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G1R1~ 

YUksek Lisans tez konusu olarak incelenmek lizere, 

Ti.irk Ceza Kanununda 9ah1slara kar~i i~lenen clirUmlerden 

biri olan kasten mliessir fiillerin al1nmas1 uygun gorUl

mU~tlir. Tlirk Ceza Kanununun 456. maddesinde yer Fl.lan kas
ten mi.iessir fiiller kanunumuzda objekti"f sorumJuluk hal

lerinden biri olarak sonu9 nedeniyle aG1rla~an su9 duru

muna ornek te~kil etMektedir. !nceleme konumuz, ba~lica 

U9 maddeyle s1n1~l1 tutulmaya 9al191lm19t1r. 

Runler, T.C.K.'nun 456. 457. ve 45A. maddeleridir. 45r,. 
maddede basit su9 tipi, su9un basit ~eklinden a~1rla~t1r1l

mak suretiyle elde edilmi~ ag1r ve pek al'tir mtiessir fiil-

. ler ki objektif sorumluluk halin.e ornektirler ve yine so

nucun ha.ifiligine gore daha az ceza verilmesi durumunu ge

ttren hufif mtiessir fiiller dlizenlenmi~lerdir. 457. madde

de su9u etkileyen nedenlerden olan ag1rla~t1r1c1.nedenler 

ve 45R. maddede de haififletici neden dlizenlenmi9t-ir. 

Konu, ba~l1ca iki paragraf alt1nda ele al1nm19t1r. 

~ir.inci paragrafta su9 ve su9un unsurlar1 hakkinda bazi 

genel bilgiler verilmeye, ikinci paragrafta .ise kanundaki 

su9 tiriinin a9_~~lamas1 yapilmaya 9al1~1lm1~t1r. 
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§I 

I - GENEL E1LG1LER 

1) Tanim : Genel olarak kaeten mUessir fiil (etkili 

eylem) canli bir insanin (ma~durun) vtlcuduna (cis
mine) y~neltilmi§; cismen eza veren veya sihhati 
ihlll eden veya akli melekelerde te~evvU., meydana 

getiren bir eylemin bilerek ve .istenerek ielenme
sidir. 

2) Korunan Hukuki Yarar : Kasten mUessir fill cUrmUn
de korunan hukuki yarar ineanin ki~ieel bUtUnlU~
dUr. Ki~isel bUtUnlUkten maksat, sadece vUcut sa~-
11~1 ve ruh sa~l1~1 de~il, fakat ayni zamanda hayat 
varl1~1n1n di~inda kalan ve insan:i,n cismani maddi
l~inde yer alan diger her 9eeit varl1~1n (tirne~in 
gUzellik) bUtUnlU~dU.r. Ceza hukuku, 1nsan1n c1s
man1 ve ruhi varl1~1 Uzerindeki hakki de~il, fakat 
onun vUcut ve ruh btitUnlilgUnU, yani bizzat insani 
himaye eder.1 . 

3) Tarih9e : 
A) 1lk9a~da Qeeitli Topluluklarda Kasten Mti

essir Fiiller :2 Ilk9agda Qili'de adam tildUrme, h1r
s1zl1k, ~.genel 4daba ayk1r1 eylemler, hile ve igfAl 
gibi su9larla birlikte yaralama da tinemli bir eu9 

. . 
sayiimiv ve bu su9lar i9in ~lUm, bacaklarin kesilmesi, 
kis1rla~t1r.ma, burun kesilmesi gibi cezalar belirlen
miliJtir. 

Ancak su9lu su9un tU.rtine gtire belirlenen bir 
diyet veraek suretiyle bu cezalardan kurtulabilirdi. 

Daha sonra QinYe M.O. ~c;Uncii asrin ba~larinda bacak
larin kesilmesi, kis1rla~t1rma, burun kesilmes1 gibi 

1. Toroslu N. CUrUmlerin Tasnifi Bak1m1ndan Su9un 
Hukuki Konusu, Ankara 1970, Sh.320 

2. Okandan Recai G. Umumi Hukuk Tarihi Dersleri, 

:1stanbul 1951 
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cezalar kald1r1larak bunlarin yerine mUebbet sUrgUn., 
de~ek, ince de~nek gibi cezalar konmu~tur. 

Hintte, yaralama su9u para ve eUrgUn cezala
riyla cezaland1r1l1rd1. ttstUn sinifa mensup birini do
ven su9lunun ise bu su9u i§lerken yararland1~1 uzvu 
orne~in eli ile dovmU~se eli kesilirdi. 

SUmerlerde, hUr bir kimseye yoneltilmi~ etki-

11 eylemle, o kieinin berhangi bir uzvunda bir ariza

ya sebebiyet veren su9lu, kendi vUcudunun ayn1 uzvunda 
ayn1 ar1zan1n meydana getirilmesiyle cezaland1r1l1rd1. 
Yani kieas cezasi uygu1an1rd1l E~er ma~dur hUr bir kim
se de~ilse, suclu su9un mahiyetine gore m1ktar1 belir
lenen bir para cezasina nahkfl.m olurdu. 

Babil devletinde de etkili eylem cezaland1r1l
m1~t1r. Hamurabi Mecelleeinde su9 kabu~ edilen eylero
lere verilen ceza k1sasd1. Ancak baz1 durumlarda bu esae
tan ayr1l1nm1~t1. ~rne~1n·babas1n1 doven bir 9ocuk eli 
kesilmek suretiyle cezaland1r1l1rd1. 

Asur hukukunda da dovme ve yaralama su9lar1 hak
k1nda a~ir cezalar'kabul edilmi~tir. 

!brant huk:ukuna g~re baba ve anae1na doven 9ocuk-
. . 

lar olUm cezasina 9arpt1r1l1rlard1. ~ir kavgada ba~ka-
s1n1 yumrukla doven veya ta§la yaralayan kimsenin beraet 
etmi~ olsa bile ma~durun oal1§amamas1ndan do~an zararlar1n1 ve 
tedavi masraflar1n1 tidemesi gerekirdi. Etkili eylemde bu
lunarak hamile bir kad1n1n 9ocugunun dUf}meeine sebep olan 
killse, kad1n1n da i:Slmesi halinde tilUm cezasina 9arpt1r1-
l1rd1. Kad1n olmeyip de vUcudanda bir ar1za meydana gel
mi§se, ayni -ar1za failin vUcudanda da meydana getirilirdi. 

Kad1n1n tilmemesi halinde, fail, keza, kadi~in kocas1n1n 
takdir edece~i tazminati hakiDlerin reyiyle odemeye mecbur 

tutulurdu. 
Etilerde, dtivme ve yaralama fiillerinde, su9lu bak

kinda taraflar1n uzla~arak belirledikleri belli bir meb-
1~1 odeme yUkUmlUlU~ stsz konusudur. E~er dovUlen veya ya
ralanan kimse, ge9ici bir zaman i91n 9al1~amayacak durumda 
ise, bu takdirde eu9lunun, ayr1ca ma~durun yerine c;ali~a

bilecek bir kimse verme ve son olarak da tedavi ma.erafla-
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rin1 odeme yUkUmlUlU~ vard1r. 
Eti hukuku etkili eylem sonucunda magdurun vU.

cudunun herhangi bir uzvunun kir1lmas1 veya sakatlan
masi halinde verilecek tazminat miktar1n1 da ayr1ca 

- belirlemi~tir. 

Eski Yunan hukukunda da .etklli eylem su<; say1l

m1~ ve bu hususta sUrgUn ve mallarin mUsaderesi gibi 
cezalar kabul edilmi~tir. 

Roma ceza hukukunda da etkili eylem su9 kabul 
edilmi§tir. Ornegin Oniki Levha Kariununa gtlre, el veya 
sopa ile baekaa1nin kemigini kirmak:, yaralamak:, ba~ka
s1n1n bir uzvunu kesmek veya eakatlamak gib1 9e~itli 
eylemler su9 addolunmu~lard1r. Bu gibi su9larda, esae 
itibariyle ika edilen zararin tazmini mahiyetinde olmak 
Uzere, ma~durun hUr olup olmamaeina gtlr~ miktari degi
~en ve bu miktarin tayininde eu9tan zarar gorenin iste
gi de goz onUne al1nan bir para cezasi kabul edilmi~tir. 

Oniki Levha Kanununda bu cezanin yaninda baz1 durumlar

da kisas esasi da kabul edilmi§tir. Ornegin ba~kae1n1n 
bir uzvunu kesen veya ba~kas.1n1 yaralayan suc;lu hakk1n

da verilen zarar1n tazmini husueunda eu9tan zarar gBren 

ile fail birbirleri ile anlaeamam1~sa, bµ takdirde kisas 
cezaei uygulan1rd1. Su9un bUyUk bir onem ta~1mad1g1 onem
siz sakatlama durumlarinda kisas cezaei di~ate al1nmazd1. 
Su9lu bu gibi hallerde kanunun tayin ettigi bir diyeti 
odemeye zorunlu tutulurdu ve burada diyet~ miktarini tes
bit eden de kanundu. 

!mparatorluk devrinde de etkili eylea eug olma ni

teligini koruxau,tur. Ancak Oniki Levha Kanunundan farkli 

olarak, kastin bulunup bulunmamasina gore su9un ve ceza

nin mahiyeti de~i~irdi. Orne~in kastin bulunmamaei veya 

etkili eylemin magdurun akli dengesinde bir zarar meyda

na getirmemesi hallerinde, bu gibi eylemler, ba§kasina ve

rd.lmiv mali bir zarar niteliginde kabul edilerek, failleri
nin ona gore cezaland1r1lmas1 yoluna gidilirdi. 

Bundan ba§ka, su9un re~it ve milineyyiz olmayan kilnseler 
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tarafindan i9lenme·s1 durumunda da cezai sorumluluk 

esas1 kabul edilmemi~tir. 

B) Eski TUrk Hukukunda Kasten Mliessir Fill :1 

Eski Tlirk devletlerinde etkili eylem hafif clirUmler ara

si~da yer alm1~t1r. Hafif cUrlimlerin cezas1 ise mali 

tazminatt1r.-

Etkili eylemle goze verilen zarar agir bir et

kili eylem sucunu olu~tururdu. Bir kimsenin goztinti kor 

eden, kiz1n1 veya kar1s1n1n mallar1n1 o adama vermek zo

rundaydi. 2 Bu cezanin nedeni Tlirk toplumunda en onemli 

ugra~larin ziraat, 9obanl~k ve aekerlik olmas1yd1. Kor 

bir adam bu i~lerin hi9birini yapamazd1. 

C) islam Hukukunda Kasten Mliessir Fiiller :3 

1slamiyetten onceki arap dlinyQSinda cismani zararlar 

i9in tarifeye dayali olarak tazminat (diyet) al1n1yordu. 

· !sl!m hukukunda bir uzvun kasten yok edilmesi 

(bed end en ayr1lmas1) halinde kisas cezas.1 uygulanir. 

Yani fail·magdurun hangi uzvunu yok etmi~se, kendisinin 

de ayn1 uzvu yok edilir, bedeninden ayr1l1r. Fakat bu 

kisas i9in taraflar arasinda e~itlik ve benzeyi~ bulun
masi ko~uldur. Bu ned.enle bir erkek. bir kad1n1n veya 

bir kadin bir erkegin, bir kU9lik bir bUyUglin veya bir 

btiylik bir kU9Ugt.in kolunu veya ayag1n1, ve bir saglam 

kimse ba~kae1n1n 9olak kolunu veya topal ayag1n1 kasten 

kesse kendi kolunda veya ayaginda kisas uygli.lanmaz, di

yet veya btikUmeti adil'- al1n1r. Halbuki adam oldUrmeye 

kar~1 kisasda boyle degildir. HUr ile kole ve cariye 

aras1nda da uzuvlarda kisas yoktur. 

Taraflar arasinda af ve bari~ soz konusu olur

sa uzuvlarda kisas yine uygulanmaz. Eger af kar~1l1ks1z 

(bedava) degilse bu takdirde failden diyet al1n1r. 

1·. Areal Sadri .Maksudt, Tti.rk Tarihi ve Hukuk, 1947 Sh.286 

2. U~k - Mumcu, TUrk Hukuk Tarihi, 3.B, 1982 Sh.23 

3. Ansay Sabri ~. Hukuk Tarihinde isl§.m Hukuku 3.B,1958 

4. Hti.kUmeti Adil miktar1 ~eriata gore belirlenmi~ olmayip 

bilirki~i taraf1ndan belirlenmi~ olan diyettir. 
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Kasten bir uzvun yok edilmesi i9in etkili ey
lemde bulunulmasi sonucunda, o uzuv bedenden ayr1lma

d1g1, oldugu gibi kald1g1 haldeJi~levini tamalill.yla ye

rine getiremez durumdaysa diyet, i~levini tamamiyla 

yerine getiremiyeqek durumda olmayip da, bir miktar kuv

vetsizlik (zaaf) ve ayip (eksiklik, kusur) belirse hti

ktimeti adil al1n1r. 

isllm hukukunda yaralamalarin (~ecc 9oguJ.u ~ecac) 

diyetleri kazuistik surette gosterilmi~tir. Iyile~tik

ten sonra kendinde ay1b1 gerektiren bir eser kalan yara

liya, kole farzedilerek yaranin eserinin varl1g1na gore 

de bir de~er bi9ilerek bu iki deger arasindaki fark sag

lam haldeki degerin ka9ta biri ise diyetin o miktari hti

ktimeti adil al1n1r. 

A) Federal Almanya : Alman Ceza Kanununda mtiessir fiil 223. 

madde ve devam1nda dtizenlenmi9tir• 223. madde, kasten i~

lenen mtiessir fiilde asil su9 tipi olarak goztikmektedir. 1 

223. maddeye gore : 

1. "Her kim, bi~ ba~ka insanin Vilcuduna kotti muamele 

yapar veya onun sagl1g1n1 bozarsa, •••••• kadar htirriyeti 

baglay1c1 ceza veya para cezasi ile cezaland1r1l1r. 

2. Usule kar~1 i~lenmi~ bulunan fiillerde ••••••• 

kadar htirriyeti baglay1c1 cezaya veya para cezasina htik

molunur." 

Tehlikeli mliessir fiilleri dlizenleyen 223a maddeye gore: 

l. "MUessir :fiil bir s.il4h, ozellikle bir b19ak veya 

diger bir tehlikeli alet ile veya pusu kurmak suret·i ile, 

hileli bir ~ekilde veya birkac ki~i tarafindan birlikte 

veya hayati tehlikeye dli~lirecek bir tarzda i~lenmi~ olur

sa ceza •••••• kadar htirriyeti baglay1c1 ceza veya para 

cezasidir. 

1. L~ffler A. Stra:frecht Besonderer Teil 5.1905 Sh.51 
Wessels J. Strafrecht Besonderer Teil l.Heidelberg 1984 
Sh. 53. Schonke-Schroder, Strafgesetzbuch Kommentar 
22.E. Mtinih 1985 § 223 n.l 
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223b maddeye gore iee : 

l."Onsekiz yaeindan kU9Uk olan veya haetal1k, sa

katlik veya korumas1zl1k nedeni ile kendi bakim veya goze

t imi aitinda bulunan veya kendi evinde birlikte yaf}amakta 

olan veya bak1m1 ile g?revli kiei taraf1ndan kendi yoneti

mi altina b1rak1lm1e bulunan veya bir hizmet veya ie ilif}

kisi nedeni ile kendisine bagli bulunan ki~ilere iekence 

yapan veya kaba bir ~ekilde kotU muamelede bulunan, sagl1k

lar1na zarar verenler •••• kadar hUrriyeti ba~lay1c1 ceza 

ile cezaland1r1l1rlar. 

2. Ozellikle a~ir olan hallerde ceza ••••• kadar, 

az agir olan hallerde ise ••••• kadar hUrriyeti baglay1c1 

ceza veya para cezae1d1r." 

224. maddede agir mUessir fiil yer alm1~t1r. Bu maddeye gore: 

l."MUessir fiilin eonucunda su9tan zarar goren vU

cudunun oneml·i bir organ1n1, bir veya iki gozti.nU.n ·gcsrme 

kabiliyetini, if}itme, konu~ma kabiliyetini veya yOCuk yapma 

kabiliyetini kaybeder ya da devam11 olarak onemli bir ee

kilde nitelik azalmas1na.~rarsa, veya .mU.Zmin·a~ir hasta, 

kotUrUm ya da akil haetasi olursa hUrriyeti baglay1c1 ce

za •••••• kadardir. 

2. Az a~ir hallerde ••••• kadar htirriyeti baglay1c1 

ceza veya para cezas1na hUkmedilir." 

225. m_addeye gC>re ise :' 

l."Yukarida tan1mlanm1~ bulunan sonu9lardan biri 

meydana getirilmek istenmi~ (ama9lanm1f}) ve sonu9 da mey

dana gelmi~ ise hU.rriyeti baglay1c1 ceza ••••• kadardir. 

2. Daha az onemli hallerde ••••• kadar hUrriyeti 

baglay1c1 cezaya hUkmedilir." 

Bir insanin sagl1~1na zarar vermek amaciyla, sa~liga za
rar vermeye elveri~li olan zehir veya benzeri maddelerle 

zehirleme olayi kanunda 229. maddede ayrica dilzenlenmi~tir. 
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Su9un kevu~turulmasi 232. maddeye gore, 223. 

maddede dtizenlenmi~ olan kasten mtiessir fiilde ~ika

yete bagl1d1r. Ceza kgvu~turmasi organi, resen ceza 

kovu~turmasi yap1lmas1 konusunda harekete gec;mek bak1-

m1ndan kamunun ozel bir yarari oldugu gorti~tinde ise bu 

htiktim uygulanmaz. Fiil bir kamu gorevlisine (memur), 

kamu gorevi ile yliktimlil bir ki~iye veya federal ordu

nun bir askerine kar~i gorevin icras1 s1ras1nda veya 

gorevi ile baglant1l1 olarak if}lenmi~ olursa bu takdir

de fiil amirinin eik~yeti Uzerine de kBvu~turulur. 

Eu hlikilm kiliseler ve kam.u -hukukuna ait diger dini co

miyetlerin gorevlileri hakk1nda da uygulanir. 

223a maddedeki tehlikeli mUessir fiilin dUzenlenmesi 

223. maddedeki cezalarin hayati tehlike doguran eal

d1r1lar1 kapsamad1g1 dU~Uncesi ve 223 .• maddedeki hal

lerin ko.vu~turulmalar1n1n ~ikAyete bagli olmasi nedeni 

ile adaletin gerc;eklef}medigi dti~Uncesinden kaynaklanmi~

tir. Bu nedenle ikinci bir grup mUessir fiil tipi 91-

kar1lm1~ ve bu mli~ssir fiil tipinin ozellikleri sonu9-

ta deltil, fiilin if}lenif} bic;iminde vurgulanmif}tir .1 

Faili 223a maddeden sorumlu tutabilmek ic;in bizde ol

dugu gibi hayati tehlikenin somut olarak gerc;ekle~mi~ 

olmas1 gerekmemekte, fiilin hayati tehlike yaratacak 

surette if}lenmi~ olmasi yetmektedir. 2 Loffler'e gore 

failin kast1 fiilin tehlikeli~ik dunµnunu da kapsama

l1d 1r. Ancak __ Loffler' in belirttigine gore Y-uksek Mah

kemece onemli olan fiilin objektif olarak tehlikeli ol

mas1d1r. Failin bu tehlikeliligi bilip bilmemesi onemli 

degildir.3 

1. Loffler A. a.g.e. sh. 2.78 
2. Wessels J. a.g.e. sh. 56 

3. Loffler A. a.g.e. sh.282 
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224. 11&..ddede dUzenlenmie bulunan 11Uess1r fiilin 
a~ir ~ekli kaeten i~lenen basit mUeeeir till temel su9 
tipinden a~irlavtirilmak suretiyle elde edilmi~tir. 1 

224. maddedeki eu9 tipi bak.1m1ndan bu daha a~ir eonu9-
lar1n ama9lanm1~ · olmamas1 gerekir. QUnk:U daha a~ir eo

nu9 amaQlanmi~sa 225. maddenin uygulanmas1 sBz konusu ola
caktir.2 

224. aaddede dUzenlenmie olan a~1r mUeesir fiilde sonu9 
nedeniyle a~irla~an su9 (Erfolgequalifiziertes Delikt) 
durumu vard1r. Ve faili bu a~ir sonu9lardan sorumlu tu
tabilmek 19in de bizden farkl1 olarak Federal Alman Caza 
Kanununun 18. maddesine gi:ire; failin.en azindan takeir 
derecesiode bir kueurunun bulunmasi gerekmektedir.' 
Bu nedenle Alman Ceza Bukultunda bu durumda da silbjektif 
sorumluluktan vazge9ilmedi~i gi:irillmektedir. 

225. madde ise 224. maddede dUzenlenmi~ bulunan 
' 

a~1r eonu9lardan birinin ama.9lanmae1 ve ger9ekle~mesi 

ko~ulu ile daha a~1r bir ceza BngBrmektedir. Bu dUzenle
me 1 Ekim 1868 tarihli Saksonya Ceza Kanununun 169. mad
desinden al1nm1~t1r.4 

Alman Hukukunda 224. maddede dUzenlenmi§ bulunan 
a~ir mUessir fiile te~ebbUs olup olmayaca~1 tart1~mal1d1r. 
Bir dU~Unceye gHre, a~1r mileseir fiile te~ebbUs olas1d1r 
ve cezaland1r1l1r. Bu dU~Unceye gi:ire failin a~ir bir mU
essir fiili belirsiz kaetla (belirli kaetla i~lerse 225 
ten cezaland1ril1r) i~lemeei ve bu a~ir sonucun ger9ekle~
memesi halinde te~ebbUs durumu gi:izontine al1nmal1d1r. 

l.Loffler A., sh.52, Lackner K., Strafgesetzbuch § 18, 17.B 

mUnih 1987 

2.Loffler A. eh.52 
3.Schonke - Schroder, Strafgesetzbuch Kommentar 

22.B. Mtinih 1985 § 224. n.8 Lackner K. a.g.e. § 18 
4.Loffler A. sh.52 
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Fallin temel,su9 tipin1 tamamlamasi veya tamamlamamasi 
ijnemli de~ildir. Temel su9 tipi tamamlandi~i takdirde, 
bu durumun alir mUeesir fiile te~ebbUsle fikri i9tima 
halinde olduAu kabul edilir. 

Tamamlanmi~ tehlikeli mUessir fiil ile a~ir mUessir fii

le te~ebbUste de ayn1 ~ey ge9erl1dir.1 

Kat1ld1~1m diger dU~Unceye gtire 1se sadece ama9lanarak 

1~lenen agir mUessir fiile te~ebbUe olas1d1r. (md.225) 

Fakat 224. maddede dUzenlenmi, ve a~ir sonu9lar do~u~ 
bu1unan mUessir fiile te~ebbUs olaei degildir. QUnkU 224. 
madde belirsiz kast1 kabul etmektedir. 2 

B) 1svi9re Hukuku : 1svi9re Ceza Kanununda da kasten mU
essir fiil, basit mUessir fiil (md.123) ve a~ir mUeseir 
fiil (md.122) olarak ele al1nm1~t1r. Temel su9 tipi 123. 
maddenin 1. bendinin 1. paragrafinda yer almi~tir.3 

!sv19re Ceza Kanununun 122. maddesine gore : 

1. "lier kim, bir 1nsan1, kasten, hayati teblike 

yaratacak surette yaralar, 

Her kim, kasten, bir insanin uzvunu veya Bnemli 
bir organ1n1, vUcudunun bir btllUmUnU tahrif eder ya da 

0 

kullanilmaz hale getirir, bir ineani devaml1 olarak sa-
kat, mal'dl ya da akil hastasi yapar, bir insanin yUzUnU 
kotU ve sUrekli olarak taninmayacak hale sokar," 

Her kim, ~aeten, bir insanin ruheal veya bedensel 
sagl1~1n1n ya da bedeninin a~ir bir ba~ka zarara u~rama
sina sebebiyet verir, 

••••••• kadar ~ir hapis veya •••• ~ ••• kadar hapis 

cezasiyla celandirilir •••••• " 

1. Schi:Snke - Schroder, a.g.e. § 224 n.9 
2. Loffler A. a.g.e. sh.2..'lb 

3. Thormann - Overbeck, Schweizerischee Strafgesetzbuch, 
II, Besonderer Teil, ZUrich 1941 
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123. maddeye gijre ·ise: 

1. "Her kim, kasten, bir insanin cismine ya da eagl1g1-
na ba~ka suretle zarar verirse, ~ikAyete ba~li olarak 
hapis cezasiyla celand1r1l1r. Hafif durumlarda yarg19, 
cezayi serbeet tak:dirine gore azaltabilir • . 
Fail, zehir, bir s114h ya da tehlikeli bir alet kullan-

mi~sa veya kendini korumuktan yoksun bir ki~iyi yarala

mi~sa ceza hapie cezas1d1r ve fail resen kovu~turulur. 

2. Fail, hafif bir mUessir fiilde bulunmak istemi~, ama 
agir bir mUessir fiile sebebiyet olmu~ ve bu agir sonucu 
ongorebilmi~ee •••••• kadar bapis cezasiyla cezaland1-
r1l1r. Fail resen kovu~turulur. 

" .. ·• .... 
GorUldUgu gibi 1svi9re Ceza Kanunu da mUessir f 111-

lerde sUb_jektif sorumluluktan ayrilml.fi' degildir. 

Oysa bizim Ceza Kanunumuz milessir fiilin agir derecelerin

de objektif' sorumlulugu get_irip, bu sonu9lar a91s1ndan 

failin kast1n1n blD;.unup bulunmad1g1 ara~t1r1lmaks1z1n ceza 

verilmesi yoluna gitmi~tir. 

!svi9re Ceza Hukukunda mUessir fiillerde failin kas

tettigin.den daha agir bir sonucun ger9ekle~mesi halinde de 
fail bu daha a~ir sonu9tan hi9bir suretle sorumlu olmayip, 
kastettigi eonuca gore cezaland1r1l1r. Bu husus !evi9re 

Ceza Kanunun 124~ raaddesinde e~yle be~irtilmi~tir: 
"Ne, eebebiye~- verilmek istenen, ne de ongorillebilen ag1r 

. bir sonuca sebebiyet veren faile, ger9ekle~tirmek (sebebi- . 
yet vermek) istedigi mUessir fiilin cezasi verilir." 

isvi9re ~eza Kanun koyucusu milessir fiilden doga
bilecek a~1r.sonu9lar1 s1n1rlamam1~, l;-22. maddede sayilan 

agir sonuc;lardan dab.a "ba~k~ agir zararlarin" da dogabile

cegini dU~UnmU~ ve bu hususta l. bendin 3. f1kras1nda ge
nel bir hi.ikUm koyarak yargica takdir yetkisi tan1m1~tir. 
Bunun gibi basit milessir fiilde hakime yine takdir yetki
ei vererek "ha.f.1.f durumlarda" cezada indirim yap1la-
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bilmesi olanagini getirmi~tir. 
' Ayni ~ey, Alman Ceza Kanununda da vardir. 

BtitUn bunlarin yaninda 126. maddeye gore de kim, her

hangi birine kar~i sa~ligin.ya da bedenin zarara ugra

mas1n1 sonu~lamayan bir cebirde bulunursa, ~ikayete 

bagli olarak .hafif hapis ya da para cezasi ile ceza

land1r1lacakt1r. 

·~·-·~· 



- 12 -

II. SUQUN UNSURLA:ltI 

1) Hareket : Kasten mliessir fiil sucundan ka

nunda eosterilmi§ olan sonu9lar1n meydana gelmesine; 

genel olarak magdurun cisminde ezaya, sihhatini ihla

le, aklt melekelerinde teeevvti~e neden olan, magdurun 

bedenine yonelik her hareket soz konusu su9un ger9ek

le~mesi i9in yeterli.bir hareket olu~turur. 

Bu bakimdan hareketin ihmali veya icrai nitelikte ol

mas1 onem gostermez. Bir cocugu veya kendisini idareden 

aciz bir kimseyi uzunca bir zaman soguk ve rutubetli 

bir mahalde terketmek suretiyle hastalanmasina veya 

ornegin parmaklar1n1n donmasina neden olmak da mliessir 

fiil say1l1r.l Ancak eger failde mUessir fiil kast1 

yoksa 473. maddenin.2. fikras1 uygulama alani bulur. 

~asten mliessir fiil daha gok cebir yoluyla i~
lenir. Magdurun bedeninde herhangi bir zarara yol agan 

hareketler mUessir fiili gercekle~tirdigi gibi, magdu

runun bedenini yalnizca sarsma, iteleme de maddi etki 

yarat1c1, cisme eza verici nitelikte olmalari nedeni 

ile incelenen su9u gercekle~tirir. Mliessir fiili olu~
turabilen hareketlerin beden ve rub sagl1g1 Uzerinde 

etkili, cisme eza veren, bedene yonelik hareketler ol

malar1 nedeniyle yalnizca yakadan. tutmak mliessir fiil sa

yilamaz. "Bu nedenle C.G.K. 27.9.1954 E.2/129 K.125 

ile, failin ma~durun yakasindan tutmasindan ibaret ka

lan olayin c1sme eza verici etkisinin oimamasi nedeni 

ile mliessir fiil say1lamayaeag1n1 belirtmi~tir.2 

MUessir fiilin ne gibi hareketlerle i~lenebi

lecegi hususunda kanunda bir a91kl1k olmad1g1 i9in.mad

di cebir d1~1nda manevi cebi~ yoluyla da etkili eylemde 

1. K1yak - ~enel, Adam Oldilrmek ve Mtiessir Fiil ·CUrilm

leri, Ankara 1959 sh.59 

2. Donmezer, Ki~ilere ve Mala Kar~i Ctirtimler, 12~B, 
101 dipn.l 
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bulunulabUir. Mti.essir fiil meydana getiren hareketler 

dogrudan dogruya vti.cuda yonelik: fizik vasitalar olmakla 

beraber vticut btitilnltigtine tesir eden ve ki~iye yonelik, 

vU.cut bti.ttinltigilnti. bozmak amaci ile yap1lm1§ psi~ik: (ma

nevi) hareketler de birer mti.essir fiildir. 1 

Ornegin maddi cebir olmaksizin ne §ekilde olursa olsun 

bir kimseyi korkutarak sinir hastal1g1na ugratmak manevi 

cebirle i~lenmi~ bir etkili eylem su9udur. Yargitay da 

mtiessir fiilin yalniz dovmek ve yaralamaktan ibaret ol

may1p magdurda elem ve teessti.r husule getiren her ttirlti 

maddi ve ruhi ef'a.lin de mtiessir fill oldugunu kabul et

mi§tir. 

Bu nedenle her ne kada.r sirf yakadan tutma eyle

mi mtiessir fiil olarak kabul edilmezse de bu hareketin 

magdurda elem ve teessUr husule getirip getirmediginin 

goz ontinde bulundurulmasi gerekir. 

Tokat atma hareketi de cisme eza verece~inden mti

essir fiil sugunu olu~turur. Ancak bu hususta bir nokta

da gorti.§1 ayr1l1gi. bulunmaktad1r. Faruk Erem'e gore kanu

nun ~art ko~tugu sonu9lar1 (cismen eza, sihhati ih141, 

akli melekelerde te~evvti~) dogurmayacak derecede bir to

kat vurmak "hakaret kast1" ile hareket edilmifise sovme 

sugunu olu§turur. Boyle bir kast yok ise 456. maddenin 4. 
f1kras1 htikmti uygulanir. 2 

Diger bir dti§ti.nceye gore ise tokat mutlaka cisme eza verece

ginden ve bunu takdir etmemek de mtii:nkti.n olamayacagindan 

hakaret kasti ile vurulmufi olsa bile T.C.K.'nun 79. mad

desi htikmti geregince en agir ceza olan 456. maddenin 4. 

f1kras1n1n uygulanmasi gerekir.3 

l. Gok ~. - Akyol s. - Kolusayin, "Ki§ilerin VU.cut Etittin

lligtinde Olu~turulan Za:rarlarin Adli Tip Ag1s1ndan Deger

lendi:r ilmesi" Adli Tip MU..Yay. No:2 

2. Erem F. Ttirk Ceza Hukuku Ozel HUkUmler 3.B.4.C. Sh.410 

3. Majno, 3.c. N.1652 ve Kiyak-$enel, Adam Oldtirmek ve 

Mtiessir Fiil Ctirtimleri Ankara 1959 Sh.59 
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Kanimca da · tahkir kasti ile birini tokatlamak 
isteyen kif}:i ·bu hareketinin magdura ayn1 zamand.a ac1 

da verecegini ongCSrUr ve bu ongormeye ra~en tahkir 

kasti ile de olsa tokat atarsa bu sonucu da kabullen

mi§ ve dolay1s1yla kanunun iki hUkmtinU bir f iil ile 

ihHl.l etmi§ demektir. Bu nedenle de T.C.K.'nun 79. 

maddes inde dUzenlenmi§ olan fikri i9tima kurallar1 

gere~ince en agir ceza olan mUessir fiilin cezas1 ile 

cezaland1r1lmas1 gerekir. 

ZUhrevi bir hastal1~1 bulunup da bu hastal1~1 

kasten, magdurun r1zas1 ile ger9ekle§en bir cinsel 

ili~ki yoluyla da Dlsa ba§kasina bula§tiran kimsenin 

eylemi cebirsiz mUessir fiil say1l1r. Eger hastal1~1n 

bula~t1r1lmas1nda failin kasti olmayip taksiri varsa 

Umumi H1fz1s1hha Kanunun 292. maddesinin gondermesi ile 

T.C.K.'nun 459. maddesi uygulan1r. 

Bir kimseyi yUksek frekansli elektrik 1§1g1 al

_tinda tutmak veya elektrik ceryanina kaptirmak da cis

me eza veren hareketlerdendir. 

Zehirli maddeler vermek suretiyle etkili eylemde 

bulunmak da olas1d1r.l 

2) Tipiklik : 

A) Fail Herkes, kasteh mliessir fiil su9unda 

su9 faili olabilir. 

B) Magdur: Su9un magduru ancak ya§ayan bir insan 

olabilir. Bu nedenle bir cesede kar§J. etkili eylemde bu

lunma su9undan soz edilemeyecegi gibi hayvanlara kar~i da 

etkili eylemde bulunma su9undan soz edilemez. Kanunumuz 

bir kimsenin ba§ka birine kar§1 mUessir fiilinden soz et

tigi i9in ki§inin kendi kenditie kar§i mliessir fiil su9unu 

i§lemesi de soz konusu olamaz. Ancak, bir mliptelaya alkol 

saglayan ki§i sagl1g1n zarara ugramasina sebebiy~t vermi§ 

olmas1 nedeni ile dolay1s1yla fail olarak cezaland1r1la
bilir. 2 

.1. Kiyak-~enel, a.g.e. Sh.60 

2. Wessels J., Strafrecht Besonderer Teti - 1 Sh.52 
Heidelberg 1984 
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C) Sonu9 : Etkili eylem bir zarar su9udur. An
can mUeseir f.1111n lJayati tehlikeye neden olmas1 halin
de tehlike su9u niteli~indedir. Fallin hareketinin et

kili eylem eu9unu olu~turabilmeei 191n T.C.K.nun 456. 
maddesinde tek tek sayilmak suretiyle belirtilmi~ olan 

sonu9lardan birini ger9ekle~tirmie olmasi gerekir. Orta

ya 91kan sonucun a~1rl1~1na (derecesine) gore de su9un 

basit, a~ir, pek a~ir ve hafif tUrleri olu~ur. 

Bu eonu9lar eunlardir. Cismen eza, e1hhati ihlAl, akli 
melekelerde te~evvU~, mutad meeguliyetten yoksunluk, 
havastan veya azadan birinin devaml1 zaafi, soz soylemek

te devamli mU.~kUlat, 9ehrede sabit eser, yirmi gUnden 
fazla ak.11 veya bedeni hastal1k veya mutad i~tigallere 

devam edememe, hayati tehlikeye koyma, gebe bir kadina 

kar~1 i~lenmi~ olup da vaktinden evvel 9ocu~ dogumu

nun eonu9lanmas1, havastan el ve ayaklardan azadan bi

rinin kayb1, soz soylemek kudretinin kayb1, 9ocuk yapll8. 

kablliyetinin kayb1, 9ehrede daimi degifiiklik, gebe bir 

kad1na kar~1 i~lenm.1~ olup da 9ocu~ dil~mesinin sonu9-

lanmas1. 

Sadece "kBtU muamele" mUessir fiil de~ildir. ~art
lari mevcut ise kotU muamele ba~ka bir su9a vUcut vere
bilir, (bale. T.C.K.478) e~er "rahmu·~efkat ile kabili 

telif olmayacak surette fena muamele" yukarida i~aret 
edilen sonu9lar1 husule getiren bir mUessir fiil mahiye

ti arz ediyorsa 478. madde yerine 456. madde tatbik 

olunma.l.1d1r. !talyan temyiz aahk.emesi bir sopa ile kar1-

s1na vurmak isterken, kar1s1n1n amcasina vuran ve bu 

suretle yirmi gUnden fazla haetal1~1na sebep olan kocan1n 

ailesi efrad1na kotU muameleden de~il, mUessir fiilden 

mahk\llniyetini taedik etmi~tir. 
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~emyiz mahkeaemizce ~lretmenin Blrenciyi dovmesi 
477. maddeye de~il, 456. maddeye giren bur su9 say1lm1~
t1r.1 

D) Nedensellik. Ba~1 : · Bir kimseyi kasten mUesair 

fill su9undan dolayi sorumlu tutabilmek i91n, o kimsenin 

hareketi ile, ortaya 91kan eonu9 aras1nda nedensellik ba

~1n1n bulunmas1 zorwiludur. Ancak nedensellik ba~1n1n var
l1~1n1 kabul edebilmek 191n, eonucun tamamen, failin hare
ketinin do~dan do~ya bir sonucu· olmas1 da ko~ul de~il
dir. Bir kimsenin hareketi nedeni ile ma~durun zarara u~
ram~ olmasi, sonuca failin hareketinin sebebiyet vermili' 
olmas1 halinde de olayda nedensellik ba~1n1n varl1~1 kabul 
edilebilir. Ornelin bir kimsenin silahla tecavUzU olay1nda, 
tecavUze u~rayan, savunma durum.unda tecavUz edenin silah1n1 
tutarken yaralanirea sonu9 failin hareketi nedeniyle mey
dana geldi~i i91n hareket ile eonu9 arasinda nedeneellik 
ba~1 vardir. 2 B19ak ile yaralamak 191n Uzerine yUrUyen fa
ilden kurtulmak maksadi ile magdurun ka9arken kolunu kir

maei durumunda da; bu sonucun ortaya 91kmas1na failin ha
reketi sebep oldulun.dan yine olayda nedensellik ba~1 kuru
lur.' Yarg1tay da kararlar1nda, sonuca failin hareketinin 
sebebiyet verd1l1 olaylarda hareket ile sonu9 arasinda ne
densellik ba~1n1n varl1~1n1 kabul.etmektedir. "San1~1n za
rar gorenin odas1na girip, onu dovmek i9in, ierarla kap1-
s1n1 a9t1rmaya 9al11i't1g1, tildUrecegim diye · ba~1rd1g1, kap1 
a91lmay1hca kapiya yUk:lenerek kird1g1 bun g~ren magdurenin 
kurtUlmak amac1yla kendini camdan a~ag1 b1rakt1~1, bu su-· 
retle yaralamanin meydana geldigi anla~1lmaktad1r. 
Sanik hakk1nda T.C.K.nU.n 456/2, 457/1, 45A. maddelerinin 
uygulanmasi dogrudur~"4 

1. (Y.4.C.D.17.9.1943, 4929/4574 Erem F. TUrk Ceza Hukuku 
Ozel lilik:Umler, 3.E.Sh.410) 

2. Majno, 3.c.No:l631 
3. Erem F. a.g.e~ sh~409 
4. (Y.4.C.D. 9.11.1982 6011/6479 Y.K.D.1983-3/429) Ayn1 dol

rultuda (Y.C.G.K. 4.4.1983 4:2/153 Y.K.D.1983-8/1224) ve 
(Y.8.c.n.12.10.1984, 3995/4386 Y.K.D.1985-3/441) 
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3) Bukuka Ayk1r1ll.k Hukuka ayk1r1l1k su9 tipinin 
, 

ihlalinin hukuk dUzenince uygun gorUlmemesi, su9 tipi-

nin haksiz olarak ihlll edilmesidir. Bu nedenle hakli 
savunma (me~ru mUdafaa) veya zorda kalma (1zt1rar hali) 

durumunda bulunan bir kimse tecavUzden kurtulmak yada 

tehlikeden korunmak amac1yla etkili eylemde bulunursa 

hukuka ayk1r1l1k unsuru. bulunmad1~1 i91n ortada su9 da 
olmaz. 

l . 

Tibb1 mUdahalelerde hekimin tedavi maksadi ile ve 
meslek kurallarina uygun olarak bir hastay1 ameliyat et
mesi mUessir fiil sayilmaz. Hekimlerin tibbi mUdahalele
rinin cezas1zl1g1 yaln1z hastan1n r1zas1ndan ileri gelme
mekted ir. Meslegin icras1 hakk1ndaki kanunlar hekimlere 
bu yetkiyi tan1m1§t1r. O halde hastanin rizas1 olsa dahi 

tibb1 kurallarin ge9erli say~d1~1 mUdahaleler hukuka uy
gunluk sebebinden yararlanamaz.2 

Spor hareketlerinde sporcunun o sporu yapma yetkiei 

sporun kurallar1 ic;inde kald1~1 takdirde blr hukuka uygun- . 

luk nedenidir. Bu nedenle bir atletizm yar1!}mas1nda raki
bine 9elme ta.kip onun yaralanmasina veya ac1 duymaaina ne
den ola.n atlet, atletizmin kurallari di§inda hareket etti

~i i91n mUessir fiilden dolayi eorumlu tutulaca~i halde, 

ayn1 olay bir futbol ma91 s1ras1nda rakip tam1n1n oyuncu
sunu durdurmak amac1 ile yap1l1rsa eylemde hukuka ayk1r1-

l1k yoktur. Bunun gibi boks ma9lar1nd~ da boks oyunu, bok
sorlerin ·birb_~lerine yumruk atmalar1n1 gerektirdi~i i9in 

· oyunu kurallarina gore oynad1klar1 takdirde boksorleri 

etkili eylemden dolayi soru.mlu tutamayiz. 

1. (Y.l.C.D.20.4.1982 668/1561 Y.K.D.1982-7/1004) : Onkifili ta-
ra!indan toplu aald1r1ya u~rayan san1~1, · aald1~ganlar1n alt

larina al1p sopa ve mu~talarla vurmalari s1ras1nda, sanigin 
hayat1n1n tehlikeye dU~tUglinU anlamaa1 Uzerine bu toplu sal
diridan kurtulmak i9in al ttan "biz" denilen aletl.e magdura 
biJ:•kez vurap yaralayarak ellerinden kurtulup ka9mas1 olayinda 
san1g1n kast1n1n ya.ralama eyleminin de tamamen hakl1 savunma 
oldu~na karar verilmi~tir. · 
2. Erem F. TUrk Ceza Bukuku Genel BUkUmler, 2.C.Sh.10-11 
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Ma~durun r1zas1, kural olarak etkili eylemde bir 

hukuka uyguniuk nedeni olamaz. "Egemen goril§e gore in

san kendi organlarina s1n1rs1z hakim degildir, bireyin 

vatanina, topluma ve ailesine kar~i yerine getirmesi ge

reken bir tak1m odevleri vard1r ve kendi vticudunda tasar

ruf etmek suretiyle, bu gorevlerini yerine getiremeyecek 

bir hale kendisini koymaya yetkili degildir. ~u halde ri

za, bire;rin toplumsal faliyetini geregi gibi yerine getir

mesine engel olacak derecede beden tamaml1g1na zarar veren 

bir fiile ili~kinse ge9erli olamaz ve fiilin hukuka uygun 
say1lmas1n1 gerektiremez. 0 1 

·Tedip hakk1n1n kullan1lmas1 niteli~inde olan eylem

ler etkili eylem su9unu olu~turmazlar. Tedip hakk1, daima 
cocugu islah ve terbiyesini hedef tutan bir eorevden dogar. 

Bu nedenle ·earf edilen gayret bu amacin ger9ekle~tirilmesi 

i<;in olmal1d1r. i§te o zaman tedip hakk1n1n s1.n1rlari ken
dili~inden belirlenmi~ ~lur.2 Ancak Ttirk Ceza Kanunu tedip 
hakk1n1n kottiye kullan1lmas1n1 ayrica cezaland1rm1~t1r. 

Eylemin, tedip hakk1n1n kotUye kullan1lmas1 mi yoksa etkili 

eylem mi oldu~, sanik ile magdur arasinda tedip hakk1n1 

doguran bir hukuki ili1.;Jkinin var olup olmamasi ve failin ter

biye ve egitim ozel kastiyla hareket edip etmemesine gore 

belirlenir. 

Kasten mUessir fill su~unu·T.C.K. md.46l'deki me9-

buriyetlerle yapanlara ceza verilmez. 461. maddenin l.ben

dinde mal i9in me§ru mtidafaa 2. bendinde ise ciddi korku 

sebebiyle me~ru mlidafa durumu vardir.3 · 

Mala karl}1 me~ru mUdafaa, T.C.K.'nin 495-496-497-499. 
maddelerinde dUzenlenmil} olan yagma cUrtimleri ile adam 

kaldirma cUrmUnden birini i~leyen faile kar~i kabul edilmi~T 

tir. 

1. Donmezer - Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku 7.B.2.C. Sh.5 

2. Erdo~du A. "Tedip Hakk~" Adl. Dergisi 1951, Sh.1474 
3. Goztibtivtik, Mukayesili Tlirk Ceza Kanunu A91lamas1 Sh.438 

No:l634 .· 
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Kanunda ge9en nehb ve garet kelimeleri de ya~ma, 9apul 
anlamina geidiginden bu sonucu geni~letmemektedir. 

Majno'ya gBre kanunda her nekadar "ma11n1" kelimesi yer

alm1§Sa da bu kelime anilan madde de mUlkiyet anlaminda 

oldu~dan 461. maddenin 1. numarasi malin mUlkiyetinin 

ba~kasina ait olmas1 durumunda da uygulanacak:tir. 1 

:Buna kar§in Faruk Erem'e gore 461. maddenin 1. bendinde 

"bir kimeenin ancak:·kendi mal1n1 mUdafaa." etmesi me§ru 

say1lm1§t1r. 2 Kanimca da T.O.K. md.461-1 bir kimsenin an

cak kendi malin1 savunmas1 durumurida uygulanabilecektir. 

Me§ru mUdafaaya ili~kin 49. maddenin 2. bendinde U9UncU 

ki~inin eavunulmas1 durumunda da maddenin uygulanaca~1 be

lirtilmi~ olmas1na kar~in, mala kare1 me~ru mUdafaaya- ili~

kin maddede, bu konuda bir ay1kl1k olmad1g1 gibi bir kim

senin "mal1n1" mUdafaas1ndan etsz edilerek Ui;UncU kil}inin 

mal1n1n savunulmas1 durumunda hUkmUn uygu.lanabilme olana-
' ~ida kapanm1§t1r. Ayr1ca mal1n1 kelimesinden mUlkiyet an-

lam1n1 91karmak do~ru olmasa gerek. 

Ancak olmas1 gereken a91s1ndan toplumdaki bireyler 

arasinda· varolan dayani§ma duygusu gere~ince, nefis ve 

~rz i9in yapilan me§ru mUdafaada old~ gibi, mala kar~i 

me§ru mUdafaada da U9UncU k1~1lerin ma~lar1n1n mtidafas1 

da kabul edilmelidir. 

T.c.K. bu hUkmUyle mala kar~1 olan sald1r1larda 

hakli eavunmanin uygulanabilmesi 19in ~ahislara da cebir 

Qiddet v~ya tehdit kullan1lmas1n1 aram1~t1r. Ancak TUrk 

Mede~i Kanununun 894. maddeei zilyede mal1n1 her tUrlU sal

d1r1ya kare1 aavunma olanagin1 vermi~tir. Medeni Kanunu

muzun 894. maddesi hUkmU ~oyledir: "Zilyet, bUtUn gasp 

ve tecavUz fiillerini kuvvet kullanmakla defetmek hakk1n1 

haizdir. ~iddetle veya hafiyyen (yani gizlice) kendisin

den alinan o ~eyi gayri menkul ise g4s1b1 kovarak ve men

kul ise cUrmU me~rhut halinde tutulan veya ka9arken yaka

lananin tamamiyle elinden alarak istirdat edebilir. 

Zilyet, ahvalin hakli goetermed~~i cebir ve ~iddet kullan

maktan i9tinap etmekle mUkelleftir." 

1. Majno 3.C.No:l672, ayn1 dU~Uncede GozUbuyUk No:l635 Sh.438 
2. Erem F. TUrk Ceza Hukuku Ozel HUkUmler 3.D.4.C. Sh.448 



- 20 -

461. madderiin ikinci bendinde yer alan ciddi kor

ku nedeniyle' me~ru mtidafaanin kabul edilmesi i9in varl1g1 

gerekli olan ~artlar ~unlardir. 

1. Bir ~ahsin evine veya i9inde adam oturan hertUr 

bina ve eklentilerine sald1r1da, bulunulmu~ olmal1. 

Bu sald1r1n1n maddede say1lm1~ olan merdiven ku

rup 91kma, evin ya da·binan1n duvar1n1 delme veya kap1s1-

n1 kirma ya da bu binalar1 ve eklentilerini ate~e verme 

bi9imleriyle s1n1rl1 olmad1g1 ba~k~ bi9imlerde yap1lacak 

sald1r1larda, di~er ~artlarin da varl1~1 halinde htikmiln 

uygulanacag1 i~tihat edilmi§tir.l Bu, 9ok yerinde bir ka

rardir. QUnkU bir eve veya icinde insan yafilayan sair bi

nalara, it;;inde yali!ayanlarca ki~isel gUvenliklerinin teh

like i9inde oldugu kan1s1n1 uyand1rabilecek ve ciddi kor

ku yani.tabilecek sald1r1 ~ekilleri yalnizca maddede sayi

lanlardan ibaret olmayabilir. Maddede say1l1 olanlari.n 

d1fi11ndaki bir sald1r1 bi9irninin varl1g1 halinde sirf bu 

gerekc;eye dayanarak maddenin uygulanamayacag1n1 soylemek 

htikmiln ruhuna ters.dti~er. 

2. Bu eylemler gece vakti yap1lmal1 veya glindUz ol

sa bile sald1r1lan bina, ev ve eklentiler ilcra bir yerde bu

lunmali. Gece vakti Tilrk Ceza Kanunu uygulamasinda T.C.K. 
nun 502. maddesine gore gUne~ batmasindan bir saat sonra 

ba~lar ve gtine~ dogmasindan bir saat .evvele kadar devam 

eder. 

3.· Sald.J..rl., ev veya bina it;inde oturanlarin kif}isel 

·gtiverrlikleri a91s1ndan, akla uygun bir endi~e ve ciddi korku 

U¥8.nd1rmal1d1r. 

1. (Y.l.C.D.27.10.1970 139/2948 Goztibliylik., Mukayeseli Ttirk 

Ceza Kanunu Ai;1lamas1 4.C. Sh.444) ve (Y.C.G.K.29.9.1980 
1-204/303 Y.K.D. 1981-1/~6) 
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4. KusurlulUk : Kasten MUessir Fiil su9undaki kast, 

genel kasttir. Fail, etkili eylemde bulunma kastiyla ha

reket etmi~ olmal1d1r. Failde genel olarak magdurun cis

mine eza vermek veya sihhatin~ ihlal etmek veya akli me

lekelerinde te§evvti~ husultine sebep olmak maksad1 bulun

mal1d 1r. Fail, hareketinin boyle bir sonucu doguracag1n1 

bilmeli ve istemelidir. Ancak hareketinden do~abilecek so

nu9lar1 ongormti~ ve ·bu sonu9lar1 kabullenmi§ olan ki~ide 

de etkili eylem kast1 vard1r. Orne~in zilhrevi bir hasta

l1g1 bulunan biri, cinsel ili§ki sonunda bu hastal1g1n1n, 

magdura da bula~acag1n1 ongormti~ ve meydana gelebilecek 

bu sonucu kabullenmi§ ise kasti vardir. 

Kasten Mtiessir Fiil su9unda, 456. maddenin 1. fik

rasinda yer almi§ bulunan temel sue tipi yaninda, 2. ve 3. 
fikralarda sonu9 nedeniyle a~1rla§an sue durumuna da yer 

verilmi~ olup ad1 ge9en f1kralarda say1lan sonu9lar aci

sindan kanunumuz, Alman ve :tsvi9re Hukukundan farkli ola

rak tamamiyla objektif sorumluluk esas1n1 benimsemi~tir. 

Dolay1s1yla 456. madde bir bilttin olarak gozontine al1nd1-

~1nda; genel olarak etkili eylemde bulunma kastiyla hare

ket eden failin hareketi, su9 tipinde unsur olan sonu9lar1 

a~ip, 2. ve 3. fikralarda ozel olarak b~lirtilmi~ olan da

ha agir sonu9lar1 meydana getirirse, failin bu sonu9lar 

ac1s1ndan kast1n1n bulunup bulunmad1~1 ara~t1r1lmaks1z1n 

sorumlulugu yoluna gidilir. Ancak verilecek cezada 458. 

maddeye u:ygun olarak bir miktar· indiriin y_ap1l1r. 

Ceza HukU.kundaki objektif sorumluluk i9in hareket 

ile sonu9 arasinda nedensellik ba~inin kurulmas1n1n ye

terli olmad1~1, bugtin Ceza Hukukunda objektif sorumlulu-
4 

~n bir ozellik ta~1d1g1 ve bu ozelligin sonucun objek-

tif olarak ongorlilebilmesi oldu~ kabul edilmektedir.l 

Dolay1s1yla>failin iradi hareketinin, 456. maddenin 2. ve 

3. fikralarinda yer alan sonu9lara neden olabilecegi ob

jektif olarak dah~. ongortilemiyorsa, faili, ad1 ge9en fikralar

dan degil, eu9un basit ~eklinden dolay1 sorumlu tutariz. 

1. 19el K. Ceza Hukukunda Taksirden Dogan SUbjektif 

Sorumluluk · istanbul 1967, sh.130. 
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TUrk Ceza ~anunu kasten mUessir fiildeki kasti 

belirlerken ,'!katil yastiyla olma.ks1z1n" deyimlni kul

lanm1~t1r. OlUmle sonu9lanmayan aomut olayda failin kas
t1n1n adam oldUrmeye mi yoksa etkili eylemde bulunmaya 

mi yonelik oldu~ olaydaki verilere gore hakimin takdir 

yetkisi i9indedir. Fakat mUeseir fiilin ger9ekle~en ag1r 

derecelerinde, failin, katil kastiyla hareket edip etme

diginin tesbiti gU9_ ~Hacaktir. Y.C.G.K.19.1.1970 tarih 

ve 1360/268 say1l1 bir kararinda bu iki cUrmU birbirin

den ayiran ba~lica olcUleri ~oyle belirlemi~tir : 

a) Ma~dur ile fail araeindaki husumet sebebi ve 

mahiyeti, 

b) Failin cUrUmde kulland1g1 sald1r1 aleti, kuv

veti ve etk~ mesafesi, 

c) Fail ile magdur arasindaki meeafe bulunduklar1 

yerin durumu, 

d) Magdurun vUcudunda meydana gelen yara yerleri ve 

mahiyetleri, 

e) . Olay1n sebebine ·gore, ba9lang19, devam ve sona 

ermesini·kapsayan olu~u, 

f) Failin i~lemeyi kast ettigi cUrmUn icras1na ait 

bUtUn fiill_eri tamamlam.1~· olmasina ra6men cUrmlin, 

failin irad.esi d1~1ndaki bir::..;seb~pten dolay1 mey

dana gelmemi~ olmasi. 1 

Y.C.G.K'nun boyle bir karar vermesi ger9ekten, hlik

miln kanuna uygun olarak verilebilmesi·a91s1ndan, hakimle

rin takdir yetkilerini isabetli kullanmaiar1nda onlara yol 

· gosterici ve bu konudaki kararlarda _birligi saglay1c1 ni- · 

telikte olmasi bak1m1ndan yerindedir. Yarg1tay1n uygulama

larinda da ~u ol9Ulerin kullan1ld1g1 ve kararlar1nda da 

birligin bulundugu gorlilmektedir. 

1.1.K.!.D. 1971-4/204 



Ornelin l.C.D.nin bir kararinda; meydana gelen 

yara yeri ile mahiyetinin hayati tehlikeye koy:mu~ ol

mas1n1n ba§l1 baeina oldUrmeye te~ebbUs fiilinin ·vas

f1n1 tayine yeterli olmayaca~i, san1~1n kastettigi ol

dUrme cUrmilnUn icrasina ili~kin bUtUn fiilleri bitirmi'i, 

fakat iradesine bagl1 olmayan engel nedenlerden dolayi 

sucun meydana gelmemie oldugunun delilleriyle isbat1 ya

p1lmad1kca olay1n yaralama olarak kabul edilmeei gereke

cegine karar verilmietir.1 Yine Y.C •. G.K.nun 22.11.1982 
tarihli karar1nda;2 b19ag1n hayati, bolgeye yoneltilmi~ 
olmas1n1n ba~ll. ba~1na oldtirme kast1n1 gostermeyece~ine, 

o bolgede de yaralama olabilecegine, oldUrm~ kast1n1n dar

benin eiddetine, eay1s1na, oldUrUcU derecede olmas1 ve 

sonucun al1nmae1n1 onl.eyen bir engelin bulunmas1 gibi maddi 

bulgular1n varl.1g1 ile ac1kl1~a kavu~acae1na; Y.l.C.D.nun 

18.6.1981 tarihli kararinda da,3 yalnizca b19ak darbeeinin 

lerine ntifuz etti.gi gtsz onUnde tutularak eylemin adam cH
dUrmeye te~ebbUs olarak nitelendirilmesinin yerinde olma

digina karar verilmi~tir. Yine bu dogrultuda san1~1n ol

dilrmeye elverieli ve yeterli av tUfegi gibi ate~li silahl. 

ma~durun ya~amsal ~nemi olan vUcut btllgesine ni~an alarak 

atee etmesinin oldUrme kast1n1 a91kca belirtti~ine, sonu-

cun al1namamasin1n ea9malar1n i~lememeai gibi ba~1nt1l (niabi) 

olanaks1zl1ktan ve dokunmamas1n1n da bedefin oynak olma

eindan, yUrUtme davran1~lar1n1 ~UrdUre~emesinin ise ~nlen

mesinden ileri gelmesi nedeniyle eylemin kasten adam tll

dUrmeY.e kalk1~ma yerine etkili eylem olarak kabul edilme

.sinin do~ru olmad1~1na karar verilmil,i!tir. 4 

1. (Y.1.C.D. 13.11.1970 4825/3136 1.K.!.D.1971-1/15 ve 
1972-1/790); ayni do~rultuda (Y.l.C.D. 2.7.1970 3264/2209 

1.K.1.K. 1971-6/326); (Y.1.c.n.23.12.1971 4542/4367 1.K.1.D. 
1972-3/909); (Y.C.G.K. 28.1.1974 1-421/3749 1.K.!.D. 
1974-5/2743; Yirmi metre mesafeden tabanca ile ate~ ederek 
yaralama olay1nda, ortada blr engel olmad1~1 halde, san1g1n 
yaklaearak ~ldUrticU ate~i yapmamasi ~ldilrme kast1n1n bulun
mad1~1n1 delildir. 
2. (Yarg1tay C.G.K. 22.11.1982 1-276/431 Y.K.D.1983-3407) 

ayni dogrultuda (Y.C.K.14.6.1976 1-224/2~7 Y.K.D.1977-9/1294) 
3. (Y.l.C.D. 18.6.1981 1113/2945 Y.K.D. 1982-6/869) 
4~ (Y.l.C.D. 9.11.1978 4145/3947 Y.K.D. 1979-8/1212) 
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A) Kusurlulugu Kald1ran Haller : Genel olarak 

kusurlulugu 'kaldiran haller1 kasten mUessir fiil su9unda 

da failin sorumlulugun bulunmad1~1 sonucuna gottir.Ur. 

Hata durumunda failin yan1lg1s1 ·hukuki ise, T.C.K. md.44 

geregince hukuki hata failin sorumlulu~ Uze~inde etkili 

olmaz• 

~ah1sta hata v.e hedefte hata durumunda ise T.C.K. 

md. 52 hUkmU geregince su9 kastedilen ki§iye karf}1 i~len

mi~ sa;y1l1r ve fail bu madde htikmtine uygun olarak cezalan-
2 d1r1l1r. 

1. Kaza ve rastlant1, zorlay1c1 neden, zor kullanma. Bkz. · 

Donrnezer-Erman Nazari ve ~atbiki Ceza Hukuku C.2 7.B. 

No.1026; Alacakaptan u. Su9un Unsurlari, Ankara 1970 S.h.154 

2. Y.4.C.D. 21.12.1965 849/8433 : "Mlinaka§la ettiei ~ahsa 

sallad1g1 yumrugu ba§kasina isabet eden sar11g1n mUessir 

fiil ka.sti vard1r" 

(D~nmezer dennaklen Ki~ilere ve Mala Kar~1 Clirlimler 12.B. . . .• 

Sh.104 dipn.15) 
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I - KASTEN BASiT MUESS!R Fi!LLER 

Kasten basit mUessir fiiler T.C.K.nun 456. madde

sinin 1. fikrasinda yer alm1~t1r : "Her kim katil kastiy

la olmaks1z1n bir kimseye cismen eza verir veya sihhati

ni ihlAle yahut akli melekelerinde te~evvU~ husulUne se

bep olursa al ti aydru:i- bir seneye kadar haps olunur.'tEtkili 

eylemin bu tUrtinil dort ba~l1k alt1nda incelemek olas1d1r: 

1. Cismen Eza Ma~durun be'deninde meydana geti-

rilen her tUr.lU maddi aci cismen ezadir. Fu balnmdan bir 
kimsenin sa91n1 9ekmekl cisme eza verebilen bir. hareket 

oldugu halde, yalnizca sac; kesme eylemi cismen eza kavra

m1 i9ine sokulamayacagindan muessir f iil su9unu olu~turmaz. 

Bu nedenle; bir kad1n1n r1zas1 olmaks1z1n ona hissettirme

den, farkettirmeden sa91n1n kesilmesi durumunda etkili ey

lemde bulunmadan soz edilemez. Ancak burada da yarg1iay1n 

magdurda elem ve teessilr husule getiren her tlirlti hareketin 

-muessir fiil olarak kabul edilmesi gerekti~i yolundaki i9ti

hat1n1n goz onUnde
0

bulundurulmas1 gerekir. 

Cismen ezanin hareketten dolayi f iilen meydana 91k

mas1 filart degildir; fakat hareketin cismen eza vermeyi 

gerektirecek nitelikte bulunmasi yeterlidir. Gergekten du

yarl1l1~1 az elan bir kimsenin eza-verici bir hareketten 

fiilen aci duymam1~ olmasi yahut fiilin derin uykuda bir 

kirnseye yoneltilmi~ bulunrnasi halinde.de eu9 olu~mu~ say1l
mal1d1r. 2·· 

2. Sihhati !hlal Sihhatin ihlali magdurun sae-

11g1na kar~1 her tUrlUmaddi veya manevi sald1r1lard1r. 

Magdurun eagl1g1na saldir~, mutlaka magduru hasta hale 

sokmak demek degildir.3 Has~al1g1n sihhati ihlal say1laca

g1 tabiidir. Fakat "sihhati ihlal" tabirinin hastaliga has

redilmesi dogru degildir. 

1. Y.C.G.K. 20.3.1972 30/139 : Kasten magdurun sa91ndan 9ek
mek mtiessir fiil su9unu te§kil eder. (Aydin T.Ahmet, Ki
§iler Aleyhine ClirUmler 1986 Sh.255 ve Kiyak/~enel Yar
gi tay Ceza Genel Kurulu Kararlari 1974 Sh.131) 

2. Donmezer, Ki§ilere ve Mala Kar§i Clirlimler 12.B. Sh.108 
3. GoztibliyUk, "~ah1slara Kar§l1 MUessir Fiiller" Adl.D.1972 Sh. 74'. 
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Hastalik sayilamayacak te~evvU~ler dahi sihhati ihl~l 
tabirine girebilir. Mevcut bir hastal1g1n artmasina se-

bebiyet vermek hali de sihhati ihlaldir.1 

Bir kimsenin ea~lik durumunu ge9ici olarak bozan 

durumlar da eUrekli olmasa bile, sihhati ihlAl say1l1r. 

Bir kimseye ila9 i9irerek ishal olmasina sebebiyet vermek.2 

3. Akli Melekelerde Te§evvU~ : Akli melekelerde 

tel}eVVU§ kavrami ile_ki~inin normal ruhsal yapisinda mey

dana getirilen dtizen.sizlik ifade edilmek istenmi§tir. Ba

yilma ve sarho~ edilme3 halleri akli melekelerde te~evvti§e 

ornek olarak gosterilebilir. 

"Akli melekelerde tef}evvil~" ibaresi 0 ak1l maluli

yeti" tabiri ile ayn1 anlama gelmez. QUnkti hastalik veya 

maluliyet say1lmas1 tibben olanaksiz olan haller dahi akli 

melekelerde te~evvU~ tabirine dahil olabilir. Te~evvU~lin 

hastal1k veya mal'\Uiyet derecesine varmasi halinde mUesser 

fiilin ~iddet sebepli 9ekilleri ortaya 91kar.4 

4. On GUnden Fazla, Yirmi Gtinden Az Akli veya Bedeni 

Hastalik veya Mutad 1§tigallere Devam Edememe : Ttirk Ceza 

Kanunun 456. madd~sinin 1. fikrasinda yer alan basit mliessir 

fiiller, 2. ve 3. fikralarda yer alan ag1r ve pek ag1r mU

essir fiillerin sonu9lar1n1 meydana getirmeyen ve son fik

radaki hafif mUessir fiillerin sonu9lar1n1 da a~an fiiller

dir. Bu nedenle on glinden fazla ve yirmi gtinden az bir slire 

ic;in akli veya bedeni hastaliklt;l.rdan. birini .ya da bu kadar sU. -

re ic;in akli veya bedeni hastaliklardan birini ya da bu ka-. . 
dar sUre. mutad i~tigallerden mahrumiyeti dogur•an fiillere 

basit mUessir fiillerin cezas1 verilir.1 

Mutad i~tigalden mahrumiyet ile akli veya bedeni has

tal1g1n birlikte bulunmas1 zorunlu degildir. Dolay1s1yla 1. 
4 

f1kran1n uygularunasinda, on glinden yirmi gline kadar i~ten 

mahrumiyet olmake1z1n hast8:l1g1n varolmasi ya da hastali.k 

olmaks1z1n i~ten mahrumiyetin bulunmasi yeterlidir.~ 

456. maddede ki hastalik fiilin patolojik bir sonucudur.4 

1. Erem F. TUrk Ceza Hukuku Ozel Hlikilmler 3.B. 4.C. Sh.412 
2. Dorunezer, Ki§ilere ve Mala Karfil. CUriimler 12.B. Sh.108 
3. Majno 3.c. No.1635 
4. Majno 3.c. No.1636 
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Hastal1g1n varli~i., yoklu~ ve sUresiyle if} gU9ten 

kalma stiresi bilir ki§i raporu ile belirlenir. Eu 

sUrenin belirlenmesinde magdurda meydana gelen .ya

ralar1n her birinin ayri ayri if} gU9ten kalma sUre

s inin toplami degil bir tek yaran1n i§ gilce engel 

olma stiresi goz ontine al1n1r.l 

Nutad if}tigalden maksat, mesleki if} olmayip, 

beden ve akil kuvve·tinden istifade mahrumiyetidir.2 

l§tigal olunan hususun "Ucret•11 olmamas1n1n, fikri 

veya bedeni olmasinin, bir mesleki faaliyet tef}kil 

edip etmemesinin onemi yoktur.3 

Ki~inin gUnlUk hayat1ndaki al1§1lm1~ ugraf}la

rina (yemek yemek, oturup kalkmak, soyunup giyinmek, 

tuvalete gitmek, tra§ olmak, sa9 taramak vd.) tekrar 

ba~layabilmesi i9in ge9ecek olan sUreye mutad iQtigalden 

kalma sliresi diyoruz. Buna adli ~dfa slireside denir.4 

~ifa adli t1pda iki §ekilde degerlendirilir : 

a) Adli :.·~ifa 

b) Ti.bbi §ifa 

1. (Y.4,c.n_~_g4.6.1971 4976/5612 t.K.!.D. 1971-11/646): 

Magdurun ba~inda meydana gelen U9 yaradan her biri 

ayri. ayr1 be~ gUn i§ ve gUcUnden kalacak nitelikte bulun

duguna. gore U9 yaran1n toplam i~ ve guce engel olma gilnil

ne gore degil, bir yaranin i§ ve gilce engel sliresi dikkate 

ali.narak uygulama yap1lmalid1r. 

2. Majno 3.c. No.1636 

3. Saltelli Romano di Falco Bkz.Erem F. Tlirk Ceza Hukuku 

Ozel HlikUmler 3.B.4.C. Sh.424 

4. Gok 9. Soysal Z. - Kolusayin b. - Demiroglu U."Mliessir 

Fiile Bagli. Travmatik Goz Lezyonlar1n1n· Adli Tip A91s1n

dan De[terlendirilmesi" A.T.D. 1985 l.C. S.l Sh.~O 
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Tibbi ~ifa : $ahsin mliessir fiile (travmaya) maruz 

kaldiktan sorira b travman1n ki~ide meydana getirdi-

gi ar1zas1n1n (hastal1g1n1n) tibben ve tamamen iyi

le~ip ge9ece~i sUredir. Stire pak1m1ndan adli ~ifa ba

zen tibbi ~ifadan uzun olabilecegi gibi, tibbi ~ifa 

adli §ifadan da daha uzun olabilir.bu hal, tatbik edi

len travman1n !]iddeti.r:e, vUcudun bolgesine ve uygula

nan tedavi yontemler:irie gore degi~ir. Bu glin uygulama

da, adli ve tibbi ~ifa deyimi tullan1lmay1p, i~ ve gli9 

deyimi kullan1lmaktad1r. Adli tip uygulamasinda i~; 

tibbi §ifa, gli9; adli ~ifa anlamina gelir.1 Mutad i~ti

galden mahrumiyet sUresinin ' belirlenmesinde doktorun 

elinde kesin bir olc;Ut yoktur. 

Bu sUrenin belirlenmesi gorelidir; her ma~durun 

ozel durumuna gore degi~ik olabilir. Mutad i~ti~1lden 

mahrumiyet stiresini nesnel olarak yaln1zca sonucu goz . 
onUne alarak belirlemek isabetli sonuc;lara gotUrmez. Mae-

durun kifi!isel· durumun da dikkate al1nmas1 gerekir. 

Yetmi~ ya~1~1 a~ml~ bir ~ah1s ic;in belirlenecek 
maluliyet derece ve kiymeti ile ayni ar1zalardEln dolayi 

yirmibe~ ya~lar1ndaki bir ~ah1sta takdir edilecek kiy

metin bir tutulmamas1 gerekir. Ayn1 suretle ruhsal ve 

akli melekeleri bozuk ve devaml1 bir i~ gorme olanagina 

esasen daha C5nce kaybetmif} bir ki~ide etkili eyleme ba?::li 

bir ar1za ile, bedenen ve ruhe~ saglam_ bir ~ahistaki ay

n1 ar1za dolas~~la ayn1 derece ve kiymette takdir yapmak 

.da uygun olmaz. Bundan ba~ka bizzat 9ift9ilik veya araba 

sUrUcUlUeti yapan bir ~ahsin el parmaklarindaki arizaya 

takdir edilecek k1ymet ile bir piyanisttin parmak ar1zalar1 

ic;in ayn1 derecede kiymet takdir edilrnemesi gerekir.2 

1. Gok ,-Akyol - Kolusay1n, "Kil}ilerin Vlicut EUtlinltitunde 
Olul}turulan Zararlarin Adli Tip A<;1s1ndan Degerlendirilmesi" 
Adli tip mliessesesi yay. No.2 

2. A119l1 S. "Call.§ma Gtictintin Devaml1 Azalmas1 f.1eselesi" 
Adli Tibbi Expertiz, Eyltil 1955 S.4 Sh.14-16 
"Soyut olarak kafa tas1 i9in merkezi araz. vermey$n hasit 
kafatasi 9atlaklar1 onbe~ gUn i~ ve gUce mani olabilir. 
(Adli Tip Meclisi karar1, Adli Tibbi'Expertiz 1961 S.69 
Sh.19} 
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II - Yu\STEN A~IR MUESS1R FiiLER 

Kasten agir mtiessir fiiler T.c.K.nun 456. mad

desinin 2. fikrasinda yer alm1et1r : "Fiil, havastan 

veya dzadan birinin devaml1 ~aaf1n1 yahut soz soylemek

te devaml1 mti$gtilat1 veya 9ehrede sabit bir eseri yahut 

yirmi gUn ve daha ziyade akli bedeni hastaliklardan bi

rini veya bu kadar mtiddet mutad i~tigallerine devam ede

memesine mucip olmu$·veya hayat1n1 tehlikeye maruz kil

ID1$ ve gebe bir kadin aleyhine i$lenip de vaktinden ev

vel 9ocuk dogmas1n1 inta9 etmie ise ceza iki seneden be§! 

seneye kadar hapistirl.'>" 

1. Havastan veya Azadan Birinin Devamli Zaaf1 

Havas, arap9a ve 90~1 olarak kullan1lan bir deyd:m olup 

insanin ke~di d1e1ndaki eeyleri duymasi anlam1n1 ta~ir. 

Havas-duygular1-insan1n d1$ardaki eeylerle ili~kisini 

sa~layan duyma melekesidir. Bu duyular be$ ttirltidtir: 

Dokunma, tatma, koku, ieitme ve gorme. Bu duyulardan 

her birini bir organ saglar. HavasdanTduyulardan-birinin 

devamli zaafi demek, say1lan be$ duyu organindan birinin 

fizyolojik gorevinin devaml1 surette zaafa ugrarnas1 de

mektir. Ba$ka deyimle bir duyu organ1n1n gorevini geregi 

gibi yapamayacak hale gelmesi demektir.~ 

1. uo~Ubtiytik,-11 $ahislara Kar§1 MUessir Fiiller" Adl.D.1972 

Sh. 746 
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Aza; :viicut kie1mlarin1n, belirli duygularin 19in-
de geli~tili veya belirli hareketlerin yap1lmae1na yara-
yan veya bir gorev yapan anatomik ve fizyolojik bUtilnUne 

verilen addir. Ceza bukuku bak1m1ndan azayi sadece ana

tomik de~il fakat ozellikle fizyolojik anlamda anlamak 

gerekir. Zira burada asil soz konusu clan, fonksiyonun 

icrasindaki zaafdir. £u itibarla ayni bir fonksiyunun ic

rasina yarayan 9ok say1da ve mUstakil uzuvlar varsa ve 

bunlardan ancak bir veya birka91 zaafa u~rami.§ bulundu~ 
takdirde, kanunun anlad1g1 anlamda bir zaafa ugratmanin 

varl1~1n1n kabul edilebilmesi i9in bu uzuvlara bagl1 fonk
siyonun yerine getirilmesinde noksanlik meydana cikarabi
lecek sayidaki uzuvlarin zaafa ugrami~ bulunmas1 gerekir. 

Ornegin di§ler anotomik anlamda azadir; fakat bunlardan 
bir veya ikisinin k1r1lmlfJ bulunmasi c;i~neme fonksiyonun 
yerine getirilmeeini zaafa u~ratmayabilir. Do~l olarak 

bu husueun fiilen gercekle~mi~ bulundu~ fennen tesbit 

olund~ takdirde zaaf1n varl1~1n1 kabul etmek yerinde ol~r.l 
Ancak, di~lerin protezle tedavisi veya yerlerine ye

nilerini yapt1rmak olas1 bulundu~ 19in Adli Tip Meclieince 
bu hal uzuv zaafi olarak kabul edilmemektedir.2 

1. D~nmezer, Kif}ilere ve Mala Karvi CU....1'.'iim1er 12.B. Sh.114 
2. Adli Tip Meclisi Karar1, 18.~.1952, 9851/1840 (Adli 

Tibbi E~pertiz 1960 S.58 Sh.28): Di~lerdeki ar1zan1n 
protezie telafiei kaydedildiginden devamli uzuv zaafi ma
hiyetinde olmad1g1 mlitalas1na var1ld1. Ayn1 do~rultuda 24.9.1952 

6732/2004 s. karar (Adli Tibbi Expertiz 1960 S.59 Sh.24) 

Buna kar~1l1k ayn1 mecli~ 29.5.1955 t. ve 1773 nolu karar1nda 
sekiz di~in kayb1n1n devaml1 µzuv zaaf1 niteliginde old~-

na karar vermietir. (K1yak/~enel, Nazari ve Tatbiki Adam 

OldUrmek ve MUessir Fiil CUrUmleri Ankara 1959 Sh.66) 
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Adli Tip :Mec1isinin 20 Ocak 1936 tarih ve 125 

say1l1 karariria gore k1r1lan dil}lerin gorevi yapma di~

lerle gorlilebileceginden bu hal devamli zaaf niteligin

de degildir.l 

Her nekadar di§lerin fonksiyonu bakimi.ndan asli 

ile yapayi arasinda onemli bir fark yoksa da2 bir kimse

yi k1r1lan dil}leri yerine, takma dil}ler yaptirmaya ve 

kullanmaya hukuken zoriamak yetkiei yoktur. Kanunun ceza

landirmada esas tuttugu ~ey, mliessir fiil sonucu meydana 

gelmif} clan durwndur.; yoksa rneydana gelmil} olan dururnun 

yapay ara9larla giderilebilir, olup olmamasi degildir~ 
Adli Tip uygulamasinda be~ duyu (Havas) denilen gorrne, 

ifiitme, tatma, hissetme ve kokl"ama fonksiyonlar1ndan her

birisi uzuv olarak kabul edilmif}tir. Pratikte bir uzvun 

fonksiyonunun veya btitUnlliglinUn devaml1 olarak yariya ya
kin kaybolmas1 ve bir sakatlik halinde kalmas1 uzuv zaafi 

~eklinde degerlendirilir. O uzvun blitlinlligUnUn veya.fonk

siyonun azalmasi genel beden gliclinden % lO'dan fazla bir 

azalmaya yol ayarsa uzuv zaafi soz konusudur. 

1. Al19l1 S. "Travmatik Di9 Noksanl1g1 Uzuv Zaaf1m1!hr?" 

Adli Tibbi Expertiz 1956 S.16 Sh.14-18 

2. Al19l1 S. a.g.e. Sh.16 

3. Donmezer, Ki§ilere ve Mala Kar~i CUrUmler 12.B. Sh.115 
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Kanunumuzda duyu organlarina deginilmeden fonksi

yonlari yaz1·lm1§Jt1r. Havas duyudur. Go.z de duyu o·rgan1d1r. 

Travmatik olay ile gozUn fonksiyonlar1ndan birind.e azalma, 

zay1flama soz konusudur. Duyulardan baz1s1 ayn1 gorevi ya

pan iki organla saglanir. Bir goz yalniz ba§ina 9al1~abi

lir. iki gozUn bakmasiyla daha iyi bir gorme olur. Hac1ml1 

gorme (Peziu>ektif) ve geni§J bir alanin gorUlmesi iki gozUn 

9al1~mas1yla olas1d1r. Bu nedenle yargitay her iki gozti de 

teker teker bir uzuv saym1~t1r.l 

1. Gok B.-Soysal Z.-Kolusayin O~-llemiroglu ti. "MUessir 

Fiile F.al!;l1 Travrnatik Goz IJezyonlar1n1n Adli Tip Ac;1s1n

dan Degerlendirilmesi" A.T.D. 1985 l.C. S.l Sh.fU 

(Y.4.C.D. 2.7.1973 3364/6380 1.K.1.D. 1974-11/3071): Tek 
gozUn mlistakil bir uzuv bulunrnasi itibariyle sol gozdeki 

gormenin 0,5-0,6 dereceye dli§mli§ olmasi devamli uzuv zaafi 

te~kil ettigi gozetilrneden Adli Tip Meclisinin raporuna da

yanarak hlikUm tesisi isabetsizdir. 

Ayn1 dogrultuda (Y.4.C.D. 20.12.1978 5898/6356 Y.K.D.1979-7/ 

1073) (Yargitay C.G.K. 28.12.1970 4-260/438 1.K.1.D. 1971-5/ 

267): 1) Bir goztin kor olmas1n1n uzuv·tatili olarak kabul 

edilmesi gerekir. 2) Bir goztin gorme hassas1n1 % 90 kay

betmesi halinde, magdurun saglam gozU hesaba kat1lmaks1z1n, 

arizaya uerayan gozU tek ba§J1na hissed·ebilecegi 1f?1k dere

ces inin neden--ibaret oldugu, e§yayi ve irisanlari gorlip go

remeyecegi gorebilirse ne kadar uzakliktan ve ne dereceye · 

kadar gorebilece~i hususlari hakkinda Adli Tiptan etrafli 

maluffiat alinarak sonucuna gore olayin uzuv tatili mi yoksa 

uzuv zaafi mi oldugunun takdiri gerekir. Ayni dogrultuda 

(Y.C.G.K.nun 23.11.1970 tarih ve 1-600/402 say1l1 karari 

1.K.1.D.1971-1/11) 



- 33 -

Yarg1tay vticudumuzda 9ift ola:rak bulunan uzuvla

r1m1zdan tek bobrek, tek goz, tek kulak, tek el gibi or

ganlari mlistakil bir uzuv saymakta, bunlardan birinin 

fonksiyonunu tamamen kaybetmesini uzuv tatili; fizyolo

jik gorevlerinin devamli surette zaafa u~ram1s1n1 ise uzuv 

zaafi olarak kabul etmektedir. 

(Y.C.G.*.nun 23.10.1978_glin 350/387; 25.5.1981gtin131/199 

say1l1 ve onceki pek 9ok karar1.)l 

Kan1mcada, vUcudumuzda 9ift ola~ak bulunan organlar 

ayn1 fonksiyonu gorseler bile bunlardan her birinin salt 

kendi i~levini goremeyecek hale gelmesi du:rumunda uzuv ta

tili, i~levinin devaml1 zaafa ugramasi halinde ise uzuv za
af1n1n meydana geldi~i kabul edilmelidir.2 

1. (Y.C.G.K.19.3.1984 4-393/97 Y.K.D.1984-~23): Bu nedenle, 
Y.C.K. kat1lan1n sag kulaginda meydana gelen % 40 oranindaki 

i~itme noksanl1g1n1n uzuv · gU9slizlligli (uzuv zaa.f1) niteli[tin-

de olduguna karar vermi~tir. Ayni do~rultuda (Y.4.C.D.22.10.1982 

5721/6319 Y.K.D. 1983~2/269) 

(Y.C.G.K.23.10.1978 4-350/387 Y.K.D. 1979-6/R73): Etkili 

eylem sonunda magdurun sol femur kemiginin kal9~ kemiEine 

oturan ba~ kism1 kir1lm1~ ve bunun yerine metal bir protez 

yapilarak kernik, ~1 erine oturtulmu~ olmasina, boylece ilgili

nin kal9as1 ve vilcudu % 20 oraninda 9ali~ma gliclinli yitirmi~ 

bulunmasina gore san1g1n eylemi sUrekli organ yetersizligi 

(Azada Devarril.1 Zaaf) derecesindedir. 

(Y.l.c.ri.24.12.1960 2450/3126, Aydin T.Ahmet, Ki~iler Aley
hine Cilrlimler Sh.266): Yaralama sonucunda maedurun saG ba

cag1n1n onbir cm. kisalmasi sonucu gorevini % 30 oraninda 

noksan yapt1g1 anla~1lmas1na gore; bu halin uzuv zaafi olup 

olmad1e1n1n dti~tinlilmemesi yolsuzdur. 

2. Aksi fikirde Erem F. Tlirk Ceza Hukuku Ozel HtikUmler 

3.B. 4.C. Sh.419 
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Impallomen~' nin kanaatine gore "havas" ve "aza" 

ayrimi ilmen, yanli~tir. Zira havastan birinin zay1fla

mas1 birazan1n (bir organ1n) zay1flamas1 sonucudur. Bu 

f ikir dogru olmakla beraber kanun ~u hususlari nazara 

alarak boyle bir tefrikte bulunmu~ olsa gerektir: Organ

lardan bir kismi havasa ili9kinse de hareket organlar1 

da mevcuttur. Havastan birinin gorevine birden fazla orga

nin kat1ld1g1 hallerde bu organlardan yalniz birinin zarar 

gormti~ olmas1 o gorevin zay1flamas1na neden olmayabilir. 

Ornegin goz kapag1 bir organdir ve-gorme mekan.izmesina 

dahildir. Fakat goz kapag1n1n mUessir fiilden :~arar gor

mti~ olmasi, gormenin zay1flamas1n1 her zaman sonu9lamaz.l 

Bu f1kran1n uygulanabilmesi i9in zaafin devamli 

olmasi gerekmektedir. Devaml1l1k, yalnizca zaafin tedavi

sinin olanaksiz bulunmas1 hali ile s1n1rl1 olmayip, teda

vinin 9ok gU9 ve 9ok uzun sUreli olmas1 halinde de soz 

konusudur. 

Havasdan veya azadan birinin devaml1 zaaf1n1n tes

biti goreli olmali:dir. Nagdurun kii;isel durumuna gore be

lirlenmelidir. Ornegin agzindaki bUtUn di~ler.i saelam olan 

bir kimsenin tek di~inin k1r1lmas1 durumunda uzuv zaafin

dan soz ed ilemezse de, 9ieneme fonksiyonunu agzindaki tig 

di~i ile yerine getiren kimsenin tek di9inin k1r1lmas1 du

rumunda uzuv zaaf1n1n varl1g1 kabul edilmelidir. 2 

2. Soz Soylemekte Devamli MU~gU.lat : .Etkili eylem 

nedeniyle. ma~durda devamli olarak konu~ma, soz soyleme gU9-

. ltigU meydana gelirse yine bu fikra uygulanacaktir. Soz soy~ 

lemekte gti9lilkten anla~ilan konu~makta gU9lilktilr. Kekemelik 

konu~makta gti9llige ornek olarak verilebilir. 

1. Puglia Sh.247 Bkz. Erem F. a.g.e. Sh.418 

2. Donmezer, Ki~ilere ve Mala Kar~i Clirtimler 12.B. Sh.115 
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Soz soylemekte gU9ltik konu~ma organlarinda meyda

na getirilen· bir· ·bozukluktan ileri gelebilecegi gibi, . be

yinde konu~may1 sag-layan merkezde yarat1lan bir bozukluk . 

nedeniyle de ger9ekle~ebilir~ Soz eoylemekte gli9ltik mut

laka uzuvlardan veya ouyulardan birinin ziyai niteli~ini 
1 

ta~imaz. Bu nedenle 2. fikrada ayrica yer almi§tir. 

Soz soyleme kudretinin, havas ve aza kelimeleri 

i9ersinde bulundugu .bu nedenle kanunda ayrica bu hususun 

da dUzenlenmesinin gereksiz oldugu mehaz kanun haz1rlan1r

ken, teklif edilmi§ti. Fakat havastan olan ancak sada olup 

soz soylemek olmad1g1n1 ve burada kaybedilen ~ey soz soy

lemek kudreti oldugunu beyan eden Impallomeni'nin gorti§U 

tercih edilerek soz eoylemek kudretinin de aQ1klanmas1 uy

gun gorillmU~tUr. 2 Soz soylemede gU9lU~iln devaml1 olmas1 

gereki~. 
3. Qehrede Sabit Eser : Etkili eylemin 9ehrede sa-

bit bir eser b1rakmas1 durumu da 456. maddenin 2. fikrasina 

giren agir mUessir fiillerden say1lm1~t1r. 

Deri ve deri alti dakusunu ilgilendiren her yara tib

ben iyilei;iirken ye,rinde bir iz, 9izgi, nedbe (cicatrice) sa

bit eser b1rak1r. T.C.K.nun 456/2. maddesinin uygulanabilme

si 19in bu izin 9ehre s1n1rlar1 i9inde olmas1 gerekir. Qehre, 

yUz anlamina gelmez. Mehaz kanun, Yarg~tay, ve Adli Tip Meq

lisi ictihatlarina gore 9ehre s1n~r1; alinda sa9l1 deri hu-. 
dudu, yanlarda kulak a·ayvani kenarlari altta alt 9ene kavsi 

kenarindan ge9en hat i9inde kalan bolgedir.· Boyun ve ense 

9ehre hududu..J.9ine al1nmam1~t1r.3 Tilrk ve italyan ictihatla

rina· gore kulak 9ehre i9erisindedir. 4 

Qehrede sabit eser deyiminden ne anla~1lacag1, bu 

konudaki ol9litiln ne olaca~1 hususunda farkl1 goril~ler bulun

maktadir. 

1. GozlibUyUk "~ahislara Kar1p. Milessir Fiiller" Adl.D.1972 Sh. 748 
2. Majno 3.C. No.1639 
3. Gok-Akyol-Kolusayin "Ki~ilerin VUcut BUtUnlU&Unde Olufi

turulan Zararlarin Adli Tip Ac;1s1ndan Degerlendirilmesi" 
Adli Tip Milessesi Yay. No.2 

4. Gozlibilyilk A.H1fz1, "MUessir Fill Bak1m1ndan Kulak Qehre
den Say1l1rm1?" 1947 Adl.D. S.4 Sh.272 · 
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Kanunumuzu~ mehaz1n1 te~kil eden 1889 tarihli 

1talyan cez~ -kanunundaki 9ehrede sabit eeer kar~1l1e1 

olarak "sfregio parmanente del vieo" denilmi§ti. VillA 

tasar1s1n1n gerek9esine gore ."sfregio" yani sabit eser 

9ehrenin asil ~eklini tam olarak kaybettirmeyen (defor

mazione), 9ehrenin uyumunu, ahengini devaml1 bir suret-

te ve hissolunabilir ~urette degi~tiren bir sonu9tur. 

Zanardelli'nin gerek9esinden anla~1ld1~1na gore 1R59 
tarihli ka.nunda "detorpazione" kelitl'\eai vardi ve bu ke

limenin sfregio'yu i9erip i9ermedi~i tart19mal1 idi 1876 
tasarisinda detorpazione yerine deformazione kelimesi 

kullan1ld1~1 zaman da bu kelimenin sfregio'yu i9erip i9er

meyecegi ~Upheli gorlildU~nden, sfregio ayrica kaydedildi. 
1talyanlar1n sfregio tizerinde bu kadar durmalarina neden, 

Zanardelli'nin gerek9esinde belirttigine gore, italya'nin 

baz& bolgelerinde, baz1 halk tabakalar1 aras1nda, 9ok de

fa intikam arzusu ile veya kiekan9l1kla, sevilen bir·ka

dinin ba9kas1na gitruesine engel olmak i9in 9ogunlukla us

tura ile efregio yap1lmas1d1r. Bunun i9indir ki gerek9ede 

sfregio, "9ehrenin dilzgUnlUeUne, hatlar1n1n ahengine ve 

hatta gUzelli~ine yapilan bir zarar" olarak tarif edilmi~ 

ve bizim 9ehrede degi~iklik olarak cevdr.dieimiz ve niteiiei 

itibari ~le de mtiessir fiile 9ok agir 9eklini veren defor

mazione ile kar1~t1r1lmamas1 gerektigi belirtilmietir. 

italyan mahkemelerinin uygulama~i da k~nun koyucunun dli

~Unces ine _ uygun olmu~tur. Manzini'ye gore. sallit eser 9eh-

.. renin. ahengini bozmali, fakat asli ~eklini yok edecek kada~ 

da olmamal1d1r. Majno'ya gore de 9ehrede sabit eser yani 

sfregio vard1r diyebilmek i9in 9ehre tamamen deforme ol

mamal1 fakat 9ehrenin gorUnU~U ~otUle~melidir. italyan 

temyiz mahkemesi 21.2.1·931 t~rihli bir karar1nda sabit 

eseri yani sfregio'yu 9ehrenin ahenginin bozulmas1, este

tik ve ifade hatlar1n1n ~hlali diye tarif etmi~tir. Sal

telli, ve Romano di Falco'_ya gore sahit eser, c;ehrenin dai

mi dP.gi~ikli~i, yani deformazione ~eklinde gorlilmeyen fa
kat c;ehrP.nin uyumunu hissedilir derecede ve devamli ola

rak de[;i9tiren, 9ehrer.in ifade ve gUzell ik hatlarir11n ih

lalidir. 
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BugUnkli 1talyan ceza kanununda 9ehrede sabit eser 

ile 9ehrede daimi deei~iklik arasinda ceza bak1m1ndan bir 

fark bulunmamaktadir.l 

Blittin bu bilgilerin 1~1g1 altinda Kunter ·9ehrede sa

bit eseri, 9ehrenin dUzglinlUeUne, hatlar1n1n ahengine, hat

ta giizelligine yapilan bir zarar olarak kabul etmektedir. 

Faruk Erem de 9ehrede sabit eseri bu ~ekilde tarif 

ederek estetik gorU~ denen bu dli~Unceye kat1lmaktad1r.2 

Qehrede sabit eseri belirlemede ileri sUrUlen bir 

ba~ka Ul9Ut de eudur: Cepheden Lak1l1nca yliztin ahengini 

bozacak nitelikte sabit eser var ise olayda gorUlmek ve es

tetik bakimdan 9irkinlik te~kil etmek ko~ullari bulundugu 

takdirde eser kulakta ve hatta boyunda bile olsa yine 9eh

rede sabit eser say1l1r.3 

Ayn1 makale i9inde belirtilen Tahir Taner'in dU~Un-· 

cesine gore de 9ehrede sabit eserden kanun koyucu cepheden 

bak1ld1g1 'zaman yUztin·ahengini ve esteti~ini bozan sabit 

eserleri kastetmi~tir. 

Adli Tip Meclisi 18.7.1944 tarih ve 1676 say1l1 ra

·Dorunda, 9ehrede sabit eseri belirlemede estetik tilc;litli 

esas ald1e1n1 aQ1k9a beyan etmi~tir. Meclis bu raporda; ka

nunun haf)ka yerlerdeki yara izlerini soz konusu etmeyerek 

yalniz yUzdekine onem vermesi ve bunun devamli zaaf ve uzuv 

tatili gibi sihhat ve i~ kabiliyetinden ayr1 olara.k goze 

alinmasindan da anla~1laca~1 tizere kanunun bu 9evredeki ama

cinin tamam1 ile 9ekil ay1b1 oldtieunu; oir yara izinin ~e

kil ay1b1 sayilacak soydan olup olmad1e1n1n takdirinin ise 

ilim ve tip bilgileriyle bir ilgisi olmad1e1n1 belirtmi~tir. 

1. Kunter tr." Qehrede Sa bit Eser ve Qehrenin Daimi Deei~ikli[ti" 
Adli Tibbi Expertiz Aralik 1957 S.31 Sh.7-8 ve bztUrel 

A."Qehrede Sal)it Eser Vak'alar1 tizerinde !nceleme" A.H.F.M. 
1962/503 ve Adli Tibbi Expertfz 1963 S.99-100-101 Sh.22 
2. Erem F. TUrk Ceza Hukuku Ozel .uUklimler 3.B. 4.C. Sh.421 
3. GoztibUyUk A. H1fz1, "Mtiessir Fiil Eak1m1ndan Kulak Qehre

den Say1l1rm1?" 1947 Adl.D. S.4 Sh.272 
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Baporda, ayni yerde ve ayni ~ekil ve mahiyette 

olan bir iz 'yaral1n1n cinsine, eosyal durumuna, bulundugu 

ve yaf}adigi. muhitin bakim ve goril~ ve dUf}Uncelerine g<Sre 

c;ehrede sabit eser sayilabilecegi halde ba~ka birinde b(jy

le olmayabilecegi, bunda o izin bazi yollarla gozden sakli 
' 

tutulabilmesi olana~1n1n da yerine ve derecesine g(jre et-

kisi olabilecegi ve mah.kemenin bu ifillerde yaral1n1n cins=1-

ne,. sosyal durumuna,·yafi!ad1~1 yer ve bulundu~u muhite go
re o 9evrede genel halk telakkiler~i bilip uygulayabile

cek ve dogal olarak her olay1n ozelliklerine gore birka9 

• expere ba~vurmasinin uygun olacagi dti~tincesi agiklanmi~tir. 1 

Qehrede sabit eseri belirlemede ikinci ana ol9Ut ea

bit eserin yUzUn do~al gortinUfi!Une etkisi ol9UsUdUr. Buna 

gore; glizel veya c;irkin her insanin kendisine ait olan ve 

hayatin zamanla ~ekillendir41g1 yilz ~eklini muhafazaya hak

ki vardir ve bu ~ekilde c;ehresi onun kifilili~inin bir par-

9as1d1r. Bu itibarla uzaktan veya yakindan farkina varila

bilsin, bir kimsenin ytizUnUn tabii gorilnUf}ilnU etkilemifi! bu

lunan sabit eser, 9ehrede sabit eserdi.r. 2 

. Yarg1tay kararlar1nda daha QOk estetik ol9tite daya

narak karar vermi~tir.3 

1. Donmezer, Ki~ilere v~ Mala Kar~i CtirUmler 12.B.Sh.118-120 
Qaglayan M. TUrk Ceza Kanunu 3.B.4.C. Sh.15-16 
Yasasever Fe. "Estetik Zararlar" Huk. ve. 19t. 1946 S.l. SH.16 . . 

2. Donmezer a.g.e. Sh.122 ayni g~rU~te Kiyak/Senel, Nazari ve 
Tatbiki Adam OldUrmek ve Mtiessir Fiil CUrtimleri Ankara 
1959 Sh.64 

3. Y.4.C.D. 2.3.1943 10196/955: YUzdeki sabit eseren zamanla 
zail olup olmayacag1n1n tabibe ve estetik bakimdan 9irkin
ligi mUstelzim bulunup bulunmad1g1n1n bilir ki~iye tesbit 
ettirilmemesi yolsuzdur. 
(Yasasever F. a.g.e. Sh.~6) 
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Yargit,ay Ceza Genel Kurulunun 8.10.1945'te E.4.-214 

K.225 say1l1 kararindal yaln1zca sabit bir eserin bulunup 

bulunmad1g1n1 arad1~1 sonucu 91kar1labilirse de kararda; 

eserin gUzelligi bozar eekilde.olmasi kabul edildigi tak

dirde hatdizatinda 9ehresi 9irkin olanlardan husule geti

rilecek sabit eeer ag1rlat1c1 eebep olu~turma.mas1 gereke

cegi gibi bir sonu9 doguracag1na ve esasen tabii halde bu

lunan bir 9ehrede yaralama seeebiyle husule gelen bir ese

rin az dahi olsa sab1k1na niapetle bir c;irkinlik vermesi 

tabii bulunmas1na diyerek estetik bak1~ a91s1n1 da goz ar

di etmemi~ olmaktad1r. 

Yargitay yine bu kararinda, 9ehresi zaten 9irkin 

olanlarda, estetik ol9Ut uyguland1g1 takdirde, bu f1kran1n 

uygulanamayaca~1 sav1n1da yine kendi a91klamas1yla; eabit 

bir eserin az dahi olsa ·sab1k1na oranla bir 9irkinlik verme

si dogal diyerek 9UrUtmU~ olmaktadir. 

Tabii gorUnUee tesir kistas1n1n kabul edildigi soy

lenebilecek olan bir kararda da sabit eser olmad1g1n ·soy

lenmif} ve bilir kieinin .. ,JD.agdurun Uc; 9ocuklu olmasi.na mtis
tenit mtitalasina dayanilarak eabit eser olmad1g1n1n kabulu 

yolsuz bulunmu~tur. Eilir ki~i c;irkinleemeyi kabul etmi~ 

fakat U9 9ocuklu bir kad1n i91n bunu oneial.1 saymam1~t1r. 

Temyiz mahkemeei bu gorU~U kabul etmemekle ya~l1 bir kadin 

i9in bile 9irkinle~me s~z konueu olabilece~ini belirtmi~
tir. Sonucta temyiz mahkemesi bu·kararda dahi. estetik ol-

9Utten ayrilmi~---Oegildir. 

(Y.4.c;n. 21.3.1952, 2924/2024)2 

1. Donmezer a.g.e. Sh.120-121 
2. Kunter N. "Qehrede Sabit Eser ve Qehrenin Daimi De~ik

ligi Adli Tibbi Expertiz Aral1k 1957 S.31 Sh.5-11 
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Bugil~kU Adli Tip uygulamas1nda 9ehrede sabit eser 

var diyebilmek i9in sabit eserin 9ehrenin tabii gorUnli

~linde degi~iklik meydana getirmesi ve ilk baki~ta bilylik 

bir dikkat sarfetmeden ve belirli bir mesafeden hemen fark

edilebilmesi gerekir. 1 

Adli Tip uzmanla.r1n1n yeni dU~lincelerinde ise es

tet ik bak1~ agisi da dikkate al1nm1~t1r : Goz kapaklarin

da travmaya ba~li olarak meydana gelen nedbe dokusu birka9 

cm2 den fazla ve yliz derisinin re1* .ve seviyesinden farkli 

ise, 4-5 m uzakliktan g~:rlilmesi veya ylizde az 9ok bir 9ir

kinlik yapmasi halinde sabit eser niteligini ta~.nr. 2 

~animca, kanun koyucu 9ehrede sabiteser de:rken, meha

za uygun ola:rak ylizdeki var olan uyumu VP estetiei bozabi

lecek izleri kastetmek istemi~tir. 

Yani temelde soruna estetik a91dan yakla~an goruu

lerden yanayim. Ancak f1kran1n uygulanabilmesi i9in ylizde

ki uyurnu, estetigi bozan bu eserin belirgin olrnas1; bUylik 

bir dikkat harcamadan, uzaktan veya yakindan ilk haki9ta 

farkedil?.bilir olrnasi da gerekir. Aslinda helirgin olmayan 

sabit bir eserin 9ehrenin estetigini bozdu~u ileri sUrUle

mernel id ir. Qehrenin est et il!;ini bozmayan bir sabi t eserin, 

sirf ytizUn dogal gorilnilyilnti etkilemesi nedeni ile f1kran1n 

uygulanmas1n1 dogru bulmuyorum. 

. . 
1. Gok-A~yol-Kolusayin "Kii;iilerin Vilcut EUtUnlUetinde Olu~~-

turulan Za:rarlarin Adli Tip A91s1ndan Dege:t;"lendirilmesi" 

Adli Tip MUessesesi Yay. No.2 

2. Gok ~.- Soysal z. - Kolusayin ~- - Demiro~lu u. "Mtiessir 

Fiile Eagl1 Travmatik Goz Lezyonlar1n1n Adli Tip Ac;isin

dan De~erlendirilmesi" 

A.T.D. 1985 l.C. S.l Sh.82-83 
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Ve dogal olarak 9ehrede sabit eser diyebilmek 
, 

i9in eserin sabit olup olmad1g1n1 da bilir kieiye tes-

bit ettirilmesi gerekir. Uzun slirmeyecek bir zaman sU

resi i9erisinde kaybolacak estetik aQ1dan onem ta~ima

yacak duruma gelecek bir izin varl1g1 halinde c;ehrede 

sabit eserden soz edemeyiz. 1 

Qehrede sabit eser meydana getirecek izin devam

l1l1g1 ~art olup, hayat boyunca ki~inin c;ehresinde kal

masi gerekir. Onun i9in yUzdeki ya~a.izi meydan1 geldik

ten en az al ti ay sonra muayene edilerek sabit eser ni

teliginde olup olmad1~1na karar verilmelid ir. Qlinkti ba~

lang19ta derin ve genie gorlinen nedbeler zamanla ylizey~ 

sel le§ip, dlizleeebilirler veya incelerek kanun rnaddesi

nin anlarn1 d1e1na 91kabilirler. 2 

Estetik bozuklugu belirlemede magdurun sosyal du

rumunun goz onUne a11nmas1 ve o izin sak.11 tutu.labilmesi 

olanae1n1n varolup olmad1{;1n1n da goz onUnde bl;lundurul

masi yolundaki 1944 t. 1676 say1l1 Adli Tip M~clisi rapo

ru.ndaki dU~Unceye d~ kat1lm1yorum. Ki~ileri, bu tUr izle

ri saklama zorunlulueu altina sokamayacag1m1z gibi mae

durlar arasinda sosyal durumlarina gore bir ayr1cal1k a·a 

yaratamayiz. 

1. Y.Q.G.K. 31.3.1958 15/15 YUzdeki yaranin zamanla zail 

olup olmayacag1 Adli Tiptan sorulmadan 456/2 ile hliklim 

tesisi yolsuzdur. Y.2.C.D. 11.12.1952 15983/15942 say1l1 

karar1nda aksine karar vermi§tir. Bkz. Qaglayan M. Ttirk 

Ceza Ranunu 3.b.4.c. Sh.3-4 

2. Gok 9.-Soysal z. - Kolusayin O. - Demirottlu u. "Nliessir 

Fiile Pael1 Travmatik Goz Lezyonlar1n1n Adli Ti~ A91s1n

dan Deterlendirilmesi" A.T.D. 1985 l.C. S.l Sh.~2-~3 
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4. Yirmi Glin ve Yirmi GUnden ~azla Akli veya Bedeni 

Hastal1k Ya ·Da Mutad !~tigallere Devam Edememe : 

Mliessir fiil nedeniyle ma~durun yirmi giln veya yir

mi glinden daha fazla bir slire ile akli veya hedeni hastal1-

ga yakalanmasi ya da bu kadar slire mutad i§tigalden mahru

miyete u{tramasi da 456/2. md.'ye giren ag1r mti.essir fiil

lerdedir. 

Ak1l hastal1g1, yalniz akli melekelere ili~kin has

tal1klar1 degil ruh ve sinir hastal1klar1n1n hepsini kap

sayan lir tabirdir. Hastal1~1n yirmi gtin veya daha fazla 

sUrmesi kotU tedaviden, maedurun antiseptik ilaci reddet

mi~ olmas1ndan, tibbi mlidahaleye riza gostermemi~ olmas1n

dan ileri gelse bile maedurun kendi durumunu fail aleyhine 

a,~1rla9t1rmak kasdi ile hareket etmediei durumda fail so

nu9tan sorurnludur. 1 

5. Hayati Tehlike : Hayati tehlikeye koymaktan mak

sat, ma~durun vlicudundaki esas organlardan birine, herhangi 

bir ~'.ek ilde, derhal veya daha sonra, fakat daima dogrudan 

dogruya verilecek zararla, o esas orean1n eorevini yapmaz 

hale getirilrnesi veya gorevinde dlizensizlige sebebiyet ve

rilmesioir. Esas organlar ornegin ba~, go~tis, kol, bacak, 

karaci6er, kalb, atardamar gibi uzuvlar?ir. 2 

insan hayat1n1 tehlikeye koyan mliessir fiille~de ay

ri hir ozell i.k yoktur. tnsan vUcudunun herhangi hir yerine .. 

yapilan mliessir fiil, $ekil, vas1f ve karakter itibar1 ile 

ne olurs~ olsun insan ha;yatini.· tehlikeye_ koyabilecek gU9-

terli~. Bunun-i9in a~1r bir travman1n varligi. ko~ul olmad1-

g1 gibi, ae1r bir travma da ~ahs1n hayat1n1 tehlikeye koy~ 

mam1~ olabilir. Olilme sebep olan, tetanoz ve baz1 enfeksi

yonlar1n pek hafif bir yaralanma, bir icne batmas1ndan son

ra meydana gelmesi olas1d1r.3 

1. Erem F., TUrk Ceza Hukuku Uzel HUkUmler 4.G., .3.E., flh.423 

2. (Y.l.C.D., 2A.12.1972 4805/5214 !.K.1.D. 1973-2/1771) 
3. Gtildogan M., "9ahsin Hayat1n1 Tehlikeye Koyan Mliessir Fiil 

Niteliginin Ara~t1r1lmas1", Adl. Der. 19.72 sh. 58 



- 43 -

Hayati tehlikeye dayanarak 2. fikranin uygulanabilmesi 

ic;in etkili eylem nedeni ile ki~inin hayat1n1n ger9ek-
, 

ten tehlike i9ersine girmi~ olmas1 gerekir. Kanun, salt 

hayatin - uzun veya kisa bir slire i9in de olsa - tehlikeye 

ugrami~ olmas1n1 cezaland1rm1~t1r.l Bundan bir adim sonra

s1n1 ise, yani ~tkili eylem sonucunda teblikenin ger9eklef?

mesi, ki~inin hayat1n1 kaybetmesi durumunu ise kanun ayrica 

anam oldli:rme hliklimleri arasinda dlizenlemi1?tir. (T.C.K.452) 

Oldtirlicli nitelikte bir yara tedavi ve ameliyatla 

hatta kendiliginden ge9se dahi, ki~inin hayat1n1 tehlikeye 

maruz kilm1~t1r. Etkili eylem sonucunda ki~inin bUyUk damar

lar1ndan biri kesilse ve fakat acil bir mlidahale ile hayat1 

kurtarilsa olay 456. maddenin 2. fikras1na girmelidir. 

QlinkU ~u ola~rda ki~inin ku:rtulm;m tamamen tesadi.ife baC;li 
-2. 

kalm1~ ve mlidahale zamaninda yapilm1§t1:r. 

Bir ~ahsin hayatin1n etkili eylem nedeni iJe tehli

keye ucrayip ugramad1gi bilirki~i (doktorlar) tarafindan tes

bit edilebilir. Hekimlerin raper hazirlarken hayati tehlike 

deyim·i.ni ancak hayat1!1 ger9ekten bir tehlikeye ut;radieinin 

tibbi te~his ara~lari ile saptanmasindan sonra kullanmalari 

gerekir.3 Vlicudun <;e~itli yerlerinde cok degi9ik belirtiler 

yapabilen veya d1~tan gorillebilir bir degi~iklik yapmayan · · 

mliessir fiillerde, insan hayatinin tehlikeye maruz kaldigi

nin ispatlanmas1 .lb.p yonlinden de 9eli~kiler i9inde bulunan 

bir konudur.4 Uygulamada kolaylig~ ve bi~ ol9lide birligi 

saglaousi i9in l'?-.~_!ati tehl jke kavrami ic;ine. girebilecek du

rumlarin adli tip uzmanlarinca belirlenmesi ve her olayda 

bu ol9titlerin dikkate alinmasi yerinde olur. 

1. "Kafa Kaidesi kir1~1nin yeterli klinik belirtileri mevcut 

olmakla, ~ahsin hayatini tehlikeye maruz kildigi ve 25 gUn 

mutad ii:;tigalle engel tefi!kil ettigi. •• " Adli 'l'ip Meclisi 

Mi.italaasi, 15.11.1971, 10045/19328 bkz. GUldogan M·. a.g.e. 
2. Gok - Akyol - .h.01usay1n, "Ki~ ilerin Vlicut BtitUnlligilnde 

Ulu$turulan Zararlarin Adli Tip A<;1s1ndan Deferlendirll

inesi" Adli Tip MU. Yay. No.2; Gok ~· Adli Tip. 

3. Gok-Soysal-Kolusayin-Demiroelu, "MUessir Fiile Pat::li Trav

matik Goz Lezyonlar1n1n Adli Tip Ac;isindan Degerlendiril

mesi" A.T.D. 1985 l.C~ S.l sh.83 

4. Glildoean M., a.g.e. 
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Ornegin kafa travmalarinda; kafataeinda klinik olarak: 
9atlak, kirik;'beyinde.travmatik odak belirtileri (mih
rak1 dima~ arazi) veren·:beyin lezyonlarinda, torak~ {go

~s) veya bat1na girmi~ b19ak yaralarinda bUyUk: damarla

rin kesilmesi veya kopmaei hallerinde vlicudun geni~ ya

niklarinda, hayat i9in tehlike dogmu~tur. 1 

Faili, hayati tehlik:eden sorwnlu tutabilmek i9in sadece 

hayati tehlikeden eijz ·edilmesi yeterli de~ildir. VUcudun 

hangi esas organlarinda zarar meydana. getirilmi§ olmasi 

nedeniyle hayati tehlike var oldu~un Adli Tip raporlarin
da gosterilmesi gerekir. 2 

6. MUessir Fiilen Gebe Bir Kadina Karf}l. !~lenip de 

Erken Do~ma Neden Olmas1 : Gebe bir kadina kar~i etkili 
eylemde bulunulmasi sonucunda magdurenin erken do~m yap

masi durumunda da fail, 456. aaddenin 2. fikrae1na gore ce

zaland1r1l1r. Fikranin uygulanabilmeei i9in failin, magdu-
• 

renin gebe oldu~u bilip bilmemesi ~neinli de~ildir. QUnkU 
fikrada bir objektif sorumluluk durumu vardir. 

Erken do~an _9ocuk, annesine yap1lan etkili eylem 
nedeniyle, az veya 9ok bir sUre ile ya~adiktan sonra olmU~ 

iee fail ayrica taksirle ollime sebebiyetten sorumlu olur. 

Failde oldUrme kasdi veya 900~ ;arar verme kasdi olmadi
gindan kasten adam oldtirme yoktur. Faile yUklenebilecek tek 
fiil taksirle adam 61dilrmedir. Fiil her ne kadar 9ocuk, 
§ahis s1fat1n1 kazanmadan ger9ek.lefi'tiri;tmi§Se de, c;ocuk 
mUesair fiilden dogan olilm sebebi ile birlikte do~mu~tur. 
E~er bu bByle kabuledilmezse, ~ocu~ ollimU ile sonu9lanm1~ . 
mlieesir fiilden meydana gelmie erken do~, 9ocugun dli~mesi
ni sonu9lam1~ bulunan mUessir fiile verilen cezadan daha az 
ceza verilmi§ olacaktir. 3 . 

1. Gok ¥· a.g.e. sh.274 
2. (Y .l.C.D.28.12.1972, 4085/5214, Aydin T. Ahmet, 'Kifililer 

Aleyhine CUrUmler sh.263) 
3. Manzini VII n.2410, bkz. Erem F. TUrk Ceza Hukuku Ozel 

HUktimler 4.C., 3.B. sh.426 
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III - KASTEN PEK AGIR MtlESS!R F!!LLER 

Kasten pek a~1r mUesair fiiller 456. maddenin 3. 
f1kras1nda yer alm1~t1r. "Fiil,_kati veya muhtemel suret
te iyile§mesi kabil olmayacak derecede akil veya beden 

hastal1klar1ndan birini yahut havastan veya el y84ut .ayak:
lardan birinin veya s~ylemek kudretinin yahut 9ocuk yaP

mak kabiliyetinin ziyani mucip olmu~ veya azadan birinin 
tatilini yahut 9ehrenin daimi degi~ikligini veya gebe 

bir kadina kar~i ika olunup da 9ocugun dU~mesini inta9 ey
lemi~ ise ceza be~ seneden on aeneye kadar ag1r hapistir." 

1) MUessir Fiilin Kesin veya Muhtemel Surette 
!yUe~mesi Kabil Olmayacak Derecede Akil veya Beden Has
tal1klar1ndan Birini Sonu9lamas1 : 

Etkili eylem sonucu meydana gelen akil veya beden 

hastal1~1n1n 1¥1+.e~meeinin olas1 bulunmad1~1 kesin ola
rak ya da bu hususta bir kesinlik olmasa bile iyile~menin 

uzak bir olas1l1k oldugu; hastal1g1n muhteme~en iyile~me

yece~i tesbit edilmi~se bu durwn T.C.K. md.456/3'e giren 

pek agir mtiessir fiildendir. 
Etkili eylem sonucunda magdurun "tedavisi gayet 

mlistesna"l bir haetal1ga yakalanmasi halind,e bu f1kra uy

gulan1r. 
Etkili eylem eonucunda meydana gelen hastal1~1n 

kesin veya muhtemel eurette iyile~meyecegi kes~ olarak 
. . 

tesbit edllemezse hastal1k stiresine gore 456 .• maddenin 
diger f1kralar1 uigulanir. Bu durwnu belirleyecek olanda 
doktor bilirki~idir. 

Bu nitelikte olan hastaliklara, sara, amnesie, his-
teri, nevraeteni, psikasteni vs. gibi bastal1klar1 ile 
tilberkliloz, kanser, diabet, Basedow vs. gibi beden hae
tal1klar12 ornek olarak verilebllir. 

1. Majno 3.c. No.1645 

2. Gok ~- Adli Tip sh. 26~ 

. 
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2) Havastan "'1rinin Ziya1 veya Azadan birinin 
'.Patili 

l'rQtikte bir uzvun blitilnUnUn ya da fonksiyonunun 

tlim ola:rak ortadan kalkmasi veya ileri derecede azalma

s1, uzuv tatili olarak degerlendirilrnektedir. AJ'rica o 

uzvun bUtUnlligilntin veya fonksiyonunun azalmasi - kaybol

mas1 genel beden gilclinden % 30 veya daha yukari degerdel 

bir azalma kaybolma meydana eetirmi~ ise uzuv tatili soz 

konusudur. 2 

Havastan birinin ziyaindan maksat duyu organlar1n

dan birinin fizyolojik gorevini yapamaz duruma eelmesidir. 

Bir goziln veya bir kulagin i~levini yapamayacak duruma eeti

rilmesi halinde de havastan birinin ziyai ooz konusudu'l".3 

Travmaya u~rayan gozde tam gorrne kaybi varsa veya gorme, 

1~1k h1ssi, el hareketleri parmak sayma 1/10, 2/10, 3/10 
seviyelerinde ise uzuv tatili soz konusudu:r. GozU hie; gor

meyen bir kimsenin travmaya ugradiktan son:ra, bu travma ne- · 

deniyle corme yetenegini kaybettieini ileri sUrme. durumun-

da travmanin goze isabet etmi~ oldueu kesinle~se dahi, uzuv 

tatili soz konusu degildir. Bu gibi durumlarda, sadece mu

tad i~tigalden geri kaJma silresi ~elirleni:r. 2 

Etkili eylem sonucunda bir duyu ~rganinda meydana 

getirilen ar1za genel beden glicilnde en az % 30 arasinda bir 

azalmaya neoen olmazsa uzuv tatilf vardir. 

1. Bu oran Adli Tip Meclisinin. 3.12.1945 gtin ve 2072 say1li 
raporunda % 25'ten fazla olarak aQiklanm1~t1r. Bkz. Qag

layan I~1 •. TUrk-Ceza Kanunu 3 B.4C. Sh.2-3. (Y.C.G.K. 1.10.1973 
1-303/587 ! .K. t .D.1973-11/234 ?):.' Av tUfeei ile vuku bulan . 
yaralamada sa9malardan hir tanesinin ba~a isabet ederek ka
fatasindan iQeri girmesi ve beyinde kalmasi uzuv tatili de
eild ir. Fu durumda beyindeki sa9ma tanesi sonucu rneydana ge
len bir ariza varsa bunun genel beden gilctinU ne ol9Ude ek-
s il tt igi veya etkilediginin ara~t1T1lmasi gerekir. 
(Y.4.C.D. 24.11.1983 5908/6080 Y.K.D.1984.2/306): Etkili ey~ 
lem sonucu dalag1n 91kart1lmas1 uzuv tatili derecesindedir. 
2. Gqk-Sovsal-Kolusay1n-Demiroglu, a.g.e. (Y.4.C.D. 5.6.1979 
3650/3741~Y.K.D. 1979.8/1221): Goz uzmaninca dilzenlenen ra-
porda e;ormenin 50 cm. uzakl1ktan parmak sayacak derecede ol
du@l belirtildigine gore bu bulgunun organ 9al1~mazl1e1 
(uzuv tatili) niteliginde olup olmad1g1 Adli Tip Mecl isinden 
sorulmal1dir. 
3. Bkz. § II. tt,l. 
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Yargitay daha once de bilirtildigi gibi1 vlicudumuzda 9ift 
,. 

olarak bulunan organlardan herbirini milstakil bir uzuv 

saymaktadir ve bu dli9ilnce taraf1m1zca da benimseninektedir. 

Y.C.G.K. 25.5.19~1 tarih ve 4/131-1998.kararinda bu gorli~U

nU a91k bir bi9imde ortaya koymu§tur. "Bir bobregin ameli

yatla 91kar1lmas1yla, o bobrek fonksiyonunu yapamaz hale 

gelmi9tir. Boyle bir olayda, i9in tibbi yonden nazara al1-

narak, eylemin hukuki niteligini tayinde zorunluluk bulun

mak tadir. "Uzvun", "Havassin" sad~ce anotomik yonden de

gil, fizyolojik bakimdan da mlitalAasi icap eder. Her iki 

bobrek de "sidigi ay1r1p, kani temizlerne" eorevini yapmak

ta ise de; hunlardan biri dahi bu fonksiyonu yerine getir

mekted ir. Her iki hobregin, birlikte a91klanan gorevini yap

mas1, hobreklerin teker teker uzuv say1lmas1na mani degil-

d ir. Aksine anotomik yonden, tek bobrek de uzuvdur • 

. Nitekim Adli Tip Meclisinin 14.5.1976 glin ve 151/5118.sa

yili raporu bunu tesbit etmektedir. 

J~urada belirtilmesi gereken, anotomik yonden uzuv 

saJilmakla beraber,. her uzvun T.C.K.'nun 456/3 madde ve 

fikras1 9er9evesinde miltaldas1n1n kaabil olup olmad1g1d1r. 

Bir parmak kol ve el ·ae ayri birer uzuvdur. Ancak bir par

magin zayi oimas1 ile, el fonksiyonunu yapamaz hale gelmi~ 

say1lamaz. Bundan dolay1 parmak el~ nazaran rnilstakil bir 

uzuv sayilamaz. Halbuki, tek bobrek; tek goz, kulak, el gi

bi ba~li ba~ina fonksiyonu bulunan bir.uzuv ·nitelieindedir. 

Bu itibarla, _bJ,,:r bobre[1in kaybi., o bobreg-in "sidigi ay1'!"1p, 

kani temizleme" gorevini yapmaktan rnahrumiyeti demek oldu- · 

~ndan bu 9e~it eylem, T.C.K.'nun 456/3. maddesi kapsam1na 

girer. Nitekim, bir bobregi evvelce a11nm1~ bir, ~ahs1n, 

sonradan diger bobregide ziyaa ugrat1ld1~1nda, ikinci ey

lemi yapan san1k da uzuvlardan birinin kaybina sehep ol

mu~ say1lacakt1r. 

1. bkz. ~ II, II, 1 
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T.C.K.nun 456. ms.ddesinin 2. f1kras1nda yaz1l1; (fiil . 
havastan veya.azadan birinin devam.11 zaaf1n1 ••• mucip 

oluraa) ibaretinden mutlaka iki bobrekte de devam11 zaafi . . 

gerektiren bir ar1zan1n mevcudiyeti anlam1n1 91karmak mi.im

kUn degilken, 3. fikrada yaz1l1 havastan birinin ziya1 ••• 

veya azadan birinin tatili) ibaresinin, bu ziyain iki bob

rekte birden meydana gelmesi ~eklinde yorumlanmas1 kaabil 

de~ildir. nl 

3. El Yahut Ayaklardan Birinin veya Soz Soylemek 

Kudretinin Ziyai: Kanun koyucu el'yahut ayaklarin sosyal 

hayattaki onemini gozard1 etmeyerek el yahut ayaklardan bi

rinin kayb1n1 pek agir mUessir fiillerden biri olarak kabul 

etmi~tir. Ayrica kanun, iki elin veya iki ayagin fizyolojik 

9al1~malar1ndaki benzerlige ragmen ikisinin de ayri ayri i~ 

gorme kabiliyetinde olduklar1n1 kabul etmi~tir. 2 

El yahut ayaklardan birinin ziya1n1n kabulu icin, bu organ

larin maddeden kaybedilmi~ olmasi gerekmez; gorevini yapa

maz hale gelmesi htikmUn uygulanmasi i9in yeterlidir. Bu ne

denle orne~in bir aya~in kesilmesi ile bir ayagin yilrUmek 

gorevini ba~aramayacak hale gelmesi araeinda hUkmUn uygulan

masi ac1s1ndan fark yoktur.3 Soylemek kudretenin . ziya1ndan 

maksat ma~durun soylemek kabiliyetini tamamen ve devaml1 
olarak kaybetmesidir.4 . 

4) Qocuk Yapma Kabiliyetinin Ziya1 : Qocuk yapma 

kabiliyetinin ziyaindan maksat, etkili eylemle magdurun 9ocuk 

yapabilme ozelli~inin yok edilmesi ya da henUz bu ozelli~i 

tamam1yla geli~memi~ kti9Uk ya~tak.i ma~dura yapilan etkili 

eylem.le boyle bir ozelligin kazan1lmae1na engel olunmas1d1r. 

1. Caglayan
1

M. 1.TUrk Ceza Kanunu 3.E.4.C. Sh.40 .ve "Y5J.rgi.tayin 
En Yeni 9tl.Jlatlar1nin I~1g1 Altinda MUessir Fii1 (Etkill 
Eylem) tizerinde Bir !zah Denemesi" Adl.Der.1983 S.2. Sh.306 
Adli Tip Meclisi Raporu 24 Eyltil 1952 8900/1972. (Adli Tibbi 
Exp. eubat 1960 s.57): Sa~·bobre~in ~1kar1lmas1 T.C.K.nun 
456/3. maddesi kapeamina giren uzuv tatili nitel~gindedir. 

2. Gok ~. Adli Tip. Sh.275 
3. Erem, Ttirk Ceza Hukuku Ozel HUkUmler 4.c. 3.E. S.419 

4. GozUbUyUk, '~ahislara Kar~i MUessir Fiiller" Adl.Der. 1972 
SL.752 
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l•iagdur erkek .Ya da ·kad1n olabilir. 
' 

Husyelerden birinin kayb1 ne c;ocuk yapma kabili-

yetinin ziya1 ve ne de azadan birin tatildfr. Zira kalan 

husye Jicerinin yoklugunu telafi eder. Fail, azadan biri

nin devaml1 zaaf1 ile sonu9lanan milessir fiilden (T.c.K. 
456/2) ceza gorlir. 1 

Cocuk yapma kabiliyetinin ziya1 hallerine ornek 

olarak, kimde olursa olsun organ jenital'in kesilrnesi, 

kadinda ovarum ve uteris'un 91kar1~mas1, ya da onlarin 

9ocuk yapma fonksiyonunu kaybedecek bi9imde de~1~iklige 

u~ramas1, erkekte penisin fonksiyonunu yapamayacak dere

cede harap olmasi, testislerin spermatozoit yapnmayacak 

hale gelmeleri, spermin ve tikanmas12 verilebilir. 

5) Qehrenin Daimi Deei~ikliei : Qehrede sabi t ese

rin meydana getirilmesinden farkl1 olarak 9ehrenin devaml1 

surette degi9iklice ugrat1lmas1 pek aeir mUessir fiiller

dendir. 

Qehrede sabit eser ve 9ehrenin daimi def;if}ikliei 

ayr1m1 Najno'nun belirttigine gore, bu ikisi arasinda fark 

olmad1e1 gerek9esiyle ele§tirilmi~tir. Qehrede bir eser bu

lunmas1 ~ehrenin as1l ~eklini de~i~tirdi6inden, bu halin 

yalniz ikinci fikrada kalmas1n1n uygun olacaei one sUrlil

mU~tlir. Ancak tetkik komisyonu dee.i~iklik tabirinde 9ehre

nin asil §eklinin tamamen kaybolmu~ olmas1n1n bulundugunu 

ve 9ehrede bir eserin bulunmas~n1n is~ 9ehrenin blisbUtUn 

degi~mesini g~~ektirmeyecegini beyan ederek bu teklifi ka

bul etmemi'i!tir. Demek k.i -fiil 9ehrenin bi.isbiltiln degi§mesine 

1) Manzini VII, n.2410, bkz. Erem F. Ttirk Ceza Hukuku bzel 

Hliklimler 4.C.,3.B. sh.427 

2) Kamay, b.Tahsin, Adli Tip l.C.1949 sh.426 Bkz. Qaglayan M. 

"Yarg1tay'1n En Yeni !9tihatlar1n1n 1~1g1 Altinda NUessir 

Fiil (Etkili Eylem) Uzerinde bir tzah lJenemesl" 

Adl.Der.1983 sh.4-8 
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neden olursa, ornegin harap edici maddelerle 9ehreyi 

hozmak gibi,' o zaman maddenin U9lincU f1kras1 uygulana

cakt1 r. Eser kelimesinden ise.9ehre degi§ikligine· oran

la hafif olan ar1zalar anla~1lmal1d1r. 1 

Ancak Tlirkiye'de uygulama 9ehrenin daimi degi

~ikligini ba§ka §ekilde anlami§ ve geli9me o yonde ol

muf}tur. Uygulamada Te~yiz Jv'1ahkememiz 11 tan1nmay1 gU9lef}

tirmek" ol9litlinli ortaya koymuf}tur.2 

Og~etide Donmezer, Yarg1tay 1 1n gorli§i:ine kat1lmaktad1r.3 

Erem ise bu hlikmlin uygulanabilmesi i9in 9ehrenin tan1n

mayaca.k veya tan1nmay1 gU9le9tirecek hale gelmesinin de

gil, sadece 9ehrenin degi~mi9 olmas1n1n yeterli oldugu dU

i;ilincesindedir. Erem'e gore iz olsun veya olmasin, c;ehrenin 

mliessir fiilden onceki goriinli~linlin defti§lmesi, c;ehrenin de

gi~ikliGid ir. Buniun bir k1sm1n1n, kulak kep9e veya kepc;e

leriJJin, duda:rin, 9enenin tamam1n1n veya iinsmli bir kis-
• 

m1n1n kopmu9 olmasindan iler1 gelen degi~>iklikler bu duru-

ma ornek olarak verilebilir. 4 

Tarafimca da benimsenen Kunter' in gorU~line gore ise, 

sadece·degi~iklik olc;Utli kabul edilemez. Qlinkli sabit eser de 

daimi bir de~i~iklik meydana getirir. Ikisi arasinda oeza 

bak1m1ndan bliylik fark olmas1, bunlarin farkl1 9eyler oldu

blnun en bariz delilidir. Tanimakta gilgltik olc;UtU de Kunter' 

e gore yeterli deeild ir. Qehrenin este.t ik ve ifade hatlari.n

daki degi~iklik, 9ehrenin anlamindaki ve ifadesindeki fark-. . 
11l1k na t~n1yanlar1 tereddlide dli~lirebilir. Halbuki bu ni

telikt~ki bir deei~iklik sfregio kar~1l1g1 olan sabit eseri. 

meydana getirir. Degi9iklik kelimesi ile ise daha agi.r bir 

1) Majno, 3.c. No.1640 

2) (Y.l.C.D. 17.2.1940 21/398 Erem F., Tilrk Ceza Hukuku bzel 

Hliklir:i.ler 4.c. 3.:R. sh.422)': Qehrede daimi del?;i~ikli[in 

magduru evvelden tan1'anlar1n nnu gordlikleri zaman·kanimakta 

hi9 olmazsa bir vakfei tereddlit e;e9irmeleri suretinde mlite

ba~1z bir hal olarak mlitali1as1" 
3) Donmezer, Ki§1ilare ve Mala Karfil. Clirlimler,.12.B. sh.126 

4) Erem F. a.g.e. 
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sonug kastolonmu§tur. bu nedenle daimi deei9iklik ~abi-

ri ile, 1talyan Kanunundaki "permanente deformazione" 

tabiri ile if'ade ed ilen, 9ehrenin asli §eklini tamamen 

kaybetmesini anlamak eerekir. Kaldi ki 11 9ehrede daimi de

gi~iklik" deqilmeyip de, "9ehrenin daimi degi~iklici de

nilmi§ olmas1 da, 9ehrenin bir k1sm1n1n degil, tamam1n1n 

degif}mesinin soz konµsu oldugunu eoste:rmektedir. Bu ned.Mn

le bir kulak eksikli~i 9ehrenin daimi degi~ikligi de~il, 

9ehrede sabit eserdir. Bu kulak eks_ilmekle, 9ehrenin asli 

§ekli tamamen de~i§memekte, fakat 9ehrenin dUzelinlti~U, hat

lar1n1n uyumu bozulmaktadir. 1 

6) NUessi:r Fiilin Gebe ~ir Kadina Karf}l. !9lenip de 

Qocuf,-i'un DilQmesini Sonu9lamas1 : 

nu ourum .~da 456. maddenin 3. fikras1na giren pek 

ae1r mUessir fiillerden kabul edilmi!itir. F1kran1n U.Yeula

lanabilmesi i9in 4.12.1935 . tarih ve 120/19 say1l1 Yargitay 

i9tihad1 Pirlef}tirme Karar1na gore failin; rnagdurenin ·ee
be olducunu bilmesi gerekmektedir. 2 Ayni karara gore ege:r 

fail, magdurun gebeligini bilmedigi halde sonuc gercekle~-, 

milise, fail in sorumlulueu, mtiess·ir fiil sonucunda 9ocutun 

dU~mesi degil, . fiilin . neden oldugu hastalik sUresi eoztinU
ne alinarak tayin edili:r.3 

1. ~unter N., "Qehrede Pabit Eser ·ve Qeh:renin Daimi DegiQik
ligi" Adl1 1'1bbi Exp. Aralik 1957, S. 31 sh. 5-11 

2. (YI. C. D. , 21. 9 .1960, 2040/1928, Hlyd1n T. Ahmet, Ki~ iler 
Aleyhine CUrUmler sh.265): """er dort san1t1n mUduhil 
Donau·• yii dovmeye ba~ladiklari s1rada ·ad1 ge9en mUdahjlin 
san1Jd.ara. hitaben; (beni dovmeyin, gebeyim, 9ocueu zayi 
ederim) d iye ika.zda lJul undu.~u anla~1lm11}, mahkemf>ce de· 
bu suretle kabul edilmi~, saniklar bu suretle mlidnhilin 
gAbeligine mutta1i olmalarina ra(:men onu dovmeye devam 
ettikleri ve vak'ayi mUteakip mlidahilin rahminoen knn gel
digi ve iki gUn sonra na 2,5 ayl1k bir 9ocuk dli9tirdUeli sabit 
bulunmu§, nisaiye mUtahass1s1 tarafi.ndan verilen 17.9.195~ 
ta:rihli raporda; dlij;Ugliti mUessir fiilden ileri geldiGi 
ac;1klanml.li' ve 13.5.1959 tarihli Adli Tip Heclisi ra11orun-
da da vaki dU9lil'.rlln mliessir fiilden ileri eelebileceP,i 

. de bildirilrni9 oldueu halde, isabetsiz mUtalaalarla 
456/3 yerine son f1kran1n uygulamnas1 yolsuzdur." 

;. Ayni dU~tincede Majno 3.c. No.1643 
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Faruk Erem'e gore iee bu durumda fiil, eonu9 itibari ile 

failin as1l maksad1n1 teoavU.z etmi~ olacag1ndan, temel 

ceza olarak 9oougun dU~mesi yUzUnden magdurenin hastal1k 

sUresi goz onUne al1narak tayin edilecek cezada 458. mad

deye gore indirim yap1l1r. 1 

TU.rk Ceza lanununlin 456. maddesinin 2. ve 3. f1k

ralar1nda sonu9 nedeniyle a~1rla~an su9 durumuna yer ve

rilmi~ olup, bu durumun bir objektif sorumluluk durumu ol

d~u ve faili bu eonu9lardan dolay1 sorumlu tutabilmek 

i9in, soz konusu sonu9lar bak1m1ndan kastinii.n bulunup bu

lunmad1~1n1n ara~t1r1lmas1na gerek olmad1~1n1 daha once 

belirtmif}t ik. 
Bu nedenle fiil, gebe bir kadin aleyhine i~lenip 

de 9ocu~ dU§mesini so~u9lam1~ea, kanunumuzun sistemi 456. 
maddenin 2. ve 3. f1kralar1 bak1m1ndan objektif sorumlul~ 

getirdi~inden, failin bu sonu9tan sorumluluguna gidebilmek 

i9in, magdurenin gebeligini bilip bilmedigini ara9t1rmaya 

gerek yoktur. Failde, magdureye cismen eza vermek veya s1h

hatini ihlll etmek veya akli melekelerinde te§evvU~ yarat

mak kast1n1n bulunmasi gerekli ve ger9ekle~en daha agir 

sonu9lar bak1m1ndan da yeterlidir. Ancak sonu9, bu durum.da 

failin asil .maksadi olarak kabul edebilecegimiz 1. f1kradaki 

sonu9lar1 a~t1~1ndan, verilecek cezada 458. maddeye gore 
bir indirim yap1l1r. 

E~er fail, oocuk dU~Urtme maksad1yla hareket ediyor

sa ve bu maksada-ula~mak ioin mUeseir fiilde bulunuyorsa, 

verilecek ceza, d~er bir su9u i~lemek i9in etkili eylem-

de bulunuldu~dan (T.C.K.450/7) T.C.K. m.457/f .2 geregince 
art1r1l1r. Ancak 457. madde, 78. madde hUkmtinU sakli tuttu
~dan, fail ayr1ca T.c.K. m.468'den de sorumlu olur. 
Faile mtiessir fiilden dolayi verilecek temel ceza magdure

nin hastal1k eUresine gore belirlenmelidir. E~er faili 90-

cu~ dU~mesini sonu9layan mtiessir fiilden sorumlu tutarsak, 

ayni sonu9tan dolayi faili iki kere sorumlu tutmak gibi 

bir durum ortaya 91kmaktad1r. 

1. Brem F., TUrk Ceza Hukuku Ozel HUkUmler 4.c. 3.B. sh.427 
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IV - KAST·EN HAF!F MUESS!R F11LLER : 
Kasten hafif mUessir fiiller T.C.K.nun 456. mad

desinin 4. f1kras1nda yer alan fiillerdir. Bu fikraya go

re: "Eger fiil hi9bir hastal1g1 veya mutad i§tigallerden 

mahrumiyeti mucip olmaml.§ yahut bu haller on giinden ziya

de uzamam1~ ise takibat icrasi mutazarr1n1n ~ikayetine bag-

11 kalmak ~art1yla fail hakk1nda iki aydan alt1 aya kadar 

hapis veya ikiyUzliradlall. ikibinbe~yUz liraya kadar a~1r pa

ra cezas1 hUkmonolor." 

Bir kimsenin magdura hi9bir hastal1~1 veya mutad i~tigaller

den yokeunl~ gerektirmeyecek ya da bu durumlar en 9ok on

gU.n sUrecek §ekilde etkili eylemde bulunmas1 halinde T.C.K. 

md.456/4 uygulama alan1 bulacak:t1r. 

V - SUQU ETKiLEYEH NEDENLER 

1) A~1rla9t1r1c1 Nedenler : T.C.K.nun 457. maddesi
ne gore : "456. madde de yaz1l1 fiillere 449. maddenin bi-

rinci ve U9UncU bendlerinde yaz1l1 hal inzimam eder yahu\ 

fiil gizli veya a~i.k:Ar bir silah ile veya a~1nd1r1c1 ezca . 

ile i§lenmi~ olursa as1l ceza U9tebirden yariya kadar art1r1-

l1r. Eger fiilde 450. maddenin be~inci bendinde yaz1l1 hal 

mUstesna olmak Uzere di~er bendlerindeki hallerden biri bir

le:;irae bu birle~en fiil hakkinda 78~ ma~de hUkmU cari ol

mak ~art1 ile ceza yari niapetinde 9o~altil1r." 

A - 456. Madde de Yaz1l1 MUessir Fiillere 449. Mad

denin Birinci ve tt~UncU Bendlerinde Yaz1l1 Hallerin Eklen-
. . 

mesi; Kast~n mUessir fill suyunun T.C.K.nun 449. maddesinin 

l. ben~inde gosterilen s1fatlara sahip ki~ilere kar~i i~
lenmesi halinde cezada artirma gidilecektir. Buna gore; 

kar1, koca, -karde§, babal1k, analik, evlatl1k, Uvey ana, 

Uvey baba, Uvey evlat, kayin baba, kaynana, damat ve gelin

lere karei etkili eylemde bulunma bir a~1rla~t1r101 neden

dir. Bendde sayilan s1fatlar1n medeni kanun hUktimlerine gore 

kazan1lm1~ olmaei gerekir. 

Kayinbaba, kaynana~ de.mat ve gelinler hakk1nda i~lenen mU

essir fiillerde s1hr1 h1s1m.11k ili~kisini kuran sebep daha 
once ortadan ka1kt1~1 halde 456. maddeye gore· verilecek ce-
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zada yine de artirima gidilip gidilmeyecegi tart1f}mal1-
d1r. Bir dUeUnceye gore medeni kanunumuzun lS. maddesi-
nin 2. f1kras1 geregince : "Evlenmenin zevali ile s1hr1 

his1ml1g1n zail olmayacag1" kabu1 edilmif}se de bu hUkmUn 

amaci ba~ka oldu~ndan bu konuda uygulanamaz. 1 

Y.l.C.D.nin 23.11.1976 tarih ve 3557/3750 say1l1 kararin-

da aqJ.klanan diger d~f}Unceye gore ise de: "Evlenmenin sona 

ermesiyle s1hr1 his1ml1k ortadan kalkmaz bu nedenle kocasi 

oldUkten sonra gelinin kaynanasi il~ olan ki~isel his1ml1-

g1 ve medeni ilif}kileri devam eder. NUfus kayd1yla maktUlUn 

kaynananas1 oldugu saptand1g1na gore san1g1n T.C.K.nun 449/l. 

maddesine gore cezalanmae1 gerekir. 112 

Xaynak kanunda bizdekinden farkl1 olarak 449/b.1 mUessir 

fiilerde &G1rlaf}t1r1c1 neden olarak kabul edilmemi~tir..3 

Bizde kabul edilmif} olmas1 yerindedir. QiinkU ail~ bireyleri 
aras1nda ailedeki birligi, kar~1l1kl1 sayg1y1 bozucu , bir

birlerinin bedensel bUtUnlUf,Une zarar verecek derecedeki 

davranif}lar, bir yabanciya kar~1 bu nitelikteki davran1~

lardan daha agirdir. 

T.C.K.nun 449. maddesinde 2370 say1l1 kanunla degi~iklik ya

p1lmadan once U9 bend vardi ve su9un zehirlemek suretiyle 

i~lenmesi hali U9UncU bendde yer aliyordu. Baha sonra 

l. Dtsumezer, Ki~ilere ve Mala Kar~1 CUrUmler, l2eB. Sh.37 

2. Y.K.D.1977-3/425. Euna kar~in Y.C.G-.K. ll".2.1974 ta
tih ve·2-505/90 say1l1 kararinda aksi goril~ yonUnde 

sonuca varm1f}tir. (!.X. :t .D.1974-10/3010): "Evlenmenin 
zevali ile s1hri h1siml1g1n zail olmayacag1 prensibini 

vaz eden M.K.nun 18. maddesi ancak aile arasindak.i hu

kuki baglarin devamini temin bakimindan bir dilzenleme 

getirmi~ olup, bu husus ceza kanunu yonUnden uYgu.lamada 

cezay1 artir1ci bir sebep te~kil etmez." Kanimc~ da bu 

dU§Unce yerindedir. 

3. Majno. 3.C.No.1654 
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7.1.1981 gli.n ve 2370 s. kanunla yap1lan degi~iklikle 

449. maddenin 2. bendi 450. maddeye 11.bend olarak 

ge9irilmi~ ve 449. maddedeki bend say1s1 ikiye inmi~

tir. Ve bu degi~iklikle oriceden 3. bendde yer alan 

"zehirleme" aA1rla~t1r1c1 nedeni art1k 2. bendde yer 

almaktad1r. Ancak bu degi~iklikler yap1l1rken 457. mad

denin dtizeltimesi unutulmu§ ve bu maddede, 449. madde 

hdld tic bendmif} gib.i, birinci ve Uctincti bendlere yolla

mada bulunulmaktad1r. Dolay1s1yla ~57. maddenin yolla

mada bulundugu husus eski U9Uncti bendde, bueUn ikinci 

bendde yeralan fiilin ?.ehirlemek sureti ile i~lenmesi 

halidir. 

Vticudu zehirlemek sureti ile oldtiren madde "zehir" 

say1l1r. P.u etkiye sahip olmak koi;iulu ile kullan1lan mad

denin nitel ieinin onerni yoktur. Zehir etkisi yapan gaz

larda bu ae1rla~t1r1c1 sebebin uygulanmasina yol a9arlar. 

Zehirin vlicuda verilmesi yol ve ~eklinin, zehirin ani veya 

birka9 defada verilmi~ olmas1n1n onemi yoktur. 1 

B) Mtiessir F;iilin, Gizli veya A~ikar Bir Silah ile 

veya A~1nd1r1c1 Ecza ile !f}lenmif} Olmas1 : 

Mtiessir Fiilin silahla i~lenmesi daha kolay, mae

durun ilzerinde meydana getireceei zarar rlaha tehlikeli 

olabileceeinden silahin a[t1rla§t1r1c1 neden olarak kabulti 

yerindedir. Silah kullanma en a~agilik eziyetleri, kotU

ltikleri yapmaya hazir bozuk bir.ruhu g9sterir; bu itibarla 

ifilenen fiile .. ~~ref kir1c1 bir ni telik kazand 1r1r. 2 

Ttirk Ceza Kanununda silahin bir su9ta ae1rla~t1r1c1 neden 

olarak kabul edildigi durumlarda silahtan neyin anla~il

masi gerekecegi, T.C.K.nun 189. maddesinde a91klanrn19t1r • .. 
Bu maddeye gore: " ceza tayininde kanunun f}iddet sebebi 

sayarak bildirdigi silah tabirinden maksat: 

1. Erem F., Tlirk Ceza Hukuku Ozel lltiklimler, 4.C.3.B. sh.364 
2. Impallome.nr II. Bkz. Cihan E., Cebir Kullanma CUrmil, 

1978, sh.159 
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1- Ate~li silahlar, 

2- Patlay1:c1 roaddeler, 

3- Tecavtiz ve mUdafada kullanilan her tlirlU kes.ici, de

lici veya bereleyici aletler, 

4- Yak1c1, a~1nd1r1c1, yaralay1c1 eczalar veya dieer her 
tlirlU zehirler ve bogucu kor edici gazlardir.l 

Ceza art1rma sebepi olarak bir ~eyin silah say1-

labilmesi ic;in, onun saldirma veya savunmada kullan1lmak 

tizere yap1lmas1 veya saldirma veya.savunmada.kullanilaeel

mekte olmasi ~art bulunmayip yalniz o ~eyin su9ta kullan1l

m1$ bulunmasi ve ayn1 zamanda keeici, delici veya berele

yici diger niteligini k~psamasi yetmektedir.~ 

457. maddede yer alan eizli veya a~ikar silah ta

birinin 189. madde gozontine al1nd1~1nda hir anlam1 hulun

mamaktad1r. Bundan ba~ka 189. maddede a~1nd1r1c1 ecza si

lah tabirine dahil oldugundan 457. maddede sil~htan soz 

edildikten ba~ka a§1nd1r1c1 eczadan da soz edilmesi ge

reksizdir •. Silah tabirine dahil bir aracin silah · olarak 

kullan1lmamas1, ornegin silahin kabzas1 ile ba9a vurulma

s1 durumunda 457. madde uygulanrnamal1.d1r. 3 

1. ~ilah kavrami i9in bkz. Cihan E., Cer1ir Kullanrna CUrmU, 

197~ sh.160 (Y.4.C.D.22.6.1982 4316/4974 YKD. 1982-9/1340): 

"Su9ta kullanilan ve 41 cm. uzunlugunda olan, 12 cm.'lik 

kisrn1 kivr1lm1~ bulunan, 15 mm.'lik demirden yap1ld1e1 

anla~1lan aletin bu nitelikleriyle T.C.K.nun 189. mad

desinin 3. bendinde yaz1l1 tecavliz ve rnildfaada kullani

lan bereleyici aletlerden say1lacag1 gozetilmeden ••.• 

2. (Y.C.G.K. 10.12.1962 45/47 Erem F., Ttirk Ceza Hukuku 

Ozel Hilk~mler 4.C. 3.B. sh.429) 

3. Erem F., a.g.e. 
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Yargit~y kararlarinda silah olarak kabul edilen 
aletleri ~~yle siralayabiliriz : Yaralamada kullanil
mak Uzere kirilarak sald1r1 ve savunmaya elveri~li du
ruma getirilen ei~e, 1 ate~ kti.regi~, b19ak3, orak4, tir
mik5, pense6, ucu sivri demir7, sapindan tutulup demir 
kismiyla vurulan 9apa8, ktire~in demir kism19, baltanin 
demir kismi 10, kazma1~, tornavida12 , 9eki913, sa,t1r14, 
demir ma~al5, demir borul6, kamal7, tae kirmada kullan1-
lan demirl8, zinoir19, balyoz20 , soba demiri21, berberma
kas122, silahtan sayilmayan aletler ise ~unlardir: 
Naki~ makasi23, av tUfegi dip91gi24, yemek 9ata1125, 
sopa26 , levye demir127, tabancan1n kabzas12B, kU9tik 91-
vili tahta29, ta~30. 

1) (Y.2.C.D. 26.11.1981, 7421/7708, YKD.1982-1/112). 

Ayn1 dogrultuda (Y.4.c.n. 8.6.1976, 3984/4017, 

YKD.1978-3/453) 
2) 'Y.2.C.D. 1.11.1978, 7340/7127, YKD.1979-2/277) 
3) (Y.l.C.D. 22.1.1986, 4262/124, YKD.1986-6/887) 

4) (Y.2.C.D. 11.3.1976, 637/2249, YKD.1978-1/117) 
5) (Y.2.c.n. 25.2.1976, 247/1615, YKD.1978-2/280) 

6) (Y.4.C.D. 15.4.1981, 2228/2292, YKD.1981-11/1496) 
7) (Y.4.C.D. 26.6.1980, 2421/2483, YKD.1980-11/1557) 
8) 

9) 

10) 
11) 

(Y.C.G.K. 
(Y.2.C~D. 

(Y~2.0.D. 

(Y.2.c.n. 

9.7.1973, 2-178/53,, 1K!D•l973-9-2220) 
11.3.1976, 616/2256, YKD.1977-4/574) 
25.6.1985, 5610/6423, YKD.1985-10/1553) 
4.'5.1982, 3159/2931, Qa~layan M. "Yargatay'1n 

En Yeni !9tihatlar1n1n I~1~1 Altinda MUessir Fiil (Et-
kili Eylem) tlzerinde Bir tzah Denemeei" Adl.Der.1983 sh.318) 

12) (Y.2.c.n. 28.4.1982, 2815/2851, Qaglayan M. a.g.e.) 
13) (Y.2.c.n. 18.3.1982, 1577/1563, Qaglayan M. a.g.e.) 
14) (Y.2.C.D. 24.2.1982, 1258/1233, Qaglayan M. a.g.e.) 

15) (Y.4.C.D. 24.11.1981, 6968/7200, Qaglayan M. a.g.e.) 
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16) (Y.4.c.D. 24.9.1980, 5055/5287, Qaglayan ~. a.g.e.) 
17) (Y.4.C.D. 14.11.1980, 6424/6421, Qaglayan M. a.g.e.) 
18) (Y.4.c.D. 10.12.1980, 7106/7~02, Qaglayan M. a~g.e.) 

19) (Y.4.C.D. 17.10.1980, 5911/5936, Qaglayan M. a.g.e.) 
20) (Y.2.c.n. 14.1.1982, 64/223, Qaglayan M. a.g.e.) 
21) (Y.2.c.n. 21.12.1981, 7819/7903, Qaglayan M. a.g.e.) 
22) (Y.a.c.D. 9.3.197;, 2469/2103, Aydin T. Ahmet, Ki§iler 

Aleyhine CUrUmler, sh.272) 
23) (Y.C.G.K. 10.1211962, 50/46, Anayasa M.ahkemeai ile Yar

gitay ve YUksek Hakimler Kurulu Kararlar1, Adalet Bkl. 
Yay1nlar1, Yeni Seri No:23.Ankara 1973, Yar1ac;1k Ceza-

evi Matbaasi sh.158) . 
24) (Y.4.C.D. 5.3.1981, 1043/1149, YJrn.1981-5/646) 
25) (Y.2.C.D. 24.4.1973, 2581/4428, Aydin T.Ahme.t a.g.e.) 
26) (Y.2.c.n. 23.1.1985, 12547/846, YKD.1985-5/734) 

·27) (Y.2.C.~. 15.3.1976, 720/2324, YKD.1976-12/1700 ~, 
Buna Rarein ayn1 dairenin 1.12.1978 t. ve 7176/7957 s. 

kararinda levye demirinin bereleyici niteligi itibar1 
ile silthtan sayilmasi gerekti~i belirtilmi§tir. 
(Bkz.Aydin T.Ahmet a.g.e.) 

28) (Y.5.c.n. 9.3.1976, 740/747, YKD.1976-7/1070) ve (Y.C.G.K. 
19.6.1978, 8-186/258, YK.D.1979-7/1043). Buna kar~in eski 
bir karar da tabanca kabzas1 sillh olarak kabul edilmi~ti. 
(Y.4.C.D. 28.10.1970, 6440/7226, iKiD.1971-3/140) 

29) (Y.2.c.D. 24.3.1982, 1660/1653, Qagiayan Iwl. a.g.e.) 
30) (Y.2.c.n. 22.9.1981, 5567/6099, Qa~layan M. a.g.e.) 
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C) 1'1Uessir .Fiilin 450. Maddenin 5. Bendinde Ya

zili, Balin ~i~1ndaki, Di~er Bentlerdeki Hallerden Biri 

1le. :Birlef}mesi : 
a) :MUessir Fiilin Usul. ve 1'1.irudan Birine Ka.r~1 if}

lemesi :1 Kanun usul ve fUru tabirlerini toplumun sosyal 

yap1s1 gere~i kanuni anla.mda de~il fiili anlamda kullan1l

m1f}t1r. Bu nedenle tan1nmam1~ gayri me~ru 9ocuk veya gayri

mef}ru baba aleyhine i~lenen adam <>ldUrmelerde de htikUm uygu
lanacaktir. Kaynak kanun ise bu tiir ilif}kilerde "tan1ma"y1 
~art kof}maktadir.2 

b) MUessir Fiilin Kamu Gorevlilerine Karf}1 !E}lenmesi: 

Mtiessir fiilin kamu gorevlilerine (devlet memurlarina) kar

E}1 iE}lenmesi halinde cezada ne oranda bir art1r1ma gidile

ce~i hususunda kanunumuzda iki farkl1 hUk.Um bulunmaktadir. 

Bunlardan biri T.C.h. md.457/f .2, digeri ise T.C.K. md.271' 
dir. T.C.K. md.457/f .2~nin yollanmaeiyla 450. maddenin 2. 
bendinde yer alan T.B.M.M. Uyelerio,den biri aleyhine veya 

Uyelik s1fat1 sona ermiE; olea bile bu gorevinden dolay1 ifi'!

lenmi~ olmas1 hali ile, 11. bendinde yer alan di~er devlet 
memurlarindan biri aleyhine gorevi e1ras1nda veya devlet me

murlugu s1fat1 aona erse bile bu gorevinden dolay1 i~lenmeai 

hali a~·1rla~tir1c1 neden olarak kabul edilmif} ve cezada ya

r1 yariya bir artif} on gortilmU~tur. 

l. (Y.4.C.D. l.6.1979 3881/3631. Y.K.D.~979-9/1368)1 "San1k 
ba~kas1n1~aralalllC\ld.eterken kurf}un babasina degdigine go

re T.C.K.nun 52. maddesi gozetilmeyerek eylemin babaya kar~ 

~1 i~lendiginden soz edilmesi ve cezanin 457. madde ile ikin

ci kez art1rilmas1 dogru degildir." 

(Y.4.C.~. 11.4.1980 2317/2535 Yargitay K.Der. 1981-6/776): 

"Karde~ini silahla yaralamayi kastetdigi halde yanilma ya

hut hedefe sapma nedenle~iyle kardef}inin kar1s1na yaralayana 

silahtan dolayi T.C.K.nun 457. maddesinin ilk f1kras1 uygu

lan1r, fakat sozU ge9en fikra akrabal1ktan dolayi bu olayda 
ayrica uygulanmaz." 

2. Erem F., TUrk Ceza Hukuku Ozel liUkUmler 4.C. 3.B. Sh.349 
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Euna karr;iin T.C.K • .r'lun 271. maddesine go:re "Herkim resmi 

s1fat1 haiz dlan bir memura vazifesini icra ederken ve

ya resmi sifat ve mamuriyeti sona ermi~ olsa bile .icra 

ettigi vazifeden dolayi cismen eza vererek veya hastal1-

g1n1 mucip olacak mUessir bir fiil i~lerse 456. maddeye 

gore verilecek cezalar a~agida g8sterilen suretlerle ar

t1r1l1r 

1) Eger memur 266. maddenin 1. bendinde gosterilen kim

selerden (Yani, asker ve jandarma efradindan veya iki veya 

U9Uncli bendlerde belirtilen memurlardan ba~ka mernurlar) ise 

ceza U9te birden yariya kadar, 2. bendinde eosterilen kim

~elerden (yani asker veya janda~ma subaylarindan veya polis 

korniserlerinden veya amirlerinden yahut il genel meclisi 

veya belediye meclisi liyelerinden biri) ise bir misli ve 

3. bendinde gosterilen kimselerden (yani T.B.M.Ivl. Uyeleri 

ile temsil s1fat1n1 veya emir ve idare selahiyetini haiz 

rliesadan veya hakim ve Cumhireyet savc1lar1yla bunlarin yar

d1mc1lar1 veya sorgu hakimlerinden biri) ise iki misli 

art1r1l1r. 

2) Eeer fiil 268. maddede yazil1 hal ve zamanlarda iQlenmi~ 
olursa fiilin istihdam ettiGi cezaya U9 misli zamolunur. 

Hi9bir halde yapilacak zam al ti ~ydan af}ag-1 olamaz. 

·Bu maddede yazi.li hallerde takibat E,?ikayete ba[;li det;ildir. 

Majno• nun mehaz !talyan Ceza Kanunu E,?erhi incele.di

cinde,- bu kanunda, T.C.K.nun 271. maddesini ~arfinlayan ozel 
. . 

nitelikli .bir hlikmUn bulunmad1~1, bu madde yerine T.C.K.nun 

457. maddesinin kar§l.ligi olan mehaz !talyan Ceza Yasas1n1n. 

373. maddesinin uygulanmas1 ile yetinildigi; 765 s. T.C.E.nun 

tedvini ve yUrUrllige konulmasi si.rasinda, daha once Fransiz 

Ceza Y.anunundan yararlanilarak kaleme alinmi§ olan ve 765 s. 
yasa ile yU:rUrltikten kaldiri~an 1274 tarihli eski ceza kanu

nundaki ilgili hUktimle:rin T.C.K.na yasa koyucu tarafindan ak

tarilmak sureti ile 271. madde hlikmlinUn dUzenlendici ve bo:>'
lece soz konusu madde hUkrnUnUn, m~hazda.n farkli olarak, T.C.K.'n 
da diizenlenen ve uygulama alani l:1ulan ozel ni telikli bir aJ~

tirrna kura11oldu~ anla~ilrnaktadi.r. 1 

1. 1Jlingor A. ttTUrk Ceza Kanwiun 271. ve 457 • .Maddeleri Ilakkinda 
Bir :tnceleme" Adl.Der.19'35, S.2 sh.410-421 
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Yasa koyucu T.C.K.nun 450/b.ll ve 271. maddele

rinde kamu eorevlilerinin gorevi s1ras1nda veya gorevin-

d en dolayi etkili eyleme ugramalari ol9Uti.inli esas ald1g1 

halde, T.C.K. m.450/b.2 de kendileri de bir kamu eorev

lisi (devlet memuru) olan T.B.M.M. i.iyeleri i9in .uyr1 bir 

dUzenleme getirerek yalnizca T.B.M.M. i.iyeliei s1fat1n1n 

varliei.ni. etkili eylemde bir a~1rla~t1r1c1 neden olarak 

kabul etmi~tir. Dola~1s1yla hir milletvekiline ki~isel 

nedenlerden dolay1 etkili eylemde bulupulmasi haJ.inde de 

mal1durun milletvekili olmas1 cezayi art1r1c1 bir nedend ir. 

Blr milletvek ilinin gorevi sirasinda veya go rev ind en do

lay1 etkili eyleme maruz kalmasi. hali d1~1nda ielenen bir 

mUessir fiil su9unda millet.vekillil?;i s1fat1n1n aC;1rla9t1-

r1c1 neden olarak kabul edi1mesi, kendjleri de bir kamu 

gorevlisi olan milletvekilleri a·c;1s1ndan bu hususta bir ay

r1m yap1lmas1 do~ru de£ildir. 

T.C.K. m. 450/2'ye yollama yapan 457/2. maddenin, 

parlamenterler yonlinden ozel dlizenleme eetiren hir hUkUm 

olmas1 itibariyle, i~ter gorevle ilgili, veya eorev sira~ 

sinda olsun, ister ki~isel nedenden kaynaklans1n, oncelikle 

uygulanacag1n1n kabulPedilmesi halinde, 271. maddenin bu 

Uyeler yc5nlinden ask1ya a11nm1§! olli bir hlikUm durumunda bu

lundu~unun kabulli gerekecektir. Oysa 457. maddede 2275 s. 

kanunla yapilan de6if:?iklik ile 450/2. madde 457.. IPadde kap

sam1ndan 91kar1ld1~1 halde, 303R_s.k. l~ yap1lan deei9ik

likle bilin~li _ olarak tekrar madde i9eriGine a11nmas1na go
re, hunun dU9UnUlmesi olas1 deeildir.l 

Sonu9 olarak T.B.M.M. Uyelerine kar~1 etkili eylemde 

hulupulmasi ·halinde, e~er bu fiil gorey s1ras1nda veya go

revden dolay1 i§lenrnerni§!se; herhangi bir ki§isel nedenden 

dolay1 i~lenmi~se, T.C.K. m.457/2 geregince yalnizca mil

letvekilligi s1fat1n1n aG1rla~t1r1c1 neden olarak dUzenlen

d iei T.C.K. m.450/b.2 dikkate alanarak cezada 457. maddeye 

eore yar1yar1ya art1r1ma gidilir. 

1. Glingor A. a.g.e. 



Milletvekil'ine gorevi sirasinda etkili eylemde bu

lunulmas1 durumu hem T.C.K. m.450/bll'in hem de 271. mad

denin kapsam1 i9ersindedir. Bu durumda T.C.K.nun 2~ madde

si gereE;ince san1g1n aleyhine .iki misli art1rmay1 ongoren 

271. madde de~il, lehine olan yari oraninda art1rmay1 ongo

ren T.C.K. m.457/2 uygulama alani Qulur. 

Milletvekilliei s1fat1 sona ermi~ olan hir ~ahsa, 

daha onceki bu goreviriden dolayi etkili eylemde bu1unul-

masi durumu ise hem T.C.K. m.450/b.2,ll, hem de yine 271. 

madde kapsam1 i9indedir. Bu durumda,da yine lehe olan ve 

yar1 oran1nda art1rmay1 ongoren T.C.K. m.457/2 uy6Ulan1r. 

Milletvekilleri di§lindaki dicer kamu gorevlilerinden, T.C.K.nu 

m.271/b.l'e gore, 266. maddenin 2. ve 3. bendlerindP snyi-

lan kamu gorevlilerine kar91 gorevleri sirasinda veya eorev

lerinden dolayi etkili eylem su9unun i~lenmesi halinde, bu 

durum hem T.C.K. rnd.450/b.ll'i hem de rnd.271'1 p,ozonUne ge-
• 

tirir. Ancak yine T.C.K. rnd. 2 geregince bir ve ik1 misli 

art1r1m getiren 457/2. madde uygulanir. 

R~er etkili eylem su9u 271. maddenin yine 1. bendine . 
gore, 266. maddenin 1. bendindeki kamu gorevlilerine kar~i 

i~lenmi~se, bu takdirde san1g1n lehine olan U9te birden yari

ya kadar art1r1m ongoren 271. maddedir v~ uygulanacak olan 

hilktim de dolay1s1yla 271. maddedir. 

T.C.K.nun 457. maddesi ag1rla~t1r1c1 nedenleri ges

terirken birinci f1krada, 449. maddenin 1. v~ eskiden 3. 
bendlerind~ki durumlari a~1rla~t1r1c1 ned~n olarak kabul 

etmi~ ye onceden 449. maddenin ikinci fikras1nda yer alan 

su9un rnilletvekilleri d1~1ndaki devlet mernurlarindan biri 

aleyhine gorevi s1ras1nda veya devlet memurlugu s1fat1 sona 

erse bile eorevinden dolayi i~lenmesi halini ag1rla9t1r1c1 .. , 

neden olarak almam1~t1. Qilnk~ bu durumu ka:ri;,nlayan bir hU

kilm kanunda zaten vardi (T.C.K.m.271). Ancak 2370 s.k.la 

449. maddenin eski 2. bendi olan bu durum, 450. maddeye 

11. bend olarak e.klenirken, gerekli dil?.eltrnenin 457. madde

de yap1lmas1 unutulmuE; VP yuka.rda a91klanan durum ortaya 

91km1§tl.T. 
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c) MU~ssir Fiilin Canavarca Bir His ile veya 1~

kence ve Tazip ile I~lenmesi : 1 Eu cUrUm ~ekli, insan1n 

hayvanl1g1n1, vah§iyane hissini ve kan dcjkme yatkuil1[t1n1 

gosterir. Bu cUrUm fieklini sebepsiz i~lenen cUrUmlerle ka

r1~t1rmamak. 6erekir. Qlinki.l failin gozUnde sebep daima hakli 

olduQindan fiilin bir sebebe dayanmasi clirmlin ~eklindeki 

9iddet ve kotillUge etkili de~ildir. 2 

i9kence ve tazipten maksat, failin cUrmli i~lemesi 

i9in zorunlu olmayan vah~ice fiil ve,hareketlerdir. Failin 

i~kence azap 9ektirme ozel kast1yla hareket etmi~ olmasi 

eerekir. 3 

d) Mliessir Fiilin TasarlanaJ'ak if)lenmesi :4 Kanunu

muz tasarlamay1 tarif etmemi$tir. Kaynak kanunda da bir 

tan1m verilmemi~tir.5 
e) MUessir Fiilin Yangin, Su :Bask1n1 ve Gark Gibi 

Yed inci Babin Birinci Fasl1nda .beyan Olunan Ara9larla fi;llen

mesi : Bu ac1rla~t1r1c1 sebebin uygulan~bilmesi i9in yangin 

su bask1n1 ve gark gibi yedinci bab1n birinci fa811nda yer 

alan clirUmlerden birinin mliessir fiil su9unu i9lemede ara9 

olarak kullan1lmas1 gerekir. Milessir fiil, ama9 su9 niteli

einde olmal1d1r. 

1. (Y.C.G.K. 14.1.1985 2-393/5 YKD.19R5-5/720): <' k uani , 

zarar eorenlere kar~1 onun kesici, d.elici ve berelP.yici 

nitAlieindP.n yararlanmak amaciyl~ deeil ;_ k1zd1r1lrn1~ demir 

olarak kullanm~.!il_tir. mylem i§Jkence yoluyla .yapilan etkili 

eylem niteligindedir. 

2. Majno, 3.S. No.1588 
3. Gozlibliytik A~P. TUrk Ceza Kanunu A91lamas1. 4.c. No.1605 
4. (Y.2.C.D. 7.4.1976 1962/3252 YKD.1978-9/1554): ·~an1g1n 

onceden taearlayarak sogukk.anl1l1kla babasunn hasta oldu

eunu soyleyip yan1na 9a61rd1g1, magdur arabasina bineceei 81-

rada arkas1ndan yakla~arak ta~1d1e1 bi9ae1 ile iki kez arka

sindan vurup yaraladiktan sonra arabasina binip ka9t1e1 an

la!i!1lm1~t1r. San1~1n onceden tasarlayarak soeukkanl1l1kla ey

ler:li i$ledigi sabit oldueu halde ••• " 

5. Tasarlama i9in bk~. Erem F. Tlirk Ceza Hukuku Ozel Hliklimler 

4. C •, 3 .E. sh. 367. '. vd. ; Donmezer, Kif}ilere ve Mala l<ar~1 
CilrUmler 12.B., sh.41.vd. 
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E~er fail mUessir fiil kasti ile de~il de karrunun sell

metine karei cUrUmlerden .b1rin1 i~lemek kasdi ile hare
ket etmie ve sonu9ta bir kimse yaralanmie ise iki ayri 

su9 ielenmi~ olacagindan 78. madde gozt:>nUnde tutnJ.arak 

ceza verilmesi gerekir.l 

f) MUessir Fiilin Di~er Bir Su9u Haz1rlamak veya 

Kolayla~t1rmak veya f~l~mek i91n i~lenmesi: MUessir fiil 

burda ara9 su9 nitel~indedir. !elenmesi kastedilen di~er 

herhangi bir au9 ise ama9 eu9tur. Fail, baekas1n1n su9unu 

hazirlamak, kolaylaetirmak veya ielenmeeini sa~lamak i9in 

dahi etkili eylemde bulunmW} olabilir. Bu takdirde de ag1r

laet1r1c1 neden uygulanir. 2 

Ama9 su9un ielenmi~ olmas1 ko~ul de~ildir. Ama e~er 

ama su9 da i~lenmie ise 457. madde 78. maddeyi sakl1 tut

tu~dan, ama9 sue mUessir fiilin a~1rla~t1r1c1 nedeni ol

makla etkisini kaybetmie olmayacak, ama9 eu9un cezas1na da 

ayrica hUkmolunacaktir. 457. maddenin 2. fikrasinda 78. mad

deye atifta bulunan hijkmiln, 450. maddenin orne~in 7. bendin

de olmamaei da bu anlay1~1 takviye eder.3 

Mileseir fiil 450. maddenin 8. ve 9. bendlerinde de 

ara9 eu9 niteli~inde oldu~dan, ayni durum adi ge9en bend

lerde de ge9erlidir. 

g) MUessir Fiilin Bir Su9tan Basil Olacak Faydayi 

Elde Etmek veya.Bu Gayeye Ula~mak Mak.sa~iyla Yapilan Haz1r
liklar1 Saklamak !9in,veya GUdUlen Gayeye Ula~amamaktan Do

gan infial ~le 1~lenmeei: Burda da biri.ama9 sue digeri 

ara9 sue. olmak tiiere ve aralar1nda fiili irtibat bulunan ay

r1 ayri iki cUrUm sozkonusudur. Ve mUessir fiil arac sue 

durumundadir. Ama9 su9 herhangi bir sue olabilir. Ama9 au9 

i~lenmi~ olurea ayrica cezaland1r1l1r. 4 

1. Majno, ;.c. No.1658 

2. Majno, 3.c. No~l591 
3. Erem F., TUrk Ce~a Hukuku Ozel HUkUmler, 4.c., 3.B., sh.430 

4. GozUbUyUk A.P. murk Ceza Kanunu Ac1lama.s1 4.C. No.1605 
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h) MUessir l4"'iilin Bir Suc;u Gizlemek veya Delil ve 

Emarelerini Urtadan Kaldirmak veya Kendisinin Yahut Ea~ka

s1n1n Cezadan Kurtulmas1n1 Saelamak Maksadiyla i9lenmesi : 

Bu durum mUessir fiillerde de ae1:rla§t1r1c1 neden ola:rak ka

bul edilmi~tir. Bu nedenlerle su9 i~leyen ~ahis en tehlikeli 

su9 faillerindendir. 1 

1) MUessir Fiilin J<a~ GUtme Saiki ile i9lenmesi : 2 

Kan gtitme, failin evvelce oldUrUlen bir kimsenin intikam1n1 

almak maks~d1 ile, ilk oldUrme fiilinin husule getirdigi elem 

ve hiddetin tesiri altinda olmaksizin, oldUren tarafn·mensup 

bir 9ahs1 kasten oldUrmesi veya jaralamasidir.3 

Ktivu9turulmas1 ~} ika,yete bagl1 miless ir fi illePne, suc;un 

silahla if}lenmesi halinde, kd'vu~turma ~ika.vete bacli degild ir. 

Ancuk, kovu~turulmasi, suotan zarar gUren ki9inin 9ikAyetine 

bat_;li m\;essir fiillerin T.C.K.nun 449.maddesinin 1. hendindeki 

akrabadan hi:rine kar~i silahla i~lenmesi halinde su9tan zarar 

goren, dava ve 9ikdyetinden vazge9mi~ olsa bile rnahkemece o su9 

i9in tayin olanacak cezani.n, 457/1. madde geregince ayri ayri 

iki defa art1r1lmas1 gerekir.4 

1. Majno 3.c. No.1592 

2. (Y.C.G.K. 20.9.1971 l-434/2A9 K1yak/9enel Yargitay Ceza Kurulu 

i;..ararlari, 1.974 sh. 123): T.C.K.nun 457./2. maddesinde mliessir 

fiil su9la:r:1n1n md~--450/b. 5 d1~indaki hallerle birle~iebileceni 

aQ1k9a helirtilmi~tir. F.u bakimdan eylemin kan elitme saikine da

yanm1~ olmasi su9un yaralama kastiyla i~lenmesine eneel deeildir. 

3. GozUbliyUk a.g.e. 

4. Y.t.r.r. 14.3.1966 1965-4/1 

(Y.2.C.D.21.4.1976 2146/3784 YKD.1978-9/1557): Kar1s1n1 bi9akla 

ya'Y'alama olayinda magdure vazge9rnifil olsa dahi hem e§ind:· .Ya1''8lad1°;1 

hem de b19akla yaralad1~1 i9in T.C.K. m. 457/1 ayri ayri uygula111r. 
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2. HAF!FLET!C1 NEDENLER 

A) T.C.K. md. 458 : 

TUrk Ceza Kanununun 458. maddesine gore "Ge9en 

maddelerde beyan olunan. ahvalde fiil, netice itibariyle 

failin as1l maksad1n1 tecavtiz etmi~ oldugu takdirde ceza 
U~te birden yar1e1na kadar ekeiltilir." 

458. madde sonu9 nedeniyle ag1rla~m1~ mtiessir fiil 

durumunda cezada indirim yap1lmas1n1 ongoren bir maddedir. 

Kanun koyucu bilindigi gibi, 456. maddenin 2. ve 3. f1kra

lar1nda objektif sorumluluk hallerinden biri clan 1aonu9 ne

deniyle a~irla~an sue; durumuna yer vermif} bulunmaktadir. 

456. maddenin 2. ve 3. f1kralar1nda yer alan sonu9lar su9 

tipinde unsur olan eonu9lar de~ildirler. Su9 tipinde unsur 

olan sonu9lar ve kanunumuz aQ1e1ndan maksat olabilecek so

nu9lar 1. fikrada yer.alan sonu9lard1r. QUnkU kanunumuz 2. 

ve 3. f1krada yer alan agir sonu9lar aQ1s1ndan sUbjektif so-
- w 

rumlulugu degil, objektif eorumlulugu kabul etmif}tir. Oysa 

Ceza Hukukunda esas olan sUbjektif sorumluluktur. !~te ka

nun koyucu, burda objektif eorumlulu~ getirirken, eUbjek~ 

tif sorumluluktan ayr1lm1~ olmas1 nedeniyle verilecek ceza

da indirim yap1lmas1 yoluna gitmektedir •. 

Bu halde 45s.· maddeye gore cezada indirim yapilabil

mesi i9in : 
l. Failde genel olarak mUessir fiil i~leme kast1n1n 

buluwnaa1, 

2. Su9-tipinde unsur olan sonu9lar1n degil, 456. mad

denin 2. ve 3. fikralarinda yer alan agir sonu9-

lardan birinin ger9ekle~mesi. 

3. Ger9ekle~en daha ag1r sonucun objektif olarak on
goriilebilir olmas1 gerekmektedir.l 

1. (Y.4.C.D. 27.12.1978, 6727/6605, YKD.1979-9/1364): Tar

ti~ma sirasinda tizerine dogru yUrUyen kiyg1n1 itmekten 

ibaret olan san1~1n eyleminde, ortaya 91kan sonu9 bak1-

mindan kast a~1lm1~t1r. 458. maddenin uygulanmasi gere

kir. 
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B) T.C.K. md. 462 : 

T.C.K.nun 462. maddesine g()re mUessir fiil, "zi-
nayi icra halinde veya gayrimeeru cinsi mtinasebette bu
lundu~ esnada meehuden yakalanan veya zina yapmak veya 

gayrimeeru cinei milnasebette bulunmak Uzere yahut henUz 

zina yapmi~ veya gayrime~ru cinei mUnasebette bulunmu~ ol
dugunda zevahire g~re.~Uphe edilmeyecek eurette gorUnen 

bir koca veya kari yahut kizkarde~ veya f.Urudan biri yahut 

bunlarin mUeterek faili veya herikisi· aleyhinde kar1 veya 
koca yahut ueulden biri veya erkek veya kiz karde~ tarafin
dan i~lenmi~ olursa fiilin muayyen clan cezasi .••• indirilir." 

462. maddenin uygulanabilmesi i9in mUessir fiilin; 
1) Zina veya gayr1me~ru cinsel ili§ki yap1ld1~1 s1rada su9-

UstU yakalanan, 

2) Zina veya gayrimeeru cinsel iliekide bulunmak Uzere olan, 

3) Zinada veya gayr1me~ru cinsel ili~kide bulunmue ~ldugun-
da gorUnU~e gtlre eUphe edilemeyecek durumda buluna.n, kar1-

ya ·kar~1 ko9a, kocaya kar~1 kari, kizkardeee kar~1 erkek veya 

kizkarde~, fti.ruya kar~i usulden biri tarafindan ya da bu sa
yilan ki~ilerin birlikte cinsel ili~kide bulunduklari ki~iye 
veya herikis'ine kar2}1 yine adigec;en eahislar taraf1ndan i~

lenmi~ olmasi gerekir. 
T.C.K.nun 462. maddesi kanunumuzda yer alan ozel hak

siz tab.rik hallerinden biridir. 462. maddenin uygulandi~i 
yerde ayrica 51. madde uygulanmaz. 1 

l) !.c.K.nun 462. maddesi hakkinda ayr1nt1l1 bilgi ve bu mad

denin tamamiyla benimsedigim de~erlendirmesi i91n bkz. 

Demirba~ T., TUrk Ceza Hukukunda Ozel Haksiz Tahrik Halleri, 

istanbul 1985 
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VI- SUQUN OZEL GORitNtiM §EK1LLF.Rt 

A) TR~;El?.BUS 

NUessir fiile teQebbtis olasidir ve Yareitay da mti

essir fiile te~ebblisli kabul etmektedir. Yargitayca bir kim

seye ta~ atmak, baltayi kaldirarak bir kimsenin Uzerine yU

rUmek mliessir fiile te~ebblis kabul edilmi§tir.l Ancak mlies

sir fiile te~ebblis olamayacaei da ileri slirlilmektedir. Bu 

dU~lincede olanlara eore kasten mUessir fiil su9unda kast gay

rimuayyen ve neticenin eer9ekle~mesi- halinde tayin ediJ~r. 

Bu nedenle sui; te~ebhtise elverii;li deE;ildir. 2 

~Uessir fill~ te§ebbilsU su9un basit §ekli a91s1ndnn 

ve ae1r derecP.leri a91s1ndan ayri ayr1 ele almak gerekir. 

Bizim kanunumuz rnliessir fiil su9 tipinde suc;un tqmamlanmasi 

i9in bir 7.arar1n meydana eelmesini arad1c1ndan ve basit mU

essir fiilde de kast belirsiz . olmad1e1ndan su9un basit ~ekli 

te§ebblise elveri~lidir. 

Su9un agir §ekillerinde (T.C.K. 456/2 ve 3) sonu9 

nedeniyle ae1 rla§an su9 du:rumu soz konusu oldueundan ve bu. 

agir sonu9lar kusurlulugun di~inda olup, su9 tipinde unsur 

olmad1e1ndan ag1r ve pek ag1r mliessir fiiller te~ebblise el

veri9li degildirler. 
. 

MU~ssir fiilin a~ir dereceleri a91s1ndan da te9ebbUs 

olabilececi ileri slirlilmektedir. Bu dU~Unceye gore fail, b1-

9akln birini hayati tehlike yaratacak surette yaralamak mak

sadi ile hareket edip dei b19a~1~ kayma~i nedeni ile mntdur 
, . 

hafif derecede -Ja,ralanmifi! ise, bu halde failin ac1r mUessir 

fiile te~ebblisten cezaland1r1lmas1 gerekir. 3 

1. GozUbilylik A.P., "eahislara Kar~i Mliessi:r Fiiler, Adl.Der. 

1972, sh.745 
2. Majno, 3.c.No.1633 
3. GozUbUyUk A.P., a.e;.e. sh.746 
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Yarg1tay s1rf kovalama hareketinde mUessir f'iile 

te9ebhlislin soz konusu olamayacag1n1; mliessir fiilin icrai 

hareketJ.e:rinin henUz fiili bir ~ekilde gorlilmedi{ti· ve mat:;

du:run yakalanmasi halinde de dovUlup dovlilmeyeceeinin belli 

olmad1g1ni gerekcesiyle kabul etmemektedir. MUessir fiile 

tam te~ebblis olabildigi gibi eksik te~ebblis de olabilmekte-
1 air. 

1. (Y.2.C.D. 1.4.1976., 1623/3047, YKD.1978-10/1731): Eliu-

deki dirgeni vurmak lizere kald1:ran san1{:1n icrai davra

nv~la:r1 tamamlayamad15i olu~a uygun olarak kabul edilMi9tir. 

Bu nedenle, eylemin yaralnmaya eksik kalkit;ma niteli;1inde 

kaldi.e1 dU9Untilmeden tam kalk1i;madun mahkQm ed ilmeoi ytrnaya 

ayk1:r1d1r. 

(Y.2.C.D.24.9.1953, 1158/11462, Aydin T.Ahmet, Ki9iler 

Aleyhine CUrUmler, sh.259): Ta9 atmak sureti ile icrai hare

ketler · tamamlanm19 oldu[,iuna gore mUessir fiile tam te9ebbU_s 

vard1r. 

(Y.l.Q.D.4.6.1970, 1672/1847,iKiD.1970-12/8993): Banik, 

9ok yakin bir mesafeden magdura mUkerreren ate~ ederek isabet 

kaydetmeden olay yerini terk ettigine gore, istese ini yara

lamas1 ve olrilirmesi mlimklin bulunan san1g1n bu fiili i~leme

mi~ bulunmas1 su9un oldilrmeye te~ebblis.degil, yaralamaya te

~ebblis mahiyetinde kabulUnU gere~tirir •. 

(Y.l.G.D. _4.5.1982., 1660/1786, YKD. 1982-9/132B): S<.i

n1e1n tubanca ile etkili uzakliktan bir el atei; etmesi riU

dahilin ecilmesi lizerine isabet ettirememesi bu kez ikinci 

defa ate~ etrn.ek istemesi fakat sil~lun arizalann1as1yla ihti

yarinda olmayan engelleyici sebepten eylemin_i tBmamlayamama

si sonucu olufilan sue; yaralamaya tam kalk1~ma de[lil, olnU,..me

ye eksik kalk1~rnad1r. 
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B) 1.~TiRAK 

Mliessir fiile if}ti:rak olas1d1r. Maeduru, failin 

yaralayabilmesi i9in, s1k1ca tutan kimsenin ortak ve bu 

hareketin de sugu "doerudan dot;ruya be-raber i9lemek" 

i;eklinde asli - maddi if}tirak say1lacae1na ttalyan Tem

yiz Mahkemesince ka:rar verilmi~tir. 1 

1. Lucchini (- den naklen) rn. 372 n.48, bkz.Erem F. Tlirk 

Ceza Hukuku bzel Hliklimle:r 3.B. 4.C. sh.415 

(Y.C.G.K. 13.4.1987, 4-588/200,. YKD.19.87-10/138R) : 

San1klar adiy.en_ etkili eylem sw;unun asli fail id irler 

Hu nedenle kavga su9u yoktur. Kavga, her tUrlU mlista

kil etkili eylemden ayri bir su9tur. 
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Sonucu do~ran hareket, baf}ka bir su9un kanuni un
surunu veya a~1rlaf}ti.r1c1 sebebini oluf}turuyorsa, .sanik 
T.C.K.nun 78. maddesi gere~inoe eadece o su~tan eorwn1u 
olur. Ayr1ca etkili eylemden dolay1 da cezaland1r1lmaz. 

' 

Yarg1tay'1n kararlar1 da bu dogrultudad1r: "Magdureyi oper-

ken kulak memeeini l.Sl.rarak koparan ean1~1n, bu eylemi so
nucunda a~1r ceza mahkemesince 1rza taeaddi BUQundan ceza
land1r11.ml.f} bulunmas1na ve jarg1tayc~ onanmasina gore, ~~bu 
kesin htikUm karf}1s1nda asliye ceza mahkemeaince etkili ey

lemden dolayi ayrica cezaland1r1lmas1 do~ru de~ildir. QUnkU 

irza taeaddin.in unsuru bulunan eylemde etkili eylem amac1 
yoktur.nl 

Milessir fiil su9u i~lenirken bazen zorunlu olarak 
ma~durun ozgUrlU~ de kis1tlanm1~ olabilir. Boyle durumlar

da faile ayrica - ozgUrlU~ kisitlama ozel kast1 bulunmad1k-

9a - ozgUr1uir\1 k1s1 t1amad~ da ceza verilmez. 2 

1. {Y.C.G.K. 28.ll.i977, 4-359/409, YKD.1978-11/1885): Ayn1 

do~rultuda {Y.4.C.D. 15.4.1977, 1908/2540, YKD.1977-11/ 
1634) (Y.§.C.D. 24.3.1981, 718/779, YKD.~981-8/1057) . : . "K1z- . 

karde~inin ka9i.r1lmas1na angel olmak isteyenin Uzerinde ger-

9ekle~tirilen milessir fiil, zorla ka91rman1n kanuni unsuru 

olup mUstakil su9i1dij~ildir." Zikreden, Onder A. TUrk Ceza Hu
kuku Ozel HUkUmler l.B. sh.345). 

--· 
2. (Y •. :t .B.K. 11. 6.1956, 5-12, Cailayan·, TUrk Ceza Kanunu): 

"Kar1s1n1 rizasi hil4fina ·eve getiren kocanin hareketi 

vasfina gore mUessir fiili veya fena muamele gibi su9lar1 

te!iJkil edebilirse de; hilrriyet·1 tehdit kaeti ile hareket edil

medi~i i91n, hUrriyeti tehdi~ su9unun te§ekkUl edemeyecegi

ne ••••• karar verildi." Bkz. bu dogrultuda Y.6.C.D.l.6.1978, 
3099/3856, YKD. 1978-122034. 
(Y.C.G.K.16.2.1981, 8-385/44; YKD.1981-9/1187): OzgUrlUgti 

kieitlama eu9unun ozel kasit ~~esinin var oldu~un eaptan
masi gerekir. San1klar1n ma~duru kahveden 9ag1r1p arabalari
na bindirip "neden aleyhime tanikll.k ettin" diyerek dovilp 
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ald1klar1 yere birakmalar1 eylemi tasarlanm1§ milessir fiil 

eu9udur. OzgU.rlUg\i kis1tlama su9unun ozel kasti olu~mam1~t1r. 

(Y.8.C.D. 1.4.1981, 865/1953, YKD.1981-10/1366): ogrenim oz

giirlligUnU daraltma eu9u olu§muvtur.diyebiimek i9in sanikla

rin bu ama9la tasarlad1klar1 eylemlerini - ieter sUrekli is-. 
ter kisintili olsun - saglayacak davran1§lar·i91nde bulun.ma

lari gerekir. Kar~it gorli§lU ogrencilerin derslikte o anda 

olu~an ve 5 - 10--dakikada onlenen eylemler::lnde bu nitelik 

bul.unmad1g1ndan eylemleri kaet durumuna gore hakaret ve et

kili eylem olarak kabul edilebilir. 

(Y.8.C.D. 16.3.1981, 310/1587, YKD.1981-8/1067): Olay, 

bir kadina sata§an erke~in, kadinla birlikte ya§ayan ki~i 

ve arkadaelari tarafindan bir ·yerde bir elire bekletilip do
vtilmesidir. Eylem ozgti.rlligil. kisitlama degil, etkili.eylem

dir. 
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Kasten Milessir Fiil 'su9u daha ~ok cebir yoluyla i§lenir 

demi~tik. Buraaa cebir kullanma hareketi, ba~ka bir su

c;;un if,;lenmen inde ara~ ni telieinde oldugundan, cebir kul

lanma suc;una (T.C.K. rnd.188) ili~kin bulunan hUkUm deeil, 

amac;; sue;; ve cebir kullanma su9unu yutan sue; niteliginde 

olan Kasten MUessir Fiil suc;;unun cezasi uygulanir.l 

Fu hususlar1n diuinda tokat atma hareketinde, her 

ha.lukarda, T.C.K.nun 79. maddesi geregince, T.C.K.nun 456. 

maddesinin uygulanmasi gerekecegini daha once ag1klam1Q-

t1k. 2 

1. Bkz. Cihan E., Cebir Kullanma CljrmU 

AynJ eserde, bu iki cUrmiln ger9ek i9tirna halinde de bu

lunabileceei, ornegin hir ki~iyi·belirli bir yP-re cebir 

ya da tehditle ·gotUrdiikten sonra orada kend .i.sine mUessir 

fiil su.9unun i~lenilmesi halinde, sorumlulueun iki suc;tan 

yani hem htirriyete kar~i cebir kullanma su9undan hem de 

mUessir fiil suc;;undan dolayi ayri ayri tayin edileceei he-

1 i rtilmekted ir. 

2. Pkz. Tez. § I, II,l 
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VII -;-·USUL 

Kasten hafif mUessir fiillerde su9un kovu~turul

masi maC,durun ~ikayetine bael1d1r. Eunun d1~1ndaki mti

essir fiiller resen kovu9turulur. 1 

1. (Y.~.C.D. 6.7.1984., 6262/7358 YK.D.1984-10/1586): Rtkili 

eyle.m T.C.K.nun 456. maddesinin 4. fikrasina giren bir 

su9 ise sulh ceza mahkemesinin gorev alanina girececind.en 

ki§isel davan1n bu mahkemeye a91lmas1 .gerektieinden sorgu 

yarg19l1~1na dava aQilamaz. Sue, bu maqdenin dieer fikrala

rina ~iriy-ors~-~u durumda kif}isel dava konusu yapilamaz. 

KiE,?isel dava yolu ile takibi olanakli bulunan yaralama, su-. 

9undan dolayi yasal sUre i9inde Curnhuriyet Snvc1l1~1na usu

lUne uygun olarak ~i~ayete bulunulmu9 ve ilgilinin gorevli 

mahkemeye ki~isel dava acabileceginden soz ederek takipsiz

lik karari verilmi9 ise dava.sUresi i1gilinin takipsizlik 

karar1n1 o{Jrenmesi ile ba9lar. 
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~ikayet T.C.K.nun 108. maddesine gore 6 ayl1k hak dU~UrnU 

sii"r.esi i9inde' yapilmal1d1 r. Eger kasten hafif mi.iess:tr f'i

il 457. madde de yazili ara9larla, yani s1.lah veya· a91nd1-

r1c1 ecza ile i~lenmi~ olursa,·k~vuQturma bu durumda ~ika

yete bagl1 d eeild ir. 1 Miles sir fiilin .kovu9turulmas1n1n su9-

tan 7.arar go:renin ~dkayetine ba~l1 oldugu durumlarda T. C .K. 

nun 460. maddesine gore, hUkUm kesinle~inceye kadar ~ika

yetten vazge9ilebilir. ~ikayetten vaze;e9menin etkisini. do

curmasi T.C.J:.nun 99. maddesi "Kanunda yaz1l1 halleI'~mus

tesna olmak Uzere, vazge9me onu kabul etmeyen mazmma tesir 

etr.iek" dedi6i ve 460. madrle de kanundaki mUstesna hallerden 

biri oldugu i9in failin kabuline bael1 deeildir. 

VIII - YAPTIRIM 

Kasten haifi mUessir fiillerin d1~1ndaki mUessir 

'f'iillerde yapt1r1m ozgUrlU{i;U baelay1c1 cezad ir. l~asten ho.fif 

mUessir fiillerde ise kisa sUreli ozgUrlUBU baelay1c1 ceza 

ile ae1r para cezas1 ge9imlik cezalard1r. Yarg19 kisa sUreli 

ozglirlilgli ba{flay1c1 cezaya hilkmettigi takdirde bu ceza 647. 

s.k.na gore ayr1ca para cezas1na 9evrilebilecektir.2 

1. (Y.2.c.n .• 10.9.1976 7062/7426 Y.K.D. 1978-7/1205) : ro.-
vu~turulmasi ~ikayete ba~l1 clan kasten hafif ~iessir 

fiillerde, T.C.K.nun 457. mnddesinin olayda silah kullan1l

m1'i olmas1 nedeni ile de uygulanmasi gereken.hallerde koni~

turma ~ikayete baf.;11 olmad1g1ndan kamu adina gotiirUlUr. Ancak 

457. madd~ kasten· hafif mUessir fiillerde yaln17'f'!a akrabal1k 

riecleni ·11e uygulanma durumunda ise davan1n ki~is1~l davH ni te.:. 

li5inde olmas1na engel bir hiikUm yoktur. 

2~ (Y.4.C.D. 8.3.1974 11052/2065 iK!D.1974.10/3009): Hapis 

veya ac1r para cezalarindan birinin hilkmedilmP.sini amir 

bulunan T.C.K.nun 456./4.ncil maddesiyle hapis cezas1 takdir 

ve tayin edilmi~ olsa bile bu cezanin 647. sk.nun 4, madde

siyle para cezasina 9evrilebilecegini ongorlin 24.12.1973 t. 

ve 3/5 say1l1 i9tihcd1 birle9tirme karari kar~1s1nda ozgilrlU

gU baglayici cezanin, para cezasina gevrilip 9e_vrilmeyeceei

nin takdiri gerP.kir. 
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SONUC 

:tnceleme konumuz olan kasten mUessir fiille.rin so

nu9 nedeniyle ag1rla§m1~ durumlarinda kanunumuzun, bu so

nu9lar acisindan faildeki kastin bulunup bulunmamasina ~nem 

vermedigini, sonucun objektif olarak ongorillebilmesini ye

terli buldu~nu yani objekti:f sorumlulu~ getirdi~ini belirt

mi~tik. Artik gtinUmUzde Ceza Hukukunda objektif sorumluluk 

hallerinin ceza kanunlarinda olabild~ince azaltilmasi hatta 

kald1r1lmaa1 gerektigi kabul edilmektedir. 

Bu dogrultuda Federal Alman kanun koyucusu sonu9 nedeniyle 

a~irla~an au9 durumlarinda genel bir hiik:Um koymak sureti ile 

(md.18) faili bu ttir eonu9lardan sorumlu tutabilmek i9in en 
az1ndan taksir derecesinde kusurunu arayarak, !evi9re kanun 
koyucusu ise faili ~ngormedi~i ag1r sonuclardan sorumlu tut

mayarak sUbjektif sorumluluk esasindan ayr1lmam1~lard1r. 

Bu iki kanunda da gorUld~ gibi kasten mUessir fiil~erde 

sorumlulugun objektif surumluluk olmas1 bir zorunluluk ola

rak kabul edilemez. Bizim kanunumuzda da faili ag1r sonu9-

lardan sorumlu tut.malt' 19in kast1n1n ara~t1r1lmas1 ve failin 

ongormedigi ag1r sonu9lardan sorumlu tutulmamas1 kabul edil

melidir. Alman Ceza Kanunun bu agir sonu9l~r bak1m1ndan 

yapt1g1 ikili dUzenleme - 224. maddede dUzenlenen suoun be

lirsiz kaatla i§l~nmeei durumu ve 225. ~ddede dUzenlenen 

failin bu sonu9lar1 ozellikle istemi~ olmas1 durumu yani be

lirli kast1n1n bu sonu9lara yonelik olmasi durumu - gozonUne 

al1nabilir. Failin:.kast1n1n bu agir sonu9lar bakimindan be

lirlenmeei bir ispat sorunudur ve ispatlanamayacak bir husus 

da degildir. Bu takdirde kanunumuzda 458. maddeye de gerek 

kalmayaca.Ktir. Ancak kanunumuzun mUessir fiillerden do~abile

cek agir sonu9lar1 ayr1nt1l1 olarak tek tek sayip bu hususta 

yarg1ca takdir yetkisi b1rakmamas1n1 kanunilik ilkesine da

yanarak do~ru bulmak:tayim. 
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~aynak Italyan Ceza Kanununda daha once de belir-

t ild igi gibi,9ehrede sabit eser ile 9ehrenin daimi degi-

li! ikligi ara.eindaki derece farki kald1r1lm1~ti.r. Kaynak 

kanunda bu iki etkili eylem de kasten aeir mliessir fiiller

dendir. Qehrenin daimi degi~ikligi, 9ehrede sabit eserden 

daha aeir bir sonu9tur ve 9ehrenin asli ~eklinin degili!mesi~ 

ni ifade eden bu eonu9 kan1mca en az T.C.K. 456/3. maddede 

belirtilen diger sonu9lar kadar da onemli bir sonu9tur~ 

Bu nedenle bizim kanunumuzda sozU ge9en ayr1m1n ko~unmasi 

yerindedir. Ancak kanunumuz yaln1z 9ehrede olu~turulan sa

bit eseri gozonli.ne almasina kar§1n, vlicudun 9ehreden ba!i!ka 

yerlerinde olu~tu:rulan sabit eserler de ki~inin nlizellik 

bUtlinltigUnU bozucu nitelikte olabileceeinden bu hususun ka

nun koyucu taraf1ndan gozard1 edilmi~ olmasi bir eksiklik

tir. 

Kasten M.Uessir fiillerde; sucu ag1rla~t1ran hallerde, 

2370 s.k. la, 449 ve 450. maddelerde yap1lan degiQikligin 

457. maddeye yans1tilmas1n1n unutulmasi sonucu, 271. madde

nin yan1nda 450/b.l~. madde, 271. maddenin dilzenledigi hu

susta ayr1 bir hUkiim olarak uygulanabilir duruma gelmi~tir. 

Ve daha oncP. de aQJ.kland1g1 gibi 271. madde, bu nedenle 2~6. ,, 
maddenin 2. ve 3. bendlerindeki kamu gorevlileri aQ1s1ndan 

uygulanabilirligini· yitirmi~ ve boylece kamu gorevlilerinin 

yetki ve sorumluluklariyla orant1l1 c~za sorumlulugu ilkesi, 

kamu gorevlilerine kar~i i~lene~ mliess~r fiil sucunda etki

sini kaybetmi~tir. Bu 9eli~kinin de kanunda dilzeltilmesi 

yerirrkolacakt1;-·: 



ALACAKAPTAN U. 

ALIQLI S. 

AL!QLI S. 

ANSAY SABR! e. 

ARSAL S. MAKSUD! 

C!HAN E. 

QAGLAYAN M. 

QAGLAYAN M. 

DKMiRBA~ T. 

DONMEZER S. 

DONMEZER/BRMAN 

.ERD0<1DU A. 

EREM F. 

GOK fJ. 

- 78 -

KAYNAKQA 

..... 

Su9un Unsurlar1 Ankara 1970 

:"Qalifima Gliclinlin Devamli Azalmasi 

Meselesi" Adli Tibbi E:itpertiz 1955 s.4· 

: "Travmatik Di!} Noksanl1g1 Uzuv Zaafi 

m1d1r?" Adli Ti.bbi Expertiz 1956 S.16 

Hukuk Tarihinde !slam Hukuku 

3.B. 1958· 

Turk ~arihi ve Hukuk, 1947 

Cebir Kullanma CUrmU, 1978 

: Tlirk Ceza Kanunu 3.B. 4.C. 

Yarg1tay'1n En Yeni I9tihatlar1n1n 

I~1g1 Altinda MUessir Fiil (Etkili 
Eylem) Uzerinde Bir izah Denemesi" 

Adalet Dergisi 1983 

TUrk Ceza Hukukunda Ozel Haks1z 

Tahrik .H:a.lleri, !stanbul 1985. 

Kieilere ve Mala Kar~i GU:rtimler, 

12-B 

: Naza1'1 ve 'l'atbiki ·ceza Hukuku 2.c. ·7 .B 

:"Tedip Hakk1" Adalet Dergisi 1951 

: Ttirk Ceza Hukuku Genel HUkUmler 

2.C. 12.B. 

: TUrk Ceza Hukuku Ozel HUktimler 

4.C. ).B 

Adli Tip 



- 79 -

GOK ~.-AKYOL S.-KOLUSAYIN O. "Ki~ilerin Viicut Btittinlli6\inde 

Olu~turulan Zararlarin Adli Tip 
AQ1s1ndan De~erlendirilmesi" 

Adli Tip Mliessesesi Yayin No. 2 

GOK ~.-SOYSAL Z. ·KOLUSAYIN 6. 
DEMt10GLU U. : "Mtiessir Fiile E.agl1 Travmatik Goz 

GOZUnUYUK A. HIFZI 

Lezyonlarinin Adli Tip A9is1ndan 

Degerlendirilmes1." Adli Tip 

Dergisi 1985 l.C. 

: 
1•Miiessir F 111 Bakim1ndan Kulak 

Qehreden Say1l1r mi?" 

1947 Adalet Dergisi S.4 

' 
' •' 
I 

,. 
GOZUBUYtiK A.PULAT : "9ahialara Kar~i MUessir F iillertt 

Adalet :pergisi 19?2 
•' 

GOZUBUYtiK A.PULAT 

GULDOGAN M. 

GtlNGOR A. 

KIYAX./:}ENEL 

KIYAK/~ENEL 

: Nukayeseli Tlirk Ceza *anunu 

Ac;1klamas1 

:"~ahs1n Hayat1n1 Tehlikeye Koyan 
, 

MUessir Fill Niteliginin Ara~tiril- ;; 

mas1." Adalet Dergis i 1972 · 1 .. 

:"Ti.irk Ceza Kanununun 271. ve 457. 

maddeleri Hakkinda Bir fnceleme" 
Adalet Dergisi 1985 

Ceza Hukukunda Taksirden Dogan· 

Stibjektif Sorumluluk. istanbul 1967 

Nazari ve Tatbiki Adam Oldlirmek ve 

.MUesair Fiil Clirlimleri. Ankara 1959 

Yargitay Ceza Genel Kurulu "Kararlari 

1974 



- 80 -

KUNTER N. 

LACKNER K. 

LOFFLER A. 

MAJNO 

OKANDAN RECA! G. 

ONDER A. 

tiZTUREL A. 

SCHONKE - SCHRODER 

T.AHMET AXDIN 

THORMANN - OVERBECK 

TOROSLU N. 

UQOK/MUMCU 

WESSELS J. 

YASASEVER F. 

: "Cehrede Sabit Eser ve Qehrenin 

Daimi Degi!iJikligi" Adli Ti.bbi 

Expertiz 1957 

: Strafgesetzbuch 17.B. Mti.nih 1987 

: Strafrecht Besonderer Teil-5 1905 

: Ceza Ka.nunu 9erhi 3.c. 

: Umumi Hukuk Tarihi I1ersleri. 

tstanbul 1951 

: TUrk Ceza Hukuku Ozal HUkUmler 

1. B. tstanbul 1985 

: "Qehrede Sabit Eser Vak'alari 

tlzerinde !nceleme" Ankara Hukuk 

Fak.Ultesi Mecmuas1 1982 

Strafgesetzbuch Kommentar 22.B 

MUnih 1985 

Ki~iler Aleyhine CUrUmler 1986 

Schweizerrisches Strafgesetzbuch 

II, Besonderer Teil, ZUrich 1941 

: .CUrU.mlerin !aenif 1 hak1mindan , 

Su9un Hukuk i Konusu, Ankara 1970 

: TUrk Hukuk Tarihi, 3.B. 1982 

• • 

• • 

Strafrecht Besonderer Teil -

Heidelberg 1984 

"Estetik Zararlar" 

Hukuk ve t~tihat Dergisi 1946 

. Vo Cl. 
Yftkselt5goretim Kurulu 

bokumantasyon Merkez1 

1, 

s.r 

. ; 


