kanun koyucu, hangi hallerde, birden fazla suç sayılan fiili tek bir suç içerisinde 

birleştirerek tek ceza ile karşılamak istediğini açık olarak belirtmelidir. Aksi 

takdirde, kanun koyucu tarafından istenmemesine rağmen, birden fazla suç sayılan 

fiil bileşik suç sayılıp tek ceza ile karşılanabilir veya tam tersi olabilir. Bu durum da 

kanunilik ilkesine bir aykırılık oluşturur. Açıkça düzenlenmiş olma kuralı, özellikle 

5237 sayılı kanunun 82/1,h bendi ve 264/2 bakımından tartışılmaktadır. Benzer 

şekilde, 765 sayılı kanunun 490. maddesinin 7,8 ve 9. maddeleri için de aynı 

tartışmalar yapılmıştı. Biz, açıkça düzenlenmemiş olması sebebiyle, bu maddelerde 

bileşik suçun bulunmadığı kanısındayız. 

5237 sayılı kanunda, 765 sayılı kanun zamanında bileşik suç sayılan bazı 

hallerin bileşik suç olmaktan çıkartıldığı gözlemlenmektedir. En belirgin örnekler ise 

765 sayılı kanunda bileşik suç sayılmış olan hırsızlık suçunun konutta işlenmesi ve 

mala zarar verilerek işlenmesi halleridir. Mala zarar verilerek işlenmesi artık 

ağırlatıcı sebebi olarak düzenlenmediğinden bileşik suç oluşturmamaktadır. Fakat 

hırsızlığın bina içerisinde işlenmesi 142/1,b’de ağırlatıcı sebep olarak 

düzenlenmiştir. Yargı kararları ve maddeye eklenen son bir fıkra ise bu bendin 

bileşik suç olarak kabul edilmemesi gerektiği yönünde görüşlerin ortaya çıkmasına 
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sebep olmuştur. Biz 142/1,b’de yer alan düzenlemenin bileşik suç oluşturduğunu, 

yani ağırlatıcı sebep olarak hırsızlık suçuna eklenen hususun, konut 

dokunulmazlığını ihlal suçunu kapsadığını düşünüyoruz. Aksi yöndeki eleştirileri ve 

bu hali bileşik suç olmaktan çıkarmak üzere yapılan kanun değişikliğini tutarlı 

bulmuyoruz. 

Ayrıca bileşik suçun yer aldığı 42. maddedeki düzenlemenin de uygun 

olmadığı kanaatindeyiz. Öncelikle verilen tanım, bir tanım olmaktan çok düzenleme 

şeklindedir; ama bu düzenleme de yanlıştır. Çünkü bileşik suça özelliğini veren, 

oluşumunda birden çok suçun bulunuyor olması şartı, bu maddede dile 

getirilmemiştir. Suç terimi değil de fiil terimi esas alınarak bileşik suç anlatılmaya 

çalışılmıştır. Maddede, içtima ve ağırlatıcı sebep terimlerinin kullanılmış olması da, 

maddenin içeriğini biraz daha temelsizleştirmektedir. 

Kanun koyucunun, yaptığı düzenlemelerde, kurumların tarihi geçmişini, 

doktrindeki görüşleri ve uygulamadaki şekillenişi göz önünde bulundurması gerekir. 

Toplumun sosyolojik, politik ve ideolojik gelişmeleriyle oldukça alakalı olan ve 

onları yönlendirme etkisine dahi sahip olan ceza hukukunda, tutarsızlıklar, 

karmaşalar ve müphem düzenlemeler kabul edilemez. Bu sebeple kanunun gözden 

geçirilip, hatalı noktaların tespit edilerek düzeltilmesi vazgeçilmezdir. 
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