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G i R i $ 

~ali~ma konumuzu olu~turan ki~i hiirriyetine kar~i i~-. 

lenmi~ bir su9 olan konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u Anayasa

lar ve uluslararasi siyasal belgelerde gilvence altina al1nm1~

t1r. Gilnilmiizde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9una yer verme

yen hemen hemen hi9 bir yasa bulunmamaktadir. Ger9ekten baz1 

yasalar soz konusu su9u kamu dilzenini ihlal eden fiiller kis

minda incelerken, digerleri bu su9u ya hilrriyet aleyhinde i~

lenen su9lar, ya huzur bozan fiiller ve onur kir1c1 davrani~

lar, ya da Portekiz Ceza Yasasinda oldugu gibi, ki~i gilvenli

gine kar~i su9lar faslinda incelemi~lerdir. 

Turk Ceza Yasasi kaynak yasa gibi, genelde yasalarin 

9ogunun izledikleri yolu izleyerek, konut dokunulmazl1g1n1 ih

lal su9una ikinci kitab1n1n, hUrriyet aleyhine ctirlimler ba~

l1kl1, ikinci bab1n1n dordilncil faslinda yer vermi~tir. 

Konumuz konut dokunulmazl1g1n1 ihlal ctirilmleridir. Bu 

a91dan incelemelerimiz Tilrk Ceza Yasas1n1n 193. ve 194. mad

deleri ile s1n1rl1 kalm1~t1r. 

incelememizi li9 ana bOliim i9inde yaptik. Birinci bOlilm

de genel bilgilere ve bu arada konut, konut dokunulmazl1g1, 

ikametgah kavramlarina ve konut dokunulmazl1g1n1n Anayasa ve 

uluslararas1 siyasal belgelerde korunmasina' degindik. Konut 

dokunulmazl1g1 sistemimize gore, su9 tipi temeli dolayisiyla 

hiirriyet kavramina dayand1g1ndan, hUrriyet kavrami tizerinde 

durarak soz konusu kavramin geli~imi ve korunmasini inceledik. 

Ayrica bu bollimde su9un tarihsel geli~imi ve bazi hukuk sis

temlerindeki diizenlemeleri ortaya koyduk. Ayn1 bollim i9eri

sinde, konut dokunulmazl1gin1 ihlal cilrilmleri ba~l1g1 altinda 

ise, su9un konusuna ve yasada dilzenleni~ ~ekillerine yer ver

dik. 
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Ara9t1rmam1z1n ikinci boliimilnde ozel ki9iler tarafindan 

i9lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu a91klad1k. Burada 

bu su9la korunan yerler, konut, eklenti (mil~temilat), £aii, 

su9un unsurlar1, ag1rlat1c1 nedenleri, ozel gorilnil9 9ekilleri 

olan i9tirak, te~ebblis ve i9tima incelenmi~tir. Ayrica bu bO

llimde su9un kovu9turulmas1, gorevli mahkeme ve yaptirimina da 

degindik. 

U9tincil bOlilmde, memurlar1n gorevini kotilye kullanmak 

suretiyle i9ledikleri konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu 

a91klad1k. Burada ozel ki9iler tarafindan i9lenen konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal su9unda ortak olan konulara atifta buluna

rak, gereksiz tekrar yapmamak amac1yla fazla a91klamalardan 

ka91n1lmi9t1r. Bu su9un failinin memur olmas1 nedeniyle, su9un 

faili ba9l1g1 altinda genel olarak memur kavramina da degin

dik. Memurlarca gorevin kotilye kullanilmak suretiyle i~le~en 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun unsurlar1n1, ozel ki9iler 

tarafindan i9lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9undan 

farkli olan yonlerini ele alarak inceledik. Ayrica su9un ag1r

lat1c1 nedenlerine, ozel goriinil~ 9ekillerine ve usule ili9kin 

sorunlara yer verdik. 

Her konuyu incelerken ayr1nt1l1 olarak yer verdigimiz 

ki9isel goril9 ve onerilerimizi ise, ayr1ca sonu<; boltimtinde ana 

noktalariyla ozetledik. 



B i R i N C :t B 0 L ti M 

GENEL BILGILER 

§ 1- KO~UT VE KONUT DOKUNULMAZLI6I KAVRAMLARI, KONUT KAVRA

MININ iKAMETGAH KAVRAMI iL£ iLi$KiSi 

I- GENEL OLARAK 

insan1n her alanda ba~ar1ya ula~masi, sagl1kl1, mutlu 

ve gUzel ya~am sUrmesi toplu ya~amas1na ba~l1d1r. Toplu ya9ama 

insan1 do~aya kar91 daha gU9lli kilmaktad1r. Ayr1ca insan toplu 

ya~am dUzeni i9erisinde yetersizli~ini, limitsizligini ve 9e

li~kiligini az da olsa hafifletme olanag1n1 bulmaktadir. Bu 

nedenle insan1n toplu ya9ama zorunlulugunda bulundugu a91kt1r 

( l ) . 

insan1n toplu ya~amas1 baz1 sorunlar1 beraberinde ge

tirmi9tir. bzellikle bireyi topluma ve devlet gUcline kar91 ko

ruyan ona bi.r .;:e:;;i t "dokunulmaz alan" ay1ran haklar ve ozgilr

lilklerin gUvence alt1na al1nmas1d1r. Bu haklardan biride ki~i 

dokunulmazl1~1n1 dogal sonucu olan konut dokunulmazl1g1d1r 

(2). Konut dokunulmazl1~1n1 ihlal fiili ki9i hilrriyetine kar91 

bir eylem olmas1 nedeniyle 9a~da9 yasalar1n hepsind~ baQ1ms1z 
\ 

su9 olaraK yerini alm1$t1r. 

Konumuz genel olarak konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su-

9unun incelenmesidir. Su9a etki eden bir durum, olarak degil, 

su9 unsuru olarak da degil, bizzat su9un kendisi su9 tipi ola

rak ele alinarak unsurlari incelenmi~tir. Konut dokunulmazl1-

~1n1 ihlal su9unun temel Bzelli~i, ki~isel htirriyete kar~i 

([f GOGE1.f;··E .-:--liukuk-Ba:?lang ic1 Dersleri, Ankara, 19 75, c. I I, 
s. 26 

(2) $ENSOY, N., Konut Dokunulmazl1G1n1 Ihlal ClirUmil (IHFM., 
1945, sy. 3-4 
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i$lenen bir suc;tur (1). Bu nedenle Ceza Yasamizin "Htirriyet 

Aleyhine ClirUrnler" ba~ligi.ni. ta91yan ikinci babinin dordlincli 

fasli.nda "mesken masuniyeti aleyhinde clirlimler" yer alrnl.$ bu

lunmak tadir. ·rUrk Ceza Yasasinin 193. maddesinde ozel ki9iler 

tarafindan i~lenen konut dokunulmazligini ihlal, 194. madde

sinde ise, memurlar tarafindan gorevin kotliye kullanilmasi ile 

i$lenen konut dokunulmazli~ini ihlal su9lari dilzenlenmi,tir. 

Ceza Yasas1 konut dokunulmazl1g1ni ihlal fiilini su9 

sayarken konutu degil, bir yeri konut olarak edinmi$ olan kim

sen in hUrri ye tini korumak tadir. Ceza Hukulm bak imindan konu t 

ki$i hilrriyetinin olu~mas1 i9in bir yer ko~uludur (2). ~linkU 

insanin ki~ilerc kar~i ve devlete kar$1 ki~isel hlirriyet ve 

bag1ms1zl1~in1n en iyi ~ekilde olu$tu~u yer konuttur. Bu ne

denle konut hukuken korunarak dokunulmaz yer olarak kabul 

edilrni$tir. Yasa bu su9la konutu yani, oturulan yeri degil, bu 

yerde (konuttal olu$acak olan ki9i hilrriyetini korumaktad1r. 

Daha dogrusu konut hlirriyeti korunrnaktadi.r. Korunan bu konut 

hUrriyeti ise, insanin konutunda ve konutuna dahil olan yer

lerde kendi iradesine gdre hareket etme hUrriyetidir. Ceza 

Hukuku ki9inin dururnu nedeniyle konut hlirriyetini degil, ayni 

zamanda konut hlirriyetine saygi gosterilmesini talep eden ki-

~isel iradeyide korumaktadi.r ( 3) • 

II- KONUT KAVRAMI 

TUrk Diline ait sozlilklerde, genellikle konut i9in ayni 

anlarnlar verilrni9tir. 'I'Urk Dil Kurumu sozlilgUnde "Bir insanin 
' yatip kalkti.gi, i9 zarnan1 di.9inda eyle~tigi ya da tilz~l ki~i-, 

ligi olan bir kurulu~un bulundugu ev, apartman gibi yer, 

rrf-GARRAUD:--R. I Trai te theorique et pratique du droi t penal 
fran9ais Tome quatrieme 3. Edition Paris 1922 Nouveau 
Tirage 1930, n. 1542 s. 419 

(2) Okay, s., Mesken Masuniyetinin Mahiyeti (Ankara Barosu 
Dergisi sy. 2 Yil 1953 s. 148) 

(3) TOROSLU, N., CUrUmlerin Tasnifi Bakim1ndan Su9un Hukuki 
Konusu Ankara, 1970 s. 324 
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eyleg, mesken, ikametgah" (l). Develioglu sozli.igUnde "Sakin 

olacak, oturulacak yer, oturulan ev, hane, ikametgah" (2) ola

rak tani.mlanmi..;;ti.r. Hukuk sozltiklerfnden olan Yi.lmaz I in sozlii

glinde ise konut "Ki.;;inin fiilen oturdu~u yer; mesken" (3) ola

rak tani.mlanmi~ bulunmaktadir. 

Konut dokunulmazligini ihlal su9u ile yukarida a9ikla

digimiz gibi yasa ile maddi bir $ey degil, ki~i hlirriyeti ve 

ki$inin gi.iven ve huzuru korunmaktadi.r. Bu nedenle,ceza huku

kunda konut kavramini geni~ olarak yorumlayarak,bir kimsenin 

ozel ya~aminda oturdugu her yeri konut saymak gerekir (4). Bu 

a~i.klamalardan sonra,Ceza Hukukunda konutu kisaca bir kimsenin 

ge~ici veya silrekli olarak fiilen oturdugu her yer olarak ta

n imlayabi liriz. Bu tanimdan anla91lacag1 gibi bir kimsenin 

birden fazla ayni anda konutu olabilir. 

III- iKAME'rGAH 

Medeni Yasamiz ikametgah kavramini tani.mlamamif?tir. Og
retid.eki bask in gorii.;;e gore, "ki :;;in in ya9am f aali yetlerinin 

ceryan ettigi yere, ya da ki9inin, ki:;;isel ve ticari ili9kile

rinin merkezi olan yere ikametgah" denir (5). ikametgah kavra

mini tanimlamayan Medeni Yasamiz ikametg~hin o6elerini belir

lemi!?tir. Medeni Yasanin 19. Maddesine gore 11 bir kimsenin ika

metgihi. yerle~mek niyetiyle oturdu~u yerdir 11
• Buna gore ' bir 

(f)--;I'DKTurkc;e-SozlUk 6. bas.L, Ankara, 1981,1 s.506 
(2) Develioglu, F., Osrnanlica Ti.irk9e Ansiklopedik Lilgat, 4. ba

si, Ankara 1980, s.749 
(3) Y1lmaz, E., Hukuk SozlilgU 1. basi Ankara 1976, s.223 
(4) DONMEZER, s., Ozel Ceza Hukuk Dersleri, Istanbul 1984, 

s. 61 
(5) VELIDEDEOGLU, H.V., Tilrk Medeni Hukuku, c. I, cilz 2, $ah~ 

sin Hukuku, 6. basi, Istanbul, 1960; iMRE, z., ikametgah 
Kavram1 ve Buna ili~kin Meseleler, Istanbul Universitesi 
Hukuk FakUltesi 50. Yil Arma~ani, Cumhuriyet Doneminde Hu
kuk, istanbul 1973, s. 205; TUN~OMAG, K., Ikametgah, 
(iUHFM, Istanbul 1960 c.XXVI, sy. 1-4, s. 155); OZSUNAY, 
E., Ger9ek Ki~ilerin Hukuki Durumu Istanbul 1979, s. 85 
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yerin ikametgah olabilmesi i9in ki~inin fiilen orada oturmasi 

ve oturman1n da yerle~mek niyetiyle olmasi gerekir (1). Oturma 

devaml1 nitelik ta~1m1yorsa bu yer ikametgah sayilmaz fakat 

buradan hi9 bir ayr1lmay1, uzakla~may1 ongormeyen bir devaml1-

l1k soz konusu degildir. 

Medeni Yasam1z1n ikametgah konusunda iki temel kural 

ve ilkesi vard1r. Bunlardan birincisi ikametgah1n gerekli ol

dugu ilkesidir. Bu ilkenin a91kland1g1 Medeni Yasanin 20. mad

desi uyar1nca herkesin bir ikametgah1n1n bulunmas1 zorunludur. 

ikinci ilkede ikametgahin tekli~i ilkesidir. Medeni Yasanin 

19. maddesinin ikinci f1kras1na gore bir ki~inin ancak bir 

ikametgahi bulunabilir, birden fazla ikametgahi olamaz. 

ikametgah Medeni Hukukta ki9inin belirlenmesinde 

isim kadar onemli bir kurumdur. ikametgah se9me bak1m1ndan 

ki~i ozgilrdilr. 

IV- KONUT ILE IKAMETGAH KAVRAMI ARASINDAKI ILI~KI 

Her iki kavram arasinda dogal olarak ili~ki vardir. 

Ancak bu ili~ki ozde~lik ~eklinde kendini gostermemektedir. 

Ba~ka bir deyi§le konut ikametgah demek degildir. Konut kavra

m1 ikametgah kavram1ndan farkl1d1r. ikametgah konutu~ bir tU
rildilr. 

Demek oluyor ki Ceza Yasasindaki konut kavrami ile 

Medeni Yasadaki ikametgah kavram1 ayr1 ayr1 kavramlardan iba

rettir. Cezd Yasasi konut kavram1n1 Medeni Yasadaki ikametgah 

kavram1na kar~1 daha geni~ anlamda alm1~t1r. Medeni Yasada : 

a9lklad1g1m1z gibi ikametgah1n ogeleri belirtildigi halde ta

ri fi yap1lmam1~t1r. Ceza Yasamizda ise konutun ne tarifi ya

p1lm1~ nede ogeleri a91klanm1~t1r. Ancak konut dokunulmazl1g1 

(1) KOPRULLI, B., Medeni Hukuk Genel Prensipler-Ki~inin Hukuku 
2. bas1 Istanbul 1984, s. 354 
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su9u ile yasan1n korudu~u 9ey ki9i hilrriyeti olduQuna gore, 

Ceza Hukuku bak1m1ndan konut ''bir kimsenin ge9icide olsa otur

mak i9in s1g1nd1g1 her yerdir. 11 (!) Bu nedenle bu su9la konut

ta ya9ayan ki~ilerin ki~isel hilrriyetlerinin korunmasi ama9-

land1g1ndan, bir kimsenin ge9ici de olsa oturdugu otel, pansi

yon, yazlik ev Ceza Hukuku bak1m1ndan konut say1lmaktad1r. 

Medeni Hukuk bak1m1ndan ise ikametgih ki9inin belirlen

mesinde onemlidir. Ki~i yeryUzUnUn belirli bir yerinde ya9a

mak, bulunmak, eylem ve i9lemlerini orada toplamak zorundadir. 

Ki~inin boyle bir yere ba~lanm19 say1lmas1 sonucu, ikametgihin 

ozel hukuk alaninda oldugu kadar, Kamu Hukuku alaninda da 

onemli gorevleri vardir. Ki~i burada, haklar1n1 kullanmak, 

bor9lar1n1 yerine getirmek, yapilan odemeleri kabul etmek, 

kendisine bildirilmesi, ula9mas1 gerekli her tilrlil yilkilm, 

odev, gorev ve i~lemlerle ilgili olarak bilgi edinmek olana

~1n1 kazanmaktadir. Boylece Medeni Yasamizd~ yer alan ikamet

gcih kururnu, bir taraftan ozel ki~inin kamu yonetimi ile, diger 

taraftan ozel ki9ilerle olan 9e~itli ili~kilerini, 91karlar1n1 

kolayla9t1rmak, bunlarin geregi gibi zamaninda ger9ekle9mesine 

olanak vermek amac1n1 glitmektedir (2). Bu nedenle Medeni Yasa

miza gore, herkesin bir ikametgah1n1n zorunlu olarak bulunmasi 

ve bir ki~inin ayni zamanda birden fazla ikametgah1 olamayaca

g1 ongorlilmli~tUr. Yine yasa her yeri ikametgah olarak kabul 

etmeyip, ancak yerle,mek niyetiyle oturulan yerleri ~kametgih 
I 

saym1~t1r. Bundan dolayi ki~ilerin ge9ici olarak oturduklari 
\ 

yazlik ev, otel, pansiyon gibi yerler ikametgah say1lmamakta-

d1r. 

Bu a91klamalardan anla~1ld1g1 gibi, her ikametgah Ceza 

Yasas1n1n belirledigi anlamda bir konuttur. Fakat her konut 

Medeni Yasan1n a91klad1~1 anlamda ikametgah de~ildir. Daha 

(l)-MAJNo;-ceza-Kanunu ~erhi. C• II, •rUrk ev italyan Ceza Ka-
nunlari Yargitay Yay1nlar1 ANKARA, 1978 n. 851, s. 131; 
ERDOGDU, A., Konuta Dokunma Su9u ve Bir Yargitay i9tihat1, 
AD., sy. 5 yil 1945 s. 481 

(2) KOPRULO, s. 350 
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dogrusu oturulan her yer yani her k.cnut ikametgah sayilmaz. An

cak oturulan yer daha do~rusu konut ile ikametgah arasinda ba

zen ayniyet bulunabilir. brnegin bir kimse yalnizca ikametga

hinda oturabilir. Yazliga gitme veya seyahat dolayisiyla ba~ka 

bir yerde bulunmayabilir. Bu durumda ki.;;inin bulundugu yani 

oturdu~u yer lkonut) ayni zamanda o ki~inin ikametgahidir. Yi

ne bir kimsenin heni.iz ikametgah1 yoksa veya ikametgahi belli 

degilse yasa sakin olunan, oturulan yeri yani konutu ikametgah 

saymaktad1r (MY. md. 20/II). 

V- KONUT DOKUNULMAZLidI KAVRAMI 

Konut dokunulmazlig1 sBzli.ik anlam1 ile kimsenin konutu

na zorla girilmemesidir (1). Konut d0Kunulmazl1gin1 ihlal es

kiden yaln1zca zorla girilme halinde kabul edildiginden, bu 

ihlali koruyan konut dokunulmazl1~1 kavramida bunun etkisi ile 

sdzlilklerde zorla girilmeme olarak tanimlanmi~tir. Halbuki 

gUnUmUzde, yalniz zorla giri~ de~il rizaya ayk1r1 olarak her 

tUrlU konuta giri~ ve r1za ile girdikten sonra rizaya ayk1r1 

olarak herti.irlU konutta kalmalar konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

sayilmaktadir. Bu nedenl~ konut dokunulmazli~i kavraminin da 

konuta rizaya ayk1r1 olarak girilmemesi veya girildikten sonra 

rizaya ayk1r1 olarak orada kalinmamasi olaraK tan1mlanmas1n1n 

yerinde olacag1 kan1s1nday1z. 

\ 

Konut dokunulmazlig1 ki$inin temel haklarindandir. Ki9i 
\ 

ozgUrlUgUnUn devami niteligindedir (2). Konut dokunulmazl1g1 

ozel ya~am1n korunmas1na'ili9kin ilkelerde Slkl. Sl.k1ya bagl1-

d1r. Konut hertUrlti saldiridan korunmad1k9a ozel ya$a~in sah

nesi konu t oldugu ic;in, ozel ya!?am da korunmami.:j olur ( 3 ): • 

(1) BUyUk Larousse SozlUk ve Ansiklopedis~ c. 6, s. 3290 
(2) dNBiLGiN, G., OYTAN, M., T.C. Anayasasinin ilke ve Kural

lar1 ile Anayasa Mahkemesi Kararlar1 Dizin~ANKARA 1~77 
s. 25 

(3) KUZU, B., Tilrk Anayasa Metinleri ve ilgili Mevzuat, ±stan
bul 1988, s. 29 
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Konut ki~inin kendisini huzur ve giivencede duydugu bir yerdir. 

Bu nedenle konut dokunulmazl1g1 ki~i dokunulmazl1g1n1n da do

~al bir sonucudur (l). ~ag1m1zda uygar bir insanin oturdugu 

bir yerin yani Konutunun olmasi gerekir. Konut dokunulmazl1g1 

ile insanlarin oturdugu konuta hi9 bir ~ekilde ve hak sahibi

nin rizasi d1~1nda kimsenin girmesi onlenmektedir. 

Konut dokunulmazl1g1 ile korunan hakkin mlilkiyet hakki 

ile ilgisi yoktur (2). Konut i9inde oturan kimsenin konutun 

mUlkiyetine sahip olup olmamasi onemli degildir. Konut yalniz

ca, bu Konut dokunulmazl1y1 ile korunan hakkin s1n1r1n1 belir

lemektedir. Konut dokunulmazligi ile konutta oturanlarin ki~i 

hiirriyeti korunmaktadir. Yani insanin konutunda kendi iradesi

ne yore hareket etme hilrriyeti KorunmaKtadir. Konut dokunul

mazl1g1 ile ki~inin bir evi kullanmak ve orada ailesi ile bir

lik te oturmak yetkisinden ibaret olan ozel oturma hakki ile de 

bir ili~kisi yoktur (3). Oturulan yer yani k6nut o kimsenin 

bir "maddi ki.i9UK dilnyasi" d1r (4). Konut dokunulmazligi ile bu 

kU9Uk dilnya da olu~an hilrriyet daha dogrusu konut hlirriyeti 

korunmaktadir. Bu nedenle konut dokunulmazl1g1 ile korunan 

oturma hcikki degildir. 

Konut dokunulmazl1g1 9agda~ yonetimlerde ba~l1ca temel 

hak ve ~zgUrli.iklerden say1lmaktad1r. Ki~inin temel hakiarindan 

olmasi nedeniyle, ta~1d1g1 onemden dolayi konut dok~nulmazligi 
I 

hemen bUtun anayasalarda ve uluslararasi siyasi belgelerde yer 
\ 

almi~t1r. Bu nedenle konut dokunulmazligi kavrami ayni zamanda 

evrensel nitelikte bir kavramdir. 

(1) GbZUBUYUK, A.P., Tilrk Ceza Kanunu A9l.lmasi c. II 4. bas1 
Istanbul 1980 s.873 

(2) BKZ Temsilciler Meclisi anayasa Komisyonu S6zcilsilnlin Ac1k
lamas1 (Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, 1961 c. 3, 
s. 74, 75) 

(3) TOROSLU, s. 324 
(4) ARMAGAN, s., 1961 anayasasina Gore Temel Haklar ve Odevler 

istanbul 1980 s.21 
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§ 2- KONUT DOKUNULMAZLIGININ ULUSLARARASI BELGELERDE VE 

ANAYASALARDA DLJZENLENi~i 

I- ULUSLARARASI BILDIRi VE SOZLE~MELERDE DLJZENLENI~i 

Konut dokunulmazl1g1 ki9i dokunulmazl1g1n1n bir gorilnli

mil, bir 9e9ididir (].). Bu nedenledir ki konut dokunulmazl1g1, 

9e9itli uluslararasi sozle9melerde, insan haklar1n1 dilzenleyen 

ve koruyan bildirilerde yer alm1~t1r. Biltiln bu sozle9me ve 

bildiriler a~ik bir 9ekilde ki~inin konut dokunulmazl1g1n1n 

korunacagini ongormu,1erdir. Bunlar arasinda insan haklar1 ev

rensel bildirisi, ki9isel ve siyasal haklara ili9kin uluslar

arasi sozle~me ve Avrupa insan Haklari Soile,mesi tam adiyla 
11 insan Haklar1n1n ve temel ozgilrlilklerin korunmasina ili9kin 

Avru~a Sozle~mesi" sayilabilir. 

1- insan Haklari Evrensel Bildirisi 

insan Haklari Evrensel Bildirisi, Birle,mi, Milletler 

Genel Kurulunun yapmi~ oldugu 10 Aralik 1948 gilnlil toplant1-

s1nda, sekiz 9ekimser oya kar91 kirkbir oyla kabul edildi (2). 

Bu bildiri Tilrkiye tarafindan da kabul edilmi~ ve onaylanm1,

t1r (3). insanlik tarihinin say1l1 belgelerinden olan ~u bil

diride temel hak ve hUrriyetlerin tan1m1 yap1lmam19, ancak bu 

hak ve hilrriyetler sayilmi~tir (4). 

insan Haklari Evrensel Bildirisi onsoz ve otuz maddeden 

meydana gelmi§tir. Bildirinin birinciden ondordlincli maddeye 

kadar olan b~lilmil ki'i haklarina ayr1lm1,t1r. Bildirinin bu 

(1) TiKVE$, o., Tilrkiye Cumhuriyeti Anayasasi $erhi ve Uygu-
lamasi1 Istanbul 1969 s. 65-67 . 

(2) AKIN, I. F., Kamu Hukuku 5. basi, Istanbul 1987, s. 368 
(3) Alti Nisan 1949 tarih ve 3/9119 say1l1 kararname (BKZ. 

RG., s. 7217, 27 Mayis 1949: Dtistlir: 3. Tertip, c. 30, 
s. 1020 ve Son): Ayrica DONAY, s., Meslek Sirrinin A91k
lanmas1 Su9u Istanbul 1978, s. 12 

(4) KAPANi, M., Kamu Htirriyetleri 6. basi AnKara, 1981, s. 62 
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bdlUmilnde yer alan onikinci mdddesinde ~u hiikUmler yer almak

tadir: 

Madde 12- Hi9 kimse ozel hayati, ailesi, meskeni veya 

yazi,masi hususlarinda keyfi kar11malara, 1eref ve 16hretine 

kar,1 tecavuzlere maruz kalarnaz. Herkesin bu kari,ma ve teca

vUzlere kar,i kanun ile korunrnaga hakki vardir (1). 

GorUldilgU gibi1 bu bildirinin onikinci maddesi ki,inin 

korunma9a de~er ve kari,ilmamasi gereken yerler i9inde konutun 

da bulundugunu belirtmektedir. Boylece bildiri, kimsenin konu

tuna kari~ilamayacagini yani, dokunulamayacagini ve bir kari,

ma (dokunma) olursa yasalar1n kendisini koruyacag1n1 belirte

rek konut dokunulrnazl1g1n1 giivence altina alrni,tir. 

insan Haklari Bildirisi Hukuki y6nden.her ne kadar ta

raflari ba9lay1c1 nitelik ta,1rn1yorsa da gerek tarihi ve gerek 

rnanevi yonden btiyilk deger ta,1maktadir (2). 

2- Avrupa .insan ·Haklar1 Sozle,mesi 

insan Haklar1 Evrensel Bildirisinin kabultinden sonra 

uluslararasi alanda insan hak ve hilrriyetlerini belirleyen 

ikinci belge "Avrupa insan Haklari Sozle.;>mesi"dir. Bu sozle.;>

mede insan haklari evrensel bildirisine gore1 daha dar bir alan 

i9inde insan haklari gUvence altinda tutulmak istenmi~tir (3). 

Tam ad1 ile 11 .insan Hak ve Hilrriyetlerinin Korunmasina ilio!ikin 

Avrupa Sozle:-;mesi" olan bu belge 4 Kas1m 1950 tarihind~ Roma' 

da, Avrupa Konseyine tiye olan devletlerce kabul ~dildi, 

(1) BKZ. Soz konusu madde metni i9in iCEL, K., YEN±SEY, F., 
Kar~1la:-;t1rmal1 ve Uygulamal1 Ceza Kanunlar~2. basi, Is
tanbul 1989 s. 60 

(2) KAPANi, s. 62, ARIK, K. F., Avrupa insan Haklari Sozle~me
si Uzerine Bir inceleme (Esaslar-Te§kilat-i9tihat), Anka
ra, 1965 s. 3 

(3) AKIN, s.378 
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sozle~me gerekli say1da onaylama belgelerinin verilmesi ile, 3 

Eylill 1953 tarihinde yiirlirlilge gifdi. Tilrkiye'de 10 Mart 1954' 

de kabul edilen bir yasa ile sozl~~meyi onaylami$ bulunmakta

dir (1). Bu sozle,mede insan haklar1 evrensel bildirisinde yer 

alan tum haklara yer verilmemi,tir. Avrupa Sozle9mesinde yal

nizca ki9i haklari ile sLyasal haklara yer verilmi$, ekonomik 

ve sosyal haklar hi9 ele al1nmam1,t1r. Sozle,mede yer alan hak 

ve htirriyetler a91k ve geni$ bir $ekilde tan1mlanm1$tir. 

Avrupa insan Haklari SozlP.$mesinin en onemli ozelligi, 

onu imzalayan devletlere sozle9mede a91klanm19 olan hak ve 

hlirriyetleri saglamak ve korumak konusunda hukuki zorunluluk 

yilklemesidir (2). Bu nedenle, ozle$mede, baglay1c1l1k niteli

~inden yoksun bir ilkeler bildirisinden ibaret de~ildir. Avru

pa Sozle$mesi belirtilen hak ve hlirriyetlerin uygulamada sag

lanip sa~lanamad1~1n1n yarg1 organlarinca denetlenmesini de 

ongormil~tUr. 

Avrupa insan Haklari Sozle$mesinin birinci bolilmlinde, 

geleneksel ki$i ozgilrlilkleri geni$ olarak dilzenlenmi$tir. Soz

le9menin ozel ya9am ile ilgili a. maddesinde, konut dokunul

mazligina da yer verilmi~tir. Avrupa Sozle~mesinin bu 8. mad

desi bUyUk ol9Ude insan Haklari Evrensel Bikdirisinin 12. mad

desinden esinlenerek haz1rlanm1~t1r (3). Bu sozle~menin 8. 

maddesinde ~u hlikilmler yer almaktadir. 

fl) 

( 2 ) 

( 3 ) 

Madde 8-

1- Herkes, ozel ya~ami ile, aile ya~amina, konut ve ha

ber le~mesine saygi gosterilmesi hakkina sahiptir~ 

2- Bu hakkin kullan1lmas1na; Demokratik bir toplumda 

10 Marf 1954 Tarih ve 6366 say1l1 Kanun i9in Bkz. RG. 13 
Mart 1954, s. 8662, DUSTUR 3. Tertip c. 35, s. 1565 ve 
Son; Ayrica KAPANi, s. 70; DONAY, s. 13 dip not 
KAPANi, s. 69. 70; BALTA, T.B., Avrupa insan Haklari S6z
le~mesi ve TUrkiye, Tilrkiye ±nzsan Haklar1 Semineri (teb
ligler, tarti~malar) Ankara 1970, s. 278 
DONAY, s. 14 
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ulusal gUvenlik, kamu gUvenligi ya da illkenin ekono

mik refah1 gerekleriyle
1
ve kamu dilzeninin korunmasi 

ya da sucun onlenmesi, ~agl1k ve ahlak1n, ba~kalar1-

n1n hak ve ozglirlliklerinin korunmasi i9in gerekli 

oldugu ol9Ude ve yasa uyarinca olan kar19malar d1-

~1nda, kamu makamlari tarafindan kar1~1lamaz (1). 

Gortildilgti gibi bu sozle9mede ki~inin korunmaga deger 

haklari arasinda yine konut dokunulmazl1g1n1n da bulundugu 

a91klanmaktad1r. Hoylece belli ko~ullarin varl1g1 halinde ya

sa uyarinca belirlenen durumlar di~inda devlet ve ki~ilere 

kQr~1 konut dokunulmazl1g1 korunarak gUvence altina al1nm1~ 

bulunmaktadir. 

3- Ki9isel ve Siyasal Haklara Ili~kin Uluslararasi 

Sozle9me 

Bu sozle~me Birle~mi~ Milletler Genel Kurulunun 16 Ara

l1k 1966 tarihli toplant1s1nda onaylanarak kabul edildi. Ancak 

otuzbe~ devletin sozle~meyi onaylayip katilma belgelerini Ge

nel Sekreterlige vermesi ile Ocak 1976 tarihinde yUrilrlilge 

girmi~ bulunmaktadir. (2). Bu sozle~me genellikle evrensel 

bildiride yer alan insan ki~iligine bagli klasik hakla~i ve 

temel hilrriyetleri kapsamakta ve bunlari daha geni~ ~ekilde dil

zenlemek tedir. 

Ki~i haklari ve siyasal haklarla ilgili bu sozle~mede 

konut dokunulmazligi 17. maddede yer almaktadir. Bu madde ~u 

~eKilde dilzenlenmi~tir. 

Madde 17-

1- Hi9 kimsenin ozel ya~ami, ailesi, konutu ya da ha-

keyfi ya da yasa d191 olarak 

-TlJ Bkz. Madde metni i9in SENCER, M., insan Haklari Ana Kuru
lu~lar ve Belgele~ Ankara 1986, s. 181, 182 

(2) KAPANI, s. 66 



- 12 -

dokunulamaz, adina ve ~erefine yasa di~i sald1r1da 

bulunulamaz. 

2- Herkes bu tilr kari~malara ve saldirilara kar~i yasa 

tarafindan korunma hakkina sahiptir (1). 

Gorilldilgil gibi bu sozle~mede ki~inin korunmaga deger 

hak ve nUrriyetleri arasinda konut dokunulmazliginin da bulun

du~u belirtilmektedir. Ayrica sozle~me ile herkesin konutu ya

sa d1~1 sald1r1lard kar~i, yasa ile korunarak konut dokunul

mazl1y1 guvence altina al1nm19t1r. 

Ki9i haklari ve siyasal haklarla ilgili sozle~menin ge

tirmek te oldugu en onemli yenilik, sozle9mede yer alan insan 

haklarina taraf devletlerce saygi gosterilip gosterilmedigini 

denetlemeyi a~a9layan bir mekanizrna kurrnu~ olmas1d1r (2). Bu 

gorevi yerine getirrneK Uzere taraf devletlerin se9ip gonder

dikleri ki~ilerden olu~an insan haklar1 kornitesi vardir. in

san Haklari Komitesi taraf devletlerin kendi illkelerindeki in

san haklari ger9ekle~tirme yolundaki alm1~ olduklari tedbir

lerle ve geli~melerle ilgili olarak gonderdikleri raporlari 

inceler. Bu komite raporlari inceledikten sonra, belirtmeyi 

uygun gorece~i genel gorli~leri, kendi haz1rlayaca~1 bir rapor

la taraf devletlere bildirmektedir. 

II- .ANAYASALARDA DtiZENLENI~i 

1- Genel Olarak 
\ 

Konut Dokunulmazl1g1 ki~ilerin Anayasal temel haklarin-

dan birini te~kil etmektedir. Anayasa komisyonu raporunda da 
I 

belirtildi~i gibi, bu dokunulmazl1k ki~i hUrriyetinin . bir d~-

vamidir (3). du ~neminden dolayi konut dokunulmazl1~1 ozei 

hukuK ve ceza hukuku yapt1r1mlar1 ile korunmakla beraber, 

~SENCER, s. 87 
(2) KAPANi, s. 67 
( 3) ·rANO~, B. , BEYGO, T., Ti.irk Anayasalar1 ve Anayasa Mahkemesi Kararla

r 1, Istanbul 1966, s. 284; Ayr1ca BKZ. Anayasa Mahkemesi
nin E. 1963/100, K. 1965 / 48, 28.9.1965 tarihli karari 
(AMKD. sy. 3, s. 177-217; RG. 31.12.1965, sy. 12191) 
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anayasalarda da ~ng~rtilerek korunmu~tur. Gilntimilzde hemen hemen 

tUm anayasalar konuta dokunulamayacagina ili~kin htikilmler koy

mu9lard1r. Bu 9ekilde ki~i hilrriy~tinin gilvencelerinden birini 

olu~turan konut dokunulmazligi, Anayasa tarafindan onun temel 

haklarindan birini te~kil etmi$tir. 

2- Kar~1la~t1rmal1 Hukuktan Ornekler 

Burada konut dokunulmazl1g1n1n bazi hukuk sistemlerin

deki Anayasalarda nasil yer ald1g1n1 belirtecegiz. 

a- F. ALMANYA: Konut dokunulmazl1~1 23 Mayis 1949 ta

rihli Federal alman Cumhuriyeti anayasasinda ayr1nt1l1 olarak 

dUzenlenmi9 bulunmaktadir. Anayasan1n ba~lang19 kism1ndan 

sonra yer alan temel haklar adl1 birinci b~lilmlin 13. maddesi 

hilkmil ~oyledir. 

Madde 13- (Konut dokunulmazl1g1) 

1- Konuta dokunulamaz 

2- Aramalar, ancak hakimin ya da ge9ikmesinde sakinca 

olan durumlarda kanunlar1n ongordilgU diger organlarin karari 

ilzerine ve yaln1z kanunlarda yaz1l1 uekilde yapilir. 

3-Bunun d1~1nda mildahale ve s1n1rlamalar ancak, genel 

bir tehlikenin ya da fert hayat1n1 tehdit eden bir tehtikenin 

savu~turulmas1, keza bir kanuna dayanarak kamu gilvenliOi ve 

dilzenin eli kula~inda tehlikelere kar~i kor~nmasi, dzellikle 
\ 

konut ihtiyac1n1n giderilmesi, salginlara kar91 sava~m~ ya da 

tehlikede bulunan gen~lerin himayesi amaciyla yapilabilir (1). 

b- j:·r~LY~: 27 Aralik 1947 tarihli italyan cumhuriyetf 

Anayasasinda konut dokunulmazl1~1 Yurta~larin Haklari ve 6dev

leri adli birinci kism1n1n birinci bolilm olan medeni ili~kiler 

bolilmilnUn 14. maddesinde yer almaktad1r. 

·r1) BKZ. Anayasa Metinleri i9in TANiLLi. s., Anayasalar ve Si
yasal Belgeler, Istanbul 1976, s. 517 
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Madde 14 - Konuta dokunulamaz 

Konutlarda ara~tirma yap1lmas1 ya da e~yaya el konulma

si, ancak ki~i hiirriyetinin korunmasi i9in konulmu9 garantile

re uygun olarak kanunun tesbit edecegi durumlar ve ~ekiller 

ic;inde olabilir. 

Kamu sagl1g1 yada iktisadi ve mali sebeplerle yapilacak 

tahkikat ve ara~t1rmalar ozel kanunlarla dUzenlenir (1). 

c- FRANSA: Fransa da konut dokunulmazligi 1791 Anayasa

s1n1n 4. ba~l1g1nda yer alan 9. maddesinde di.izenlenmi9ti. Bu

rada memurlarin vatanda9lar1n evine polis yada adli merciin 

emri olmaks1z1n giremeyecekleri a<;1k9a belirtilmi9tir. 

Konut dokunulmazl1g1 en linlU belirlemesini 22 Frimaire, 

y1l 8 (1797) anayasas1n1n 76. maddesinde bulmu9tur. Buna gore: 

(Frans1z topraklar1 ilzerinde oturan herkesin evi ihlal edile

mez s1~1nma yeridir. Geceleyin hi<; kimse, yang1n, su bask1n1 

veya i9eriye girme konusunda emir olmaks1z1n ba9kas1n1n evine 

girme hakk1na sahip degildir. Gilndilz ise ancak yasa yada kamu 

yetkilisinin verdigi bir emre dayan1larak ki~inin evine giri

lebilir.) Ayn1 husus 1848 anayasas1n1n 3. maddesinde de be

lirtilmi:;iti (2). 

Fransa'da 1946 anayasas1n1n ba9lang1c1na ve 1789 insan 
\ 

Haklar1 Bildirisine at1f yapan ve halen yilriirlilkte bulunan 4 

Ekim 1958 tarihli Fransiz Cumhuriyeti anayasasina gore, konut 

dokunulmazlig.i ki-?ilere saglanan temel gi.ivencelerden .birini 

te:;ikil etmektedir. Frans.iz anayasa Mahkemesinin 29 Aral1k 1983 

tarihli karar1da bu y3ndedir (3). 

(1) TANILLi, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, s. 483 
(2) CHAVANNE, A., MONTREUIL, J., JCP., Violation De Domicile 

Art. 184, 5, 1984, n. 6, s. 5 
(3) JCP., Violation De Domicile Art. 184 (5) 1984, n. 7, s. 5 
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d- Yqaos~AVYA: Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti 

anayasasi Konut dokunulmazl1g1n1 ayr1nt1l1 olarak dtizenleyerek 

gtivence altina alm1~t1r. Anayasanin insan ve vatanda~ ozgilr

lilkleri, haklari ve gorevleri adl1 3. bolilmUn 184. maddesi 

hilkilmli ~oyledir. 

Madde 184- Mesken dokunulmazl1g1 gilvence altina alina-

cakt1r. 

Hi9 kimse bir yasal izin belgesi olmaksizin ba~kalar1-

n1n konut yada binasina giremez veya bunlari arayamaz. 

Kendi konutu yada binasi aranan ki~i, arama sirasinda 

ailesinin bir Uyesini veya bir temsilcisini bulundurma hakkina 

sahip olacakt1r. 

Arama ancak iki tanik onUnde yapilabilir. 

Yasalarda belirtilen ko~ullara bagli olarak, resmi bir 

yetkili, bir su9 failinin derhal tutuklanmasinin gerektirdigi 

hallerde, can ve mal gUvenligini korumak amaciyla, yada iddia

namenin haz1rlanmas1 i9in gerekli olan delillerin ba~ka tlirlU 

Bdinilmesinin mlimklin gorUlmedi~i hallerde, yetkili organlardan 

al1nm19 bir izin ve tan1Klar olmaks1z1n ba~kalar1n1n konut ya

da binalarina girebilir ve arama yapabilir. 
\ 

Ba9kalar1n1n evine ya da binasina yasad1~1 olarak gir

mek ve arama yapmak yasaktir ve ceza gdrebilecektir (1). 

e- CEZAtiR: 1976 Cezayir Anayasasinda konut dokunulmaz-

11~1 temel dzgilrlilkler ve insan yurtta~ haklarina dair 4. b6-

llimde dUzenlenmi~tir. Anayasan1n konut dokunulmazligi ile il

gili 50. maddesi h~kmil ~u ~ekildedir. 

(1) GURBUZ, Anayasalar, Istanbul 1981, s. 321, 322 
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Madde 50- Mesken dokunulmazl1~1 devletin gtivencesi al

t1ndad1r. 

Arama, ancak yasanin verdigi yetki ile, yasadaki ko9ul

lara uygun olarak yapilabilir. 

Aramaya ancak yetkili adli otoritenin verdigi yaz1l1 

emir tizerine ba9lanabilir (1). 

3- Tilrk Anayasal Sistemi 

Ki~i hUrriyetinin bir devami niteliginde olan konut 

dokunulmazligi 1982 Anayasamizda da, 1961 anayasasinda oldugu 

gibi dilzenlenmi$tir. Anayasanin temel haklar ve odevleri dil

zenleyen ikinci kisminin, ki9inin haklari ve odevleri isimli 

ikinci bollimUnde/ozel hayatin gizliligi ve korunmasi ba9l1g1 

al tinda II konu t dokunulmazligi 11 dilzenlenrnii;;tir. An ayasamiz oz el 

hayatin gizlili~i ve korunmasinda, 20. maddede ozel hayatin 

gizliligini, 21. maddede konut dokunulmazligini ve 22. madde

de ise haberle~me hlirriyetini ongormektedir. Boylece Anayasa

miz konut dokunulmazl1g1 ba9lig1 ta91yan 21. maddesiyle konut 

dokunulmazl1g1n1 koruyarak glivence altina alm19t1r. 

1982 A nayasasi konut dokunulmazligi ba:,?ligi ta111yan 21. 

maddesinde: "Kimsenin konu tuna dokunulamaz. Kanunun a91k9a 

gdsterdigi hallerde, usulUne gore verilmi:,? hakim karari olma

d1k9a: ge9ikmesinde sakinca bulunan hallerde de kanunl~ yetki

li kilinan merciin emri bulunmadik9a, kimsenin konutuna giri

lemez, arama yapilamaz ve buradaki e:?yaya el konulamaz" hilkil

mUnU getirmi~tir. 

Konut dokunulmazligi ki~i ozgilrlilgilnun bir devami nite

li~inde oldu~undan bu konuda Anayasamiz ozel hayatin gizlili

gini gUvence altina alan hilkme paralel bir kural getirmi11tir. 

(l) GURBLIZ, Anayasalar s. 413 
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Konut Ozel hayatin sahnesi oldugundan buras~daha dogrusu/ozel 

hayat1n belli ba~li bir sahnesini olu~turmasi nedeniyle1 sald1-

r1lardan korunmad1k9a ozel hayatta korunmami~ olacaktir (1). 

Anayasanin konut dokunulmazl1g1n1 diizenleyen 21. madde

sinde temel ilKe konuta dokunulmayacagi yonilndedir. Bir konuta 

girilebilmesi, arama yapilabilmesi yasanin a91k9a gosterdigi 

hallerde ve usulilne uygun olarak verilrni~ yarg19 karari bulun

mas 1 ko9uluna baglanmi~tir. Bu ko~ulun tek istisnasi ge9ikrne

sinde sakinca bulunan hallerde yasa ile yetkili kilinan rnaka

min emri ile konuta girilebilecek, arama yapilabilecek ve bu

radaki e~yalara el konulabilecektir. Konut dokunulmazl1g1n1n 

ki9i hUrriyeti ve ki9i huzuru ve gtivenliOi i9in ifade etti~i 

anlam dli9linillilrse bu s1k1 kayitlarin konulmasindaki neden ko

layca anla91l1r (2). 

1961 Anayasasinda konut dokunulmazl1~1n1 dUzenleyen 16. 

maddede 9e9iKmede sakinca bulunan hallerin bagli oldugu Milli 

Gilvenlik ve Kamu Dilzeni kavramlari 1982 Anayasasinda yer al

mam19t1r. Bunun d1~1nda konut dokunulmazl1g1n1 dilzenleyen 1961 

ve 1982 Anayasa maddesi hlikilmleri arasinda ba~ka bir fark bu

lunmamaktadir. Bu Milli Gilvenlik ve Kamu Dilzeni kavramlari 13. 

maddedeki gene! sinirlama hUkmU i9erisinde yer almasi nedeniy

le 91kar1lm1~t1r. Cilnkil yasa kayucu gecikmede sakinca bulunan 

(1) KUZU, s. 29 
(2) 6ZTilRK, K., Son de~i,iklikleri ile Ger9ek9eli Anayas~ Kar-

91la$t1rmali Gerek9eler ve ilgili Mevzuat, 3. Basim Istan
bul 1979, s. 39; 1961 anayasasi temsilciler Meclisinde go
rU9Ulilrken anayasa komisyonu sozcilsU konutun aranmasini ~ 
komisyon olarak farkli bulduklar1n1 ve konutun aranmas1n1n 
daha 9ok huzursuzluk yaratacagini dti9tinerek bu nedenle ko
nut dokunulmazligi ile ilgili olan 16. maddede, ozel ya~a
min gizliligi ile ilgili 15. maddedeki kadar geni~ formUl
ler kullanmayip daha s1k1 ko~ullar getirdiklerini a9ikla
m19t1r. (BKZ. Temsilciler Meclisi tutanak dergisi, 1961, 
c. III, s. 72) 



- lB -

halleri anayasanin 13. maddesi ilkelerine uygun olarak dilzen

leyecektir (1). 

Temel Hak ve dzgilrlilklerden biri olan konut dokunulmaz

l1g 1 da di~er haklarda oldugu gibi s1n1rlan1rken, bu s1n1rlama 

1982 anayasas1n1n 13. maddesinin 2. fikrasinda belirtildiQi 

gibi demokratik toplum dlizeninin gereklerine ayk1r1 olamaz. 

1961 Anayasas1 yap1l1rken bu gibi durumlar soz konusu edilmi~

tir. Ornegin bir yasaya "zabita istedigi zaman haneye girerek, 

taharriyatta bulunabilir 11 ~eklinde hlikilm konulsa o zaman konut 

dokunulmazl1g1n1n ozil zedelenmi~ demektir (2). 

1982 Anayasasi temel hak ve hilrriyetlerinin s1n1rlan

mas1 di~inda, 1961 Anayasasinda olmayan ayr1ca temel hak ve 

hlirriyetlerin durdurulmas1 hilkmunil de getirmi~tir. 1982 ana

yasas1n1n 15. maddesine gore sava~, seferberlik, s1k1yonetim 

ve olaganUstu hallerde hak ve htirriyetlerin kullan1lmas1 kis

men veya tamamen durdurulabilecektir. Boylece temel hak ve oz

gUrlilklerin s1n1rlanmas1n1n otesinde kullan1lmas1n1n kismen 

veya tamamen durdurulmas1 gibi bir k1s1tlaman1n getirilmesi 

hakl1 olarak ele~tirilere konu olmu~tur (3). 

Anayasa ki~inin konutunun da her tilrlil sald1r1dan ko

runmas1n1, konuta dokunulamayaca~1n1 mutlak bir kurall~ hukme 

baglam1~t1r. Konut dokunulmazl1g1 ki~i dokunulmazlig~, ve ki~i 
I 

gUvenligi kadar onemlidir. Bu nedenle hi9 bir 9ekilde ve riza 
\ 

d1~1nda kimsenin konuta giremeyecegi anayasamizin konut 

(1) BK~. Gerekli Anayasa dnerisi, Ankara 1982 s. 33 CA.U. Si~ 
yasal Bilyiler ve Hukuk FakUltelerinin Ogretim Llyelerince 
haz1rlanm1~tir.) 

(2) HKZ. Temsilciler Meclisi anayasa Komisyonu sozcilsUniln ver
digi ornek (Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi c. III, 
s. 57 

(3) KtLt, S., anayasa Yarg1s1 anayasa Mahkemesinin 22. Kurulu' 
Yildonilmil nedeniyle dlizlenen sempozyumda sunulan bildiri 
ve yorumla~ Ankara.1984 s. 27; Tanor, B., iki anayasa 
1961-19821 1. bas~ Istanbul 1986, s. 134 vd. 
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dokunulmazli~ini diizenleyen 21. maddesinin l. fikrasindan 

a91k9a anla~1lmaktad1r. 

Anayasam1z1n 21. maddesi ilk baki,ta yalniz devletin 

ki~ilerin konutuna miidahalesini engeller gibi gozlikmektedir. 

Ger9ekten anayasa "konuta dokunulamaz 11 dedikten sonra, madde 

metninde yer olan tUm ibareler devlet organlarinin bireyin 

konutuna kari~mas1~1 engelleyecek niteliktedir. Maddenin 2. 

f1kras1 ise usuliine gore verilmi9 Yarg19 karari olmad1k9a, 

ge9ikmesinde sakinca bulunan durumlarinda da yasa ile yetkili 

k1l1nan makamin emri olmad1k9a kimsenin konutuna girilemeyece

gi belirtilmektedir. Yine bu durumlari da devletin ki9inin 

konutuna mildahalesini ongordiiglinden 9Uphe yoktur. 

BlitUn sorun 11 konuta dokunularnaz 11 hiikmUniin ki9iler ara

sindaki ili~kide de soz konusu olup olmayacagidir. Kanaatimiz

ce konut dokunulmazl1g1n1 ihlal eden taraf devlet olabilecegi 

gibi ki~ide olabilir. Ba9ka bir deyi9le bu arada taraflar ki~i 

ile devlet veya yalnizca ki•iler olabilir (1). Bunun pozitif 

dayana~i anayasan1n 11. maddesinde bulunmaktadir. Ger9ekten 

an1lan maddede "Anayasa hilkilmleri, yasama, yilrlitme ve yarg1 

or9anlar1n1, idare makamlar1n1 ve diger kurulu9 ve ki9ileri 

ba~layan temel hukuk kural1d1r 11 denmektedir. Bu nedenle ki,i

leri ilgilendiren anayasa hilkilmleri, sonu9 olarak onlari da 

baglayacaktir (2). 

Konut dokunulmazliginda dikkat edilmesi gereken bir du

rumda burada korunan hakkin millkiyet hakki ile ilgisi 

(1) ALOIKACTI, o., Anayasa Hukukumuzun Geli,mesi ve 1961 Ana
yasasi, 3. baski, Istanbul 1978, s. 214; TANDOGAN, H., ~ah
siyetin Akid 01,1 ihlallere kar,1 Korunmas1n1n i9leyi9 
Tarzi ve Basin Yoluyle olan ihlallere kar,1 dzel Hayatin 
Korunmasi, AHFD, C. XV, 1963 s. 15 

(2) TiKVE$, s. 45; DONAY, s. 17 
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olmad1g1d1r (l). Ger~ekten millkiyeti i9inde oturan kimsenin 

kendisine ait olsun veya olmasin, bir yerde oturan kimsenin, 

oradaki huzur ve gilvenligi sald1r1lara kar91 korunmaktadir. 

Bunun sonucu olarakda orada oturanlari.n kioiisel hilrriyeti 

konut dokunulmazl1g1 ile korunarak gilvence altina al1nm19 ol

maktadir. 

(l) ALDIKACTI, s. 214; ARMAGAN, s.21; Ayrica 1961 Anayasasinin 
Konut Dokunulmazl1g1n1 dilzenleyen 16. maddesinin Temsilci
ler Meclisinde gorU-iUlmesi sirasinda anayasa Komisyonu 
.sOzciisti ( Muammer Aksoy) 11 ilu maddenin s1n1rlamas1 bir taraf
tan mlilkiyet hakk1n1n sosyal maksatlarla, diger taraftan 
da toplumun her vatanda~a mesken temin etmek milk~llefiyeti 
ile ilgili degildir. Bu tetbirler ile ilgili maddeleri 
sonra gorecegiz. Konut dokunulmazl1~1n1n mUlkiyet hakki 
ile hi9 bir ilgisi yoktur diyerek konut dokunulmazliginin 
mulkiyet hakk1n1 korumad1g1n1 a91k9a belirtmi~tir. (Bkz. 
Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, c III, s. 74, 75.) 
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~ 3- HORRIYET KAVRAMI, GELI$IMi VE KORUNMASI 

I- GENEL OLARAK 

Ceza Yasalarinda yer alan pek 9ok su9 eyleminin, hlirri

yetlerle yakin bir ili~kisi vardir. Ger9ekten bir9ok su9 ey

lemi, dogrudan dogruya bazi konulara yonelik saldirilardan 

ibarettir. Bundan ba~ka bir9ok su9 eylemi de dolayli olarak 

ki~i hilrriyetinin 9e~itli olu~umlarina kar~idir. Konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal su9u yukarida da a91klad1g1m1z gibi hilrri

yet aleyhine i~lenen su9lar arasinda yer almaktadir. Konut do

kunulmazl1g1n1 ihlal su~u eylemi dogrudan dogruya konut i9inde 

oturanlarin ki~i hUrriyetinin olu~masina kar~i bir saldiridir. 

Bu nedenle oncelikle, kisada olsa hilrriyet kavrami, bu kavra

min geli~imi ve korunmas1na de~inmek istiyoruz. 

II- HLiHRiYET KAVRAMI VE GELiSiMi 

Hilrriyet kavrami, c;ok eski zamanlardan beri insan di.i

.<;>i.incesin i kurcalayan k•vramlardal l:d.ridir; Yilzytllar boyunca insailigin ye

ti 9 tirdigi pek9ok dU~ilnilr bu kavramdan ne anla~ilmasi gerek

tiQini a91klamaya 9al1~m19lard1r. Ancak tilm bu yondeki 9abala

ra ve kitapl1Klar dolusu yapitlara kar:?in, bugiln dahi Uzerinde 

anla91lan bir hilrriyet kavramina varilarnami~tir (1) ~ Bunun ne

deni ise hUrriyetin 9ok y~nlil kavram olmasihdandir. Hilrriyet 

kavrarninin anlam ve kapsam1n1 a91klamaya 9al1~1rken het dil~il
nUr kendi siyasal gorti~leri a9isindan bakarak bu kavram hak

kinda a91Klamada bulunmu~lardir. Bu nedenle hilrriyet kavrami

nin kapsami ve tanimi bu goril9ler ac;1s1ndan farklilik goster

mi~tir. 

Hi.irriyetlerin tUmU kamu hUrriyetleri olarak adlandiri

labi lir. Bdylece hUrriyetlerin siyasi iktidarla olan ili~kisi 

(1) KAPANi, s. 3 
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a91kt1r. Hlirriyet kavram1n1n kapsam ve tan1m1 bundan dolayi 

zamanlara ve toplumlara gorede degi~iklik gostermi9tir (l). 

HUrriyet bir bakima s1n1rs1zl1kt1r. HUrriyet her,eyden 

once bag1ms1zl1kt1r. Hareketlerde, dli9lincelerde baski altinda 

kalmamaktir. tabanc1 iradelerin s1n1rlamad1g1 ozgilr bir davra

n1~t1r (2). Hilr bir iradenin, diger bir irade tarafindan s1-

n1rland1r1lmasina olanak yoktur. Geni9 ve klasik anlamdaki bu 

hlirriyet, do~al olarak uygulamadan 9ok moral bir deger tafi

maktadir. HUrriyet psikolojik bakimindan bir irade ve eylem 

bag1ms1zl1g1 anlamindadir (3). Bu genel hUrriyet kavramlarina, 

9e~itli dU~Unce sistemleri degi9ik anlamlar vermi,lerdir. 

Hemen her rejimin bir hlirriyet goril9U ve felsefesi 

vardir. Her rejimin amaci, ki'i mutlulugudur. Bunuda yaparken 

tek tek ki~ilerin hUrriyetleri ile, toplum ya9am1n1n gerekle

rini ba~da,tirmaya 9a11,1r. dnemli olan nelerin yapilabilece

~i, nelerin yasak oldugu ve ozglir sayilan alanin saptanmasi

dir. Ki'i istedigini yapabilecegi, istedigi gibi hareket ede

bilecegi bir alan i9indedir. Su bizim kU9Uk dilnyaz1md1r (4). 

Kimsenin kari~amayaca~i ozgilrlilk alan1m1z, genellikle kil9ilk 

dunydmiz ne kadar geni~ olursa o kadar serbestiz demektir. O 

derece siyasal anlamda liberal rejim i9inde ya~iyoruz demek

tir. Bu alan ne kadar dar olursa, rejim o kadar otoriterdir. 

Siyasal rejim bize hi9 serbest hareket edece~imiz alan birak

mazsa, totaliterdir. 

(l)TUNAYA, T. z., Siyasi Mi..iesseseler ve anayasa Hukuku, Is
tanbul, 1969 s. 361, yazar, ayni zamanda ve zaman i9inde
ki deyi.;;ikligi ~oyle ifade etmek tedir: 11 0rta9agdaki hilr
riyet dU~Uncesi ile, Fransiz ihtilalinin hilrriyet teorisi 
arasinda derin farklar vardir. Hatta ayni zaman par9as1 · 
i9inde hilrriyet kavrami da, hak kavrami da dilnya gBrii~le
rinin ve ideolojilerinin farkliligindan otliril degi~iklik
ler gosterir." 

(2) SAVCI, B., Hilrriyetler ilzerine Dil,linceler, Ankara 1968 
s. 12 

(3) OZEK, 9., Tilrk Ceza Kanuna Gore Hilrriyet Aleyhine Cilrilm
lerin Genel Prensipleri CiUHFM, c. XXIX, sy. 4) s. 934 

(4) TUNAYA, s. 362, Istanbul 1969 
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Ceza Hukukunun hlirriyetleri korumasi, genel bi9imdeki 

hilrriyetlerin korunmasi.nin bir par9as1n1 olu~turmaktadir. Ceza 

Yasalari, hilrriyet kavrami bakimin~an egemen olan hilrriyet 

anlay1~1na gdre hilrriyete kar91 su9lar1 sistemle~tirme yoluna 

gitmi9lerdir. Bu bakimdan, hilrriyet konusunda 9ok farkli g~

rililere dayanan hukuk sistemleri hilrriyete kar,i su9lar1da 

farkl1 bir bi~imde dilzenleme yoluna gitmi~lerdir (1). Bunun 

neticesi olaraK da hilrriyetin bir 9e,idi olan konut hUrriye

tinin Ceza Yasalari ile korunmasi konusuda farkli 9ozUmlere 

baglanmi~t1r. 

1- Klasik Liberal Hilrriyet Gdru,u 

Klasik hUrriyetler deyince, insanin insan olarak sahip 

oldu§u hlirriyetler anla~ilir. Bdyle bir hUrriyet anlay1f1, ba

ti.da do·,Jmu:;> ve geli~mi' tir. 11 Ba til1 11 hilrri yet anlay191 deyince 

akla Bnce bu hilrriyetlerin gelmesinin nedenide budur (2). 

Batida, insanin salt insan olarak dogu~tan bazi haklari 

ve hilrriyetleri oldugu ve devletin bunlara hi9 bir zaman do

kunamayaca~i dti,Uncesinin bir sistem olarak ortaya 91k1i1 17. 

yilzyilda mUmkiln olmu~tur. Ger9i o zamana kadar, insanin say

ginligini ve degerini belirten, onun hor gorillmemesi, ona zu

lUm yapilmamasi gerekti~ini ileri silren bazi gorU~ler o~taya 

at1lm1,t1r. Fakat, bunlar, hi9bir zaman 17. y1zy1lda:oldu~u 
\ 

kadar a9lk-se9ik, derli-toplu, kisacas1 sistemli bir o~reti 
\ 

niteligini almam1:?t1r. AncaK bundan sonral<i "kifii hakla~i og-
retisi" diye bir ~eyden soz edilmeye ba~lanmi~tir (3). 

Ki~i haklari Bgretisinin ana dU~Uncesini ~oyle dzetli~ 

yebiliriz: insanlar, toplum ya~amina ge~meden once, doQal hal

de ya,1yorlard1. Tam ve mutlak bir hilrriyete sahiptiler. 

~ERSOY, Y., ~ali~ma Hlirriyetine Kar~1 Su9lar, Ankara 1973, 
s. 9-10 

(2) TANiLLI, s., Devlet ve Demokrasi, Anayasa Hukukuna Giri9, 
2. basi istanbul 1981, s. 163 

(3) KAPANi, s. 30 
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Sonradan, bazi nedenlerden dolayi aralarinda bir sozle~me ya

parak siyasal toplulugu meydana getirdiler. Bunu yaparken de 

bu toplulugun kurulabilmesi ve ya~ayabilmesi i9in gerekli olan 

ol9ilde, hlirriyetlerinin bir bolilmilnden feragat ettiler. Ancak~ 

dogal halde sahip olduklari hak ve hiirriyetlerinin en esasli 

olanlarini siyasal topluluga, yani devlete devretmediler. Bu 

temel hak ve hlirriyetler devletin kurulu9undan sonrada kendi

lerinde kaldi. Bundan 91kan sonu9 ~udur; ±nsanlarin, devletten 

once ve onun hukukundan Ustiin birtakim dogal haklari vardir. 

Bu durumda devlet, kendisince bag19lanmam1~ olan, kendinden 

once var olan bu do~al haklarla ba~l1d1r ve onlara saygi gos

termek zorundadir. Bliylik bir ustalikla kurulmu9 olan bireysel 

haklar o~retisi 17 ve 18. yUzyillarda ba9ta Ingiliz Filozofu 

Locke olmak Uzere bir9ok dli9iinlirlerce i9lenmi~ ve geli~tiril

mi9tir. Daha sonraki yillarda yeniden gozden ge9irilecek ve 

yer yer dilzeltilecek olan bu o~reti, insanlik tarihinde bir 

91g1r a9mi~ ve batidaki bliylik devrim hareketlerinin tohumla

rini. atm1~t1r. 

Tabii hukuk ak1m1n1n dogal hak ve toplum sozle~mesi 

varsay1mlar1 rasyonel dil9Unce tarafindan ele~tirilerek redde

dilince, tamamen dayanaksiz kalan ki~i hak ve hilrriyetlerine 

yeni bir temel bulma gereksinimi dogmu-?tur. Bunu da Fransiz 

±htilalinden sonra gelit;en, "Ferdiyetc;i goril~" diye adlandiri

labilecek dil9tince akimi yapmaga 9al19m1~t1r. au goril~e gore 

her hakk1n ve her tUrlU hukukun kaynagi insandir. ~ilnkil tek 
.. \ . 

gerc;ek, hur ve sorumlu varlik olarak yalnizca o vardir •· Irade-

ye ve sorumluluk duygusuna sahip olan yalnizca insandir. Ki~i 

ba~kalarinin e~it olan haklarina dokunmamak ko9ulu ile iste

digi ~ekilde hareket etmekte serbestir. 1789 ~arihli Fransiz'. 

"Ihsan ve Yurtta~ Haklari Bildirisi" bu hlirriyet anlay191n1 

yansitan en bnemli belgedir. Onyedi maddeden olu~an bu bildi

ride, insanlari.n "Dogal ba~kalar.ina devredilemez, zaman a~i

mi.na ugramaz, kutsal" haklari oldugu ilan edilir ve hi.irriyet 

hakki, mi.ilkiyet hakki., ki~i gi.ivenli~i, dil,tince, soz, yazi ve 

vicdan hilrriyeti gibi klasik hak ve hilrriyetler sistemli bir 

ayirim yapilmadan si.ralanmi.~tir. 
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Ancak, Fransiz Devrimine degin gelen ve ·ondan sonrada 

uzun bir slire devam eden hilrriyet anlay1~1n1n belli bir 9er-

9evesi vardir. Bunu ~Byle ozetliyebiliriz. Onlar i9in hilrriyet 

ki~i-devlet ili~kileri a91s1ndan, devletin mildahale ve faali

yet alanlarinin daralmasi demekti. Bu daralma oraninda ki~i 

hilr olacak maddi ve manevi ki~iliyini serbest9e geli~tirme 

olanagina sahip olacakti. i~te, insan hak ve hlirriyetleri, 

devlet iktidar1n1 9er9eveliyor ve onun hi9 birzaman a~amayaca

~1, a,amamasi gerektiQi bir s1n1r 9iziyordu. Bu s1n1r1n be

lirttigi alan, ki~inin ozel alan1, onun serbest hareket 9ev

resi idi. Devletten beklenen tek 9ey vard1 bu alana kari,ma

mak. Bu nedenle onsekizinci yilzyilin ortaya koydugu bu klasik 

hU.rriyetlere "negatif hiirriyetler" denilmektedir (.l). 

Ancak bu a~1r1 ferdiyet9i hilrriyet anlay1,1 ondokuzuncu 

yilzyildan ba~layarak, yava~, yava~ tepki ile kar~ilanmaya ba,

lanm1~t1r. Ger9ekten teorik olarak biltlin insanlar i9in kabul 

ve ilan edilmi.'.i' olan, hak ve hlirriyetlerden yalnizca maddi ba

kimdan varl1kl1, mutlu bir az1nl1k. yararlanabilmi!}tir. <;link.ii 

kendisine ya9am hakk1 tan1nm1~ ki~i, saglik ko9ullar1ndan yok

sundur. Kendisine konut dokunulmazligi tan1nm1,t1r, ancak, bu 

ki~inin na~1n1 sokacak konutu yoktur. Yine kendisine ogrenme 

hakki tan1nm1~t1r. Fakat ya,am1n1 kazanma kayg1s1 ile 9al11mak 

zorunda olduyundan o~renmek i~in zamani yoktur (2). Daha dog-

rusu tan1nan haklardan yararlanma olanag1 olmad1g1 i9in, her

kese taninan bu haklar yalnizca ekonomik a~idan gli9lil olanlar 

i9in bir anlam ta~1r duruma gelmi9tir. 

Hizla geli9en ve degi,en ekonomik ve sosyal ko,µllar 

kar~1s1nda 1789 modeli klasik haklar ve hUrriyetler li~tesin~n 

bUtUn insanlara hilrriyet saglamak bakimindan uygulamada yeter

siz olduljunun anla.-1almasi Uzerine, bu haklara "Sosyal ve ±kti

sadi Haklar"in da eklenmesi geregini dogurmu:?tur. Sosyal ve 

(1) KAPANI, s. 50; TANILLI, Devlet ve Demokrasi ••• s. 166; 
OZEK, s. 938 

(2) KAPANi, s. 51 
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iktisadi hak anlay1~1n1n ilk belirtileri Fransiz Devrimi son

ras1nda ortaya 91km1~t1r. Sosyal ve iktisadi haklardan ilk kez 

bahseden 1793 Fransiz Anayasas1 i+e, sosyal hak ve sosyal hu

kuk anlay1~1n1 geni~ ol9Ude yans1tan 1848 Frans1z Anayasas1 

olmu~tur. Fakat bu ornek tek olarak kalm1~ ve sosyal ve ikti

sadi haklarin Anayasa metinlerine giri§i ve yay1l1~1, Birinci 

Dilnya Sava~1n1n sonras1nda ba~lam1~t1r (1). Artik bundan sonra 

devlet, ki~ilerin hUr olduklari alana mUdahale etmemek ~eklin

deki olumsuz tutumu ve davran1~1n1 b1rakmaya, sosyal yonde bir 

ilerleme, geli~me gostermeye ba.;;lam1.7t1r. "insan artik ferdi

yet9i doktrinde oldu~u gibi, soyut bir varlik olarak de~il, 

fakat i9inde ya~ad1g1 toplumun sosyal ~artlari ile 9evrili, 
1 ihtiya9 sahibi vatanda~· olarak ele al1nmaktad1r. Kendisine, 

sadece devletin yersiz mUdahalelerine kar91 ileri stirebilecegi 

negatif hUrriyetlerin degil fakat devletten olumlu oir hare

ket, bir hizmet ve yard1m isteme yetkisini veren pozitif hak

larin da tan1nmas1 yoluna gidilmektedir. Artik, yaln1z ya~ama 

hilrriyetine sahip olmakla kalmayacak, ayni zamanda insan hay

siyetine yara~ir ya~ama ~artlar1n1 da bir hak olarak isteye

bi lecektir. Yalniz 9al1~ma hilrriyetine B~renim hUrriyetine de

gil fakat 9al1~ma hakkina, ogretim hakkina da sahip olacakt1r. 

Hilrriyet, artik ka~it Ustilnde kalan i9i boi teorik bir k~vram 

olmaktan 91kmakta, ki,iler ve kitleler i9in eri9ilebilir, ger-

9ekle~ebilir, kullan1labilir pozitif haklar haline gelmekte

dir. Ki~ilere taninan bu yeni haklar kar91s1nda, devlete de 

gayet tabii ki yeni Hdevler, yeni fonksiyonlar dU~ecektirq 
(2). Demek oluyorki artik, yaln1z iktisadi ve sosyal h~klar1n 

de~il, yeleneksel hilrriyetlerin de ger9ekle,ebilmesi, i9in, 

devletin bunlara mildahale etmesi, dUzenlemede bulunmas1 gerek

li oldugu du~Uncesi kabul edilmektedir (3). Ger9ekten 'iktida

rin kendi keyfine yo~e i,lemleri yarg1 denetlemesi ile 

ll) ARSEL, I., TUrk anayasa Hukukunun Umumi Esaslar1, Ankara, 
1965 s. 493; KAPANI, s. 53; 8RSOY, s. 13; ciHAN, E., Cebir 
Kullanma. Ci.irmU, Istanbul .1978, s • .13; 'rAN.iLLi, Uevlet ve 
Demokrasi, s. 167 

(2) KAPANI, s. 52; ERSOY, S. 13; CIHAN, s. 13 
(3) AKlN, s. 393; ERSOY, s. 13-14; CiHAN, s. 13 
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onlenmedigi zaman ki9i gilvenliginin, konut dokunulmazl1g1n1n 

bir anlam1 kalmaz. 

2- Fa9izme Gore HUrriyet 

Fa,izm, totaliter bir ideolojidir. Bir ideoloji (dil,iln

ce sistemi) olan fa,izm kronolojik s1raya gore, Birinci Dilnya 

Savafindan sonra, ilk olarak ±talya da kurulup uygulanm1,t1r. 

Daha sonra "Nasyonal Sosyalizm" ya da "Nazizm" ad1yla Almanya 

da yerle~mi~tir. 

±talyan Fa~izminde, esas olan devlettir. Fa,izmin bu 

totaliter anlay1,1n1n sonucu olarak her9ey demek olan ~evlet, 

toplum ya~am1n1 biltUn ydnleri ile kavrar ve kaplar. 

Fa~izm klasik liberal goru,e ve onun uygulamadaki so

nu9lar1na kar,1 91karak, ona kar~i yeni bir sistem geliftiren 

gdrU,lerden biri olarak ortaya ~1km1~t1r. Uilrriyet kayna~1 ba

kimindan, fa~izm do~al hukuk ve pozitifist anlay1,a kar,1d1r. 

~ilnkU fa~izmde tek hak sahibi devlettir. Devlet ki~ilerden ve 

hukuktan oncedir. Hukukun ve hilrriyetlerin yarat1c1s1, kamu 

yararinin ternsilcisidir. Mutlak emredicilik yetkisine sahip 

tek varl1kt1r. Bu nedenle Mussolini'nin deyimi ile 11 her9ey 

devlet i9in, devletin d1,1nda, devlete kar,1 hi;bir,ey~ ola

maz (1). Gorillilyor ki bu anlay19ta, ki~inin devlete kar,1 ile

ri silrtilebilecek ve devlet tarafindan sayg1 1 gosterilmesi ge

reken bir hak ve hilrriyete sahip olmasi soz konusu degildir. 

Ki~i, ancak devletin 91karlar1 ile 9at1~mad1g1 oranda ve ancak 

"devletin mUsaadesi" ol9ilsilnde hurriyete sahip olabilir. Dev

letin yarar1, ki9iye ;ok az hUrriyet tan1nmas1n1 gerektiriyor

sa, ki~i 9ok az hlirriyetten yararlanabilir. E~er, gene devle

tin yarar l., herhangi bir alanda, herhangi bir zaman i<;inde 

ki~iye hi9 hilrriyet tan1mamay1 gerektiriyorsa, ki~i hilrriyete 

hi9 sahip olamaz. Bu 9ekilde anla~ilan hilrriyet, ger9ek 

(l) TUNAYA, s. 290 
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anlamda hUrriyet olmaktan 9ok, devlet taraf1ndan bag1~lanan ve 

gene her zamdn i9in geri alinabilecek olan kay1tl1 bir yetki

dir (1). 

Fa~izm, Ki~iyi, toplum yarar1n1n sa~lanmas1nda yaln1zca 

bir ara9 veya bir alet olarak gorilr. Ki~inin toplum yarar1na 

uy~un olan 91karlar1 olabilir. Bu durumda ancak bunlar koruna

bilir. Hak yoktur, odev vardir. Ki~inin hUrriyeti, mutlulu~u: 

odevlerini yerine getirmekte "inanmakta, boyun egmekte ve sa

va~makta"dir. Daha dogrusu ki9inin hUrriyeti, siyasi iktidarin 

s1n1r1 olamayacaktir. 

dzetleyecek olursak: fa~izmde, hukuku devlet yaratt1g1, 

hilrriyetler devletten kaynakland1g1 i9in, devlete kar~1 ileri 

siirillebilecek subjektif hiirriyet haklarindan soz edilemez. Ki

~iler devletin yararlari ile 9at1~mad1g1 ve devletin miisaade 

etti~i 6l9ilde hilrriyete sahiptirler (2). Fa~ist devlet faydali 

oldugu ol9Ude hlirriyetten yararlanir. Daha dogrusu fa~izm og

retisi, "devlete kan;;i hilrriyet yoktur" demektedir ( 3). 

3- Marksizrne G6re Hilrriyet 

Klasik, liberal g6ril~iln siyasi, iktisadi sistemi ve 

hilrriyet anlayi~ina tepki olarak do~an Marksizmin kendine ozgil 

devlet sistemleri ve hUrriyet anlay1~1 vardir. Biz burada, 

yalniz Marksizmin hilrriyet anlay1~1 Uzerinde duraca~iz. 

Marksizme gore, hilrriyet, once belli bir tarihsel bir 

geli,menin UrUntidilr .. Bu geli~me d1~1nda, soyut bir hilrriyetten 

soz a~ilamaz. Ki~inin hlirriyeti, ya~ad1~1 9a~a, toplumun ko

'ullar1na do~rudan dogruya ba~l1d1r. Her,eyden once hilrriyet 

kavrami, belli bir toplum 9er9evesinde, belli s1n1flar1n kar

~1l1kl1 ili~~isi olarak ele al1nmal1d1r. Ayrica hiirriyetin 

fl) KAPANI, s. 150 
(2) AKIN, s. 266; KAPANi, s. 150; ERSOY, s. 14; CiHAN, s. 14 
(3) KAPANi, s. 151; TUNAYA, s. 375; OZEK, s.942. 
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sozde kalmamasi i9in, 0 hilrriyetin ya1anacag1 ger9ek ko,ulla

rinda hazir edilmesi gerekir. Bir
1
hilrriyetin ya~anacagi ger9ek 

ko~ullarinda hazir edilmesi gerekir. Bir hilrriyet verildigin

de bu hilrriyeti ger9ekle,tirecek. olanaklarda saglanmalidir. 

Ancak, bir toplum, yararlari birbirleriyle 9at1,an s1n1flara 

ayr1ld1k9a ve devlet iktidari, bir s1n1f1n otekini somtirmesine 

yarayan bir ara9 olduk9a, hilrriyetin ger9ekle,mesi au,ilnille

mez. Somlirme siniflar milcadelesinin, siniflarin birbirlerini 

ezmesinin ifadesidir (1). Kapitalist sistemde, Uretim ara9la

r1n1 elinde bulunduran burjuvazinin, emeklerinden ba,ka ge9im 

kaynagi olmayan i19i s1n1f 1n1 somtirtirken hilrriyetten soz edi

lemez. Orada hilrriyetler, soyut i9i bo,alm19 birer kalip gi

bidirler. Evsiz bir adama, konut dokunulmazligi anlatilamaz. 

Buna gereksinimide yoktur. insanlarin hilrriyete kavu9mas1 i9in 

somut olanaklard kavu§masi gerekir. Kapitalist demokrasilerde 

hilrriyetlerden yalnizca ekonomik Ustilnlilge sahip olan burjuva 

s~n1f1 yararlanmaktadir. Ger9ek hlirriyetin, ancak s1n1f 9at1'

mas1n1n ortadan kalktigi, insanin, insan tarafindan somilrill

mesine son verildigi bir 11 s1n1fs1z toplum 11 da soz konusu ola

bilecegi ileri silrtilmektedir (2). 

Marksizme gore onemli olan e,itliktir. Insanlar1n ger-

9ek hilrriyete kavu~masi i9in e'itlik sa~lamal1d1r (3) .• _Kapita

list toplum somilril dlizeni Uzerine kurulmu~tur. Bu nedenle i~9i 

s1n1f1 devrimle once siyasi iktidari ele ge~irince "2roletarya 

diktatorlilgii" a.i)amasinda, ilretim ara9lar1n1 topluma ak~aracak 

ve burJuva s1n1f1n1 tasfiye edecektir. Bu donem i'9i s1n1f1 

i9in hlirriyet donemidir. ~Unkil e.i)itligin onilndeki engeller 
' 

kalkm1~t1r. Arna asil hlirriyet, kominizmin list a.i)amas1.ad1 v~-

rilen a9amaya varilarak devletinde kendili~inden ortadan kaik

tigi a~amada 9er9ekle~ecektir. Bu a9amada ihtiya9 maddeleri 
11 herkese yetenegine gore" veya 11 herkese emegine gore" degil de 

r1) 'fANILLI I Devletve Demokrasi, s. 168 
(2) Bkz. Ayr1nt1l1 bilgi i9in: KAPANI, s. 156: TUNAYA, s. 378-

379-380; ERSOY, s. 15; cihan; s. 15 
(3) AKIN, s. 354; KAPANi, s. 11; ERSOY, s. 15 
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11 herkese ihtiyaci.na gore 11 dagitilacaktir. E9it olanaklara sa

hip ki,ilerde hilrriyetlerinden ger9ekten yararlanacaklardir 

( l ) . 

Marksizme gore, toplumda var olan sinif farklari, tama

mi ile ortadan kalkincaya kadar devlete kar,1 ki,ilerin ileri 

silrebilecekleri subjektif haklari yoktur. Ger9ek hilrriyetin 

saglanmasi ama9 olmakla birlikte, ge9i' doneminde komilnist 

toplum dlizenin kurulmasi amacina aykiri au,memek ko,ulu ile 

devlet ayarlay~caktir. Buna kar91n, ge9i' doneminde dahi sos

yalist illkelerde ki9ilere, liberal demokrasiye gore daha 

ger9ek hilrriyetler saglandigi ileri sUrUlmil,tilr. Buna gerek9e 

olarak da, bu toplumlarda sinif 9at19mas1na ve somilrilye son 

verilmi, olmasi ve devletin, ki,ilere tan1d1g1 hilrriyetlerden 

ger9ekten yararlanmasi i9in gerekli olanaklari sagladigi gos

terilmektedir (2). 

4- Totaliterizme Gore Hilrriyet Konusunda Varilan Sonu9 

Fa~izm olsun, komilnizm olsun, modern totaliter rejimler 

kurulu,, yap1 ve yonetim bak1m1ndan yakin benzeyi,ler goster

mektedirler. Her ikiside liberal dedikleri bati demokrasisini 

ele,tirmekte, su9lamakta, yikmakta birbirlerine benzemektedir

ler. Aralarindaki farki ,u ,ekilde a91klayabiliriz. Fa,~st ve 

Nasyonal Sosyalist ogreti ki9i hilrriyetlerine hi9 de$er vermi

yerek, devleti ya da, irk esasina dayanan "Halk toplulugunu:!~ 

tek amac; olarak kabul etmesine kar~ilik, Marksiz ogret.i' 11 hi.ir

ri yet 11i i.istiln amac;, ula91lacak hedef olarak kabul eder. Mark

sizm devleti gec;ici bir intihar mekanizmasi olarak tanimlar. 

Ki~inin hak ve hilrriyetleri ister a91k9a geri plana 

itilmi9 ve toplum yarari gerekc;esi ile yok edilmi~ olsun, is

terse ileride ula~ilacak bir hedef olarak kabul edilmi9 olsun, 

(l) KAPANI, s. 157; TANILLI, s. 170; CIHAN, s. 15 
(2) KAPANI, s. 157; ERSOY, s. 15; CiHAN, s. 16 
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sonu9 de~i~memektedir. Her ikisinde hUrriyet kap1s1n1n anah

tarlar1 siyasal iktidar tekeline ~ahip, tek partilerde ve bun

larin list kademelerindedir. Her ikisinde de ki9inin hak ve 

hlirriyetleri ba~ka bir deyimle ki9inin kli9lik dlinyas1 parti ve 

ona bagl1 kurulu9lar1n kontrolilndedir (1). 

III- CEZA HUKUKUNDA HLIRRIYET KAVRAMI 

Hilrriyet hukuki bir kapsama sahip olmasi yonlinden ceza 

hukukunu da ilgilendirmektedir. Hilrriyet yalnizca Anayasalar 

taraf1ndan dUzenlenmekle kalmam1~t1r. Hilrriyeti koruyucu ted

birlerde al1nm1~t1r. Hlirriyet hukuki bakimdan, subjektif bir 

hak olarak degil devlet dilzenini hilrriyet9i rejimini ilgilen

diren bir kavram olarak korunmaktad1r. Bu yonden hilrriyet 

dogrudan Ceza Hukukunu ilgilendiren bir kavramdir. Bundan do

lay1 Ceza Hukuku da hilrriyetle ilgilenmi~ ve bunlara sald1r1-

y1, ceza yapt1r1m1 ile kar91layarak, soyut ve korumasiz bir 

kavram olarak kalmas1n1 onlemi~tir (2). 

Ceza Hukuku bakimindan hilrriyet, yasalar taraf1ndan ha

reket alani olarak tan1nm1~ bir alana, diger bir gilclin sald1-

r1da bulunmas1 olarak ortaya 91kmaktad1r. i9te bir kimsenin 

hUrriyetinin ihlali, diOer bir gliclin serbest iradesinin kBtiiye 

kullanilmasi olarak gorillmektedir. Liberal Ceza Hukuk9ular1, 

hUrriyet aleyhine su9lar1, ki,inin serbest iradesin~ kar~i i'

lenmi~ bir eylem olarak gormektedirler. Ger9ekte ise, hlirriyet 

hukuki bir deder olarak yasa koyucu taraf1ndan kabul edilerek 

dilzenlenmi~tir. Yine yasa koyucu kabul etti~i dilzenin.korunma

s1n1 sa~layacak dUzeni ve normlar1 da koymu~tur. ihlal edil•n 

konu, i~te bu hilrriyet dlizeni ve onu koruyan normlard1r. Yok

sa, hlirriyete sahip ki9ilerin iradeleri ve ~ah1slar degildir. 

(1) KAPANi, s. 155-167; TUNAYA, s. 380-381; CIHAN, s. 16 
l2) OZEK, s. 949; DONAY, s., Meslek S1rr1nin Ayiklanmasi su9u, 

Istanbul, 1978 s. 69 
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Bu nedenle, devlet hlirriyetleri korurken kendi temel dlizenini 

de korumaktadir (1). 

HUrriyetin ihlali ki~ilerin birbirleri arasindaki ili~

kilerde oldugu gibi, devlet ile ki9iler arasindaki ili9kilerde 

de ortaya 91Kabilir. Ki~inin, Anayasa hilrriyetlerinden yarar

lanma hakki, diger bir ki~i tarafindan ihlal edilebilir. orne

gin konut dokunulmazl1g1n1n ihlali bir ki~i tarafindan ihlal 

edilebilir. au hald~ Dir subjektif ferdi ili9ki sonucu olarak 

ki9isel hUrriyetlerin kullanilmasi olanagi yok edilmi9 olabi

lir. Asil hilrriyet aleyhine cUrlimlerin konusunu, hilrriyetlerin 

devlet veya devlet me1nurlar1 taraf1ndan ihlali 01u,turmakta

d1r. Kamu haklari ve hUrriyetleri kavram11 devlet ile fert ara

sinda objektif hukuki ili9kilerin dogumuna neden olmu9tur. 

Hilrriyet devlet tarafindan verilmekle kalmaz, bunun kullanil

masi ortam1n1n da sa~lanmasi gerekir. Bu nedenle,devlet memur

ldr1n1n yetkilerini kcitilye kullanmasi nedeniyle kamu hilrriyet

lerini ihlal edici davrani~ta bulunmalari hilrriyet aleyhine 

cilrUmleri meydana getirmektedir (2). 

Her iki halde de hilrriyete yapilan saldiri bir kamu 

hakki olarak beliren hUrriyetin korunmasi bi9iminde ortaya 

91kmaktad1r. Nitekim Anayasamizin ikinci kisminda yer alan 

temel hak ve Bdevler ba~l1~1 altinda, hilrriyetler konusu dil

zenlenmektedir. Hilrriyetlerin devlet tarafindan tan1nmas1 veya 

Anayasalar tarafindan ongorillmesi yeterli degildir,-ayni za

manda bunlarin korunmasi da gerekir. Bundan dolayi Cez~ Yasa

lar1 hUrriyetleri koruyucu hUkUmler koymu9lard1r. 

IV- HURRIYETE KAR$I SUCLAR~N KONUSU 

HUrriyete karo1 su9lar1n konusunu, hilrriyete yapilan 

sald1r1, ihlal olu~turmaKtadir. Bu sald1r1, ihlal yukarida 

(l) bZEK, s. 950 

(2) OZBK, s. 952 
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a91klad1g1m1z gibi, ki,iler taraf~ndan ger9ekle~tirilebilecegi 

gibi, devlet veya devlet memurlar~ tarafi.ndan da ger9ek.le9ti

rilebilir. Ger9ekten ferdi hUrriy~te kar11 saldiri, politik 

varli~a, mUlkiyet haklar1na, ,eref haklarina yonelik vs. ola

bilir. Hareket bu 9e~itli hi.irriyet haklarina yonelik bir ha

reket olmal1d1r. Bu 9e,itli hiirriyet haklari d1,1nda, bir hak

ka yonelik bir hareket hilrriyete kar,i su9lar1n konusu olamaz. 

Hilrriyete kar,1 su9larda onemli olan, ba,kasinin hilr

riyetlerinin ger9ekle,tirilmesinin onlenmesidir. Bu engel olma 

hiirriyetten ba,ka bir hukuki varligin, degerin, hakkin ger9ek~ 

le,tirilmesine yonelik olmamal1d1r. Ba,kas1n1n hilrriyetten 

ba~ka bir hukuki varl1~1na yonelik sald1r1 halinde ba9kaca bir 

su9 ortaya 91kabilir (1). Su9lar1n bUyilk bir k1sm1nda faailin 

iradesi ile magdurun iradesi arasindaki 9eli9ki asli veya 

fer'i unsur olarak vardir. Bu nedenle biltiln su9larda gorillen 

bu irade 9eli9kisi ile ba~kas1n1n az veya 9ok, dogrudan 

do~ruya veya dolay1s1yla, yapmak veya davranmak konusundaki 

belli bir hUrriyeti s1n1rlan1r veya kald1r1l1r (2). Arna biltiln 

su9lar1n hilrriyete kar~i i9lenmi~ su9 say1lmas1 ise olanaks1z

d1r. ~ilnkU 9ogu zaman su9un hukuKi konusu bir hlirriyet hakk1-

n1n ihlali olmamas1na kar,in, bu sald1r1n1n sonucu olarak bir 

hilrriyet ihlali de ortaya 91kabilir. Hlirriyete kar~1 i~lenmi§ 

bir su9un olup olmad1g1n1 belirlemek i9in o su9u ongoren hLlk-
' miln korudugu yarar1 saptamak gerekir. Eger koruncn yarar: hilrri-

' yet hakki de~ilse, ihlal dolay1s1yla hilrriyetinde s1nirland1-

r1lm1~ veya kald1r1lm19 olmas~ su9un hlirriyete kar91 su9 ol

masin 1 gerektirrnez. Hilrriyete kar~1 su9 soz konusu olmasi 

i9in, hiirriyet hakki sald1r1ya konu olmali ve dogrudan dogruya 

zarar gormelidir. Ayrica bu eylem, daha ozel bir hlikilmle, 

ba~ka bir su9un konusuda olmamasi gerekir (3). 

(1) CiHAN, s. 19-20 
(2) ERSOY, s. 21; CiHAN, s. 20 
(3) ERSOY, s. 21, CiHAN, s. 20 
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V- FERD± HLlRRIYETIN TASNiFI 

Ceza Hukukunda korunan huku~i varliklari sujelerine go

re ayirabiliriz. B6yle bir ayrimd~ ferdi hilrriyet, Ceza Huku

ku tarafindan korunan ferdi hukuki bir varl1kt1r. Ferdi hukuki 

varliklardan da ~ahsi, maddi olmayan veya moral varliklar 9e

~idine girmektedir. Ferdi htirriyet insanin gereksinmelerini 

kar91lamak i~in, serbest9e istemek (irade hilrriyeti) ve irade

sini a919a vurmak (hareket hlirriyeti) yetkisidir (1). Gorillil

yorki ferdi hUrriyetin bbylece irade hilrriyeti ve hareket hilr

riyeti diye kendi i9inde iki bollimden olu~maktadir. Ferdi hilr

riyetin karar verme ile ilgili, yani .irade hilrriyetine i9 hilr

riyet, bu karara g6re davranabilme, iradesini a91~a vurmaya 

yani hareket hlirriyetine de, di~ hilrriyet de denilmektedir 

( 2 ) . 

Ferdi hUrriyet, hukuken korundu~u oranda, fiili hlirri

yetten hukuki hUrriyet durumuna donU9Ur. Daha do~rusu genel 

hilrriyet hakki i9ine girer. Genel hilrriyet hakki, ki~iler ara

sindaki ili9kiler goz onilnde tutuldu~unda dzel bir hak, ozel 

hilrriyet hakki olur. Ki~i ile devlet arasinda ili~kiler yontin

den bak1ld1g1nda kamu hakki (ki~iye ait kamusal htirriyet hak

k1) sdz konusudur. Ferde ait hukuki varliklar arasinda goz 

onilnde tutulan yalnizca ozel hilrriyet hakkidir. 

Ceza Yasasinda korunan ferdi hUrriyeti, olu~tugu yere 

ve ili~kin oldugu konuya gore, ald1g1 degi~ik ~ekilleri ; To

roslu (3) ~u ~ekilde siralamaktadir: 

a- $ahis hilrriyeti: ~ahsin fizik veya hareket hilrriyeti 

ve pisi9ik veya moral yahut irade hUrriyeti. Hukuki i~lemlerde 

bulunabilme ehliyeti akit, vasiyet de ~ahis hilrriyetine girer. 

(1) TOROSLU, s. 323 
(2) CiHAN, s. 21 
(3) TOROSLU, s. 323 
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b- Cinsel hUrriyet: Insanin hukuken veya orf ve adetin 

tesbit ettigi s1n1rlar i9erisinde,\ cinsi ili9kiler bakimindan 
I 

kendi vUcudu Uzerinde ozgilrce tasarruf edebilmesidir. Hukuki 

bir varlik olarak cinsel htirriyet, zorla veya hile ile irza 

ge9me cilrilmlerine ili~kin ceza yapt1r1m1 ile korunmaktadir. 

c- Din Hilrriyeti: Ibadet hilrriyeti, dini inan9 hUrriye

ti, dini inancin ozgUrcU olu,umudur. Fakat layik sistemin so

nucu din hUrriyetine kar,1 su9lar bugiln artik ferde kar,1 de

Qil layik devlet sistemine kar~i i9lenmi~ say1lmaktad1r. 

d- Konut HUrriyeti: Daha 6ncede belirtiQimiz gibi konut 

hilrriyeti insanin konutunda ve konutun eklentisi (mil~temilati) 

niteli~inde bulunun yerlerde kendi iradesine g6re hareket et

me hilrriyetidir. Ceza Hukuku, yalnizca ki~inin durumu olarak 

konut hUrriyetini de~il, ayn1 zamanda konut hUrriyetine saygi 

gosterilmesini talep eden ferdi iradeyi de korumaktadir. 

e- Sir HUrriyeti: Ferdin ozel hayatina (~ahsi veya 

ailevi) ili9kin i9lemleri ba~kalarindan izleme hlirriyeti. Fer

di varliklar arasinda sayilan yalnizca ferde ait ozel sirdir; 

yoksa ornegin, devlete ait sirlar ferdi varliklar aras1nda yer 

almazlar. Ceza Yasasi yalnizca s1rr1 de~il ayni zamanda s1rr1. 

koruma iradesini de konut dokunulmazliginda oldugu gibi korur 

( l ) . 

f- Cali~ma hilrriyeti: Ticari ve s1nai bir faaliy~tte 

bulunma hUrriyeti. GUnilmilzde 9al1~ma hilrriyetinin ferd~ hilr

riyetlere de~il, kamu hilrriyetleri i9erisine girdi~i 5avunulr 

maktadir. 

(1) TOROSLU, s. 324 (Dip not, 77) 
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VI- HVRRiYETLERIN KORUNMASI 

1- Genel Olarak 

Hilrriyet kavramnin bir yonii devlet iktidarinin sinir-. 
landir1lmas1 oldugundan, hilrriyetlerin korunmasi da, bir bak1-

ma devlet iktidar1n1n s1n1rland1r1lmas1 ile ayni niteliktedir. 

Hlirriyet kavram1 ile ilgili olarak verilen a91klamalardan an

la~ilaca~i iizere, hilrriyet konusundaki anlay1,1ar1n degi9ikli

gine gore koruma yol ve ara9lar1 da degi~ik olmu9tur. Hilrri

yetler konusunda farkli gorii~lere sahip ideolojilere dayanan 

Ulkelerd~ hUrriyetlerin korunmasi sorunun ayni nitelikte ola

mayaca~1 ku~kusuzdur. Ger9ekten klasik liberal anlay11 ile 

Fa9ist ve Marksizt rejimlerde hilrriyetlerin korunmasi bi9im

leri degi~iktir. ~Unkil bu au,unce sistemlerinin insan, hilrri

yet, devlet, temel diizen gibi konularindaki anlay11lar1 degi

~ik olunca, bunlarla ilgili getirilen kurallarda dogal olarak 

degi,ik olacaktir. 

Hak ve hilrriyetlerin korunmasi sorununun, bir yonilnil 

hilrriyetlerin s1n1rland1r1lmas1 konusu olu~turur. Bu nedenle 

hilrriyetlerin korunmasinin hak ve hilrriyetlerin s1n1rland1ril

mas1 ile yakLn ili~kisi vardir. Hiirriyetlerin korunmasi bak1-

m1ndan iki tilr ili~ki yonUnden bir ayrim soz konusudur~ Daha 

once de belirttigimiz gibi hukuk sistemleri, hilrriyetlerin 

korunmas1n1 devlet fert ili~kileri ve fertler aras1 ~li9kiler 

yonilnden ele alip incelemektedirler. Ger9ek anlamda hlirriyet-
' 

lerin korunmasi sorununu, devlet fert ili~kileri a91s1ndan ele 

alip incelemek gerekir (1). 

HUrriyet aleyhine davran1~lar1n onlenmesi, daha dogrusu 

hUrriyetlerin korunmas1 Anayasa ve diger yasalarla tayin edil

mi~tir. Bu hilrriyeti koruyucu sistemler il9 grupta toplanabi

lir. Anayasa kurumlari ve ilkeleri ile, hukuk ilkeleri ile, 

(l) dzEK, s. 951 
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ceza yapt1r1mlar1 ile korumad1r (1). Konumuzu as1l ilgilendi

ren ceza hukuk kurallari ile koruma oldugu i9in, biz Ceza Ya

sasi ile hilrriyetlerin korunmas1n1 inceleyecegiz. 

2- Ceza Yasasi ile Hilrriyetlerin Korunmasi 

Ceza Hukukunda hUrriy6tler, ceza yapt1r1m1 ile korun

makta~ir. HUrriyetlerin ceza yapt1r1m1 ile korunabilmesi i9in, 

hUrriyeti ihlal eden eylemin su9 say1lmas1 gerekir. Ceza Huku

kunda hUrriyet kavram1, yasalarca hareket alan1 olarak tan1n

m1$ ve dilzenlenmi$ bir varliga, ba~ka bir gilciln sald1r1 da 

bulunmas1d1r. Hlirriyetler s1n1rs1z olmad1g1ndan, devlet9e ya

salarla dlizenlendiginden; bir ki$inin hilrriyet alan1, diger 

ki~inin hilrriyet alan1n1n s1n1r1n1 olu~turmaktad1r. Bir kimse

nin hukuk dUzenince saglanan htirriyetlerinden yararlanma hak

ki, diger bir fert veya devlet tarafindan ihlal edilmesi ey

lemi genellikle su9 say1lmaktad1r. Ancak, bu eylemlerin hlirri

yete kar~1 su9lar olarak mi, yoksa ba$ka su9 tipi i9erisinde 

mi dUzenlenmesi uygun olacagi, konusundaki 9e~itli gorli~lere 

gore degi~ik ~ekilde deyerlendirilmektedir (2). 

Klasik liberal Ceza Hukuk9ular1, hilrriyete kar$1 su9-

lar1n yaln1z ferdiyet9i gorilnli$UnU ele alm1$lard1r. Bu~u9u 

ferdin serbest iradesine kar$1 i$lenmi9 bir su9 olarak kabul 

etmi9lerdir. Bu nedenle ihlal edilen varligin da dogrudan dog

ruya ferdi bir varlik, deger oldugunu ileri silrmil9lerdfr (3). 

Ger9ekte ise, hilrriyet yasa koyucu taraf1ndan kabul edilerek 

dlizenlenmi9 bir hukuki degerdir. Yasa koyucu yine kabul ettigi 

hukuk dUzenini korumak i9in bu hukuk dilzeni ile ilgili hlikilm

ler koymu9tur. Asil ihlal edilen konu, i$te bu hiirriyet dilzeni 

ve onu koruyan hilklimlerdir. 

n.-fBu-konuda geni9 bilgi i9in bkz. OZERK, s. 952-953-954-955 
( 2) ERSOY I s. 2.l 
(3) 6ZEK, s. 950; CiHAN, s. 24 
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3- 1889 italyan Ceza Yasasinda Hilrriyet Aleyhine 

Ci.irUmler 

Ceza Yasami.zin kaynagi olan 1889 italyan Ceza Yasasi il.9 

kitaptan olu~maktad1r. Birincisi, genel ilkeler, ikincisi cli

rUmler, U9UncUsU kabahatlerdir. Ceza Yasasi ikinci kitabin, 

ikinci ba9l1gi.ni. hilrriyete kar~i su9lara ay1rm1~t1r. Bu bolilm 

i<;indeki su9lar, ondokuz maddeden olu~maktadir. Zanardelli Ce

za Yasasinca nUrriyete kar~i i~lendi~i kabul edilen bu b~llim

deki su9lar belirli bir tasnif i<;inde grupland1r1lm1~t1r (1). 

Zanardelli Ceza Yasas1 bizim Ceza Yasam1z1n kaynag1n1 

olu9turmas1 nedeniyle ve ayni zamanda zaman1n1n felsefi ve si

yasi goril-?lerini yans1tmas1 bakimindan onem kazanmaktadir. Li

beral hilrriyet anlayi9i.n1n etkisi nedeniyle yasa hilrriyeti bir 

moral deger olarak kabul etmi~tir (2). Zanardelli Ceza Yasas1-

n1 incelememiz, •rtirk Ceza Yasasi.ndaki hilrriyet aleyhine su9la

r1n konu bakim1ndan genel prensiplerini saptamamiza yarayacak

tir. ~ilnkU gorillecegi gibi ana prensipler bakimindan iki yasa 

arasi.nda belirli bir ayr1l1k bulunmamaktadir. 

a- 1889 Ceza Yasas1n1n Hilrriyete kar91 su9lar Konusun

daki Temel Ozellikleri 

Ceza Yasamizin kayna~1 (mehazi.) olan 1889 tarihli ital

yan Ceza Yasasi (Zanardelli Ceza Yasasi) hilrriyete kar91 su9-

larla ilyili olarak dUzenlemede, daha onceki sistemlerden ay

r1lm19t1r. HUrriyete kar~1 9e9itli su9 tipleri yaratm1~tir. 

Arna bunlar1 bir araya gitererek hilrriyetin ihlali a<;1s1ndan 

bir kategori i9inde dtizenlemi~tir. Bunu yaparken tamami ile 

ferdiyet9i bir gorU.;; a<;isindan hareket etmi9tir. ~ilnkil o zaman 

egemen bulunan ferdiyet9i liberal hUrriyet anlay191d1r, pozi

tivist ve toplumcu hilrriyet anlay1~1 o zaman henilz gil9 

(1) OZEK, s. 959; CIHAN, s. 25 
{2} OZEK, s. 959 
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kazanmi~ degildir (.l). Hlirriyetler dogal hukuk anlayl.-i'l.na bag

li olarak, tUmU ile klasik anlamda degerlendirilmi~tir. Ki~i

lere tan1nan hilrriyetler, yasalarin yaratt1~1 kavramlar degil, 

onlar1n ger9ek anlamda dogal hakla:ridir ( 2). Ki~i belirli bir 

statilnlin i9inde bulundugu i9in hUrriyet sahibi degildir. Tam 

tersi hilrriyet yasalardan ~nee insanin do~masi ile birlikte 

var oldu~u i~in, yasalar hlirriyeti kabul etmek zorunda kalmi~

lardir. Bu a91klanan dil~tince i9inde Zanardelli Yasasindaki, 

hilrriyetin 6zelliklerini dZEK (3) ~dyle sergilemektedir. 

1- Ceza Yasasi Hlirriyeti Korumaktadir. 

Zanardelli Ceza Yasas1 (eski 1889 italyan Ceza Yasas1) 

hilrriyet kavrarn1n1, bag1ms1z bir hukuki bir konu olarak dlizen

lemi~tir. brne~in, yasa ile dinin kendisi korunrnamakta bu <lin

den olrna serbestli~i ve duyulan hisler korunmaktad1r. 

2- Ceza Yasasi ile Korunan HUrriyet, Hukuki Bir Kavram 

De,Jildir. 

Hilrriyet, objektif hukuki bir konu degildir. Kaynag1n1, 

yasanin yap1ld1~1 d6nemin politik ve felsefi liberal g6ril~Unde 

bulmaktadir. HUrriyetin dogal hukuk ve hak sistemi i9inde bu

lundu~u moral anlam yasa tarafindan benimsenmi~tir. Hilrriyet 

ki9inin doda i~inde geli~iminin bir sonucu olmaktadir. Ba~ka 

bir deyi~le hlirriyet, do~al hukukun tezahhilrUdlir. Bu nedenle 

Ceza Yasasi, hilrriyetleri dlizenleyip korumak~a onlari yaratm1~ 

degildir. Ceza Yasasi yalnizca fertlerin dogal ve kazan1lm1~ 

haklar1n1 korumaktad1r. 

3- HUrriyetlerin BUtlinU, Fert HUrriyetlerini 01u,tur

maktad1r. 

Tek bir hilrriyet kavram1 vardir. Bu tek hilrriyet kavra

m1 ise fert hUrriyetidir. Bu nedenle hlirriyete kar~i su9lar1n 

Crf-OZEK-:---.s~-96o;cr1iAN-, s. 24-25; ERSOY. s. 3 7 
(2) OZEK, s. 960; ERSOY, s. 37; CiHAN, s. 37 
(3) OZEK, s. 960; CIHAN, s. 25 
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biltiln fert hilrriyetinin degi~ik olu~um :;ekillerini meydana ge

tirmektedir. Fertler devleti olu~turan ya~amsal bir oge ola
rak dil~Untilmil~tilr. insan, insan olmaktan dolayi bolUnmez, 
biltiln bir hilrriyet niteligine sahlptir. Zanardelli, fertlerin 

fert hilrriyetini bir biltiln olarak kabul etmi~tir. ~ahis hilrri

yetinin ise fert hilrriyetinin bir· cilzilnil olu~turdugunu belirt

mektedir. 

4- Hilrriyete Kar,1 Su9lar, Ferdi Haklara Kar~1 
I.!'}lenmi ~tir. 

Hilrriyetlerin, biltilnti fert htirriyetleri olu:;turmakta

dir. Bu ilkenin dog al sonucu olarak, hilrriyete kar.!iJl. su9lar, 
bu hilrriyete sahip fertlere kar.!'}1 i~lenmi.!'} olarak kabul edil

mi~tir. 1889 Ceza Yasasi soyut bir hilrriyet kavram1n1 hukuki 

korumanin konusu olarak kabul etmi.!'}tir. Bu kavramin yerine ge
tirilmesi bak1m1ndan ferdi korumu~tur. Bu nedenle hilrriyeti 
ferde ait bir hak sahibi oldugu bir deger olarak kabul ederek 

korumu.!iJtur. o kadar ki yeni dogmu~ bir 9ocugun dahi hilrriyet 
sahibi oldugu kabul edilmi~ ve hilrriyeti korunmu~tur. Onbe~ 

ya.!'}ina kadar olan kimselerin r1zalar1 olsa dahi ferdi hilrri

yetleri korunmu~tur. Bunlarin rizalarina kar~in, hilrriyetleri
nin tahdit edilmesi cezaland1r1lm1~t1r (1). Bundan dolay1 hilr

riyete kar~i su~larin magduru, fertler ve fertlerin sahip ol

duklari hilrriyet haklaridir. Bu ~ekilde yasa fertlere k.ar~1 

olarak i~lenen bir takim eylemleri, hilrriyetin bizz~t kendi

sine kar~i kabul etmi~ ve bir grup alt1nda toplanm1~t1r. Bu 
\ 

hakkin ihlali, dolayisiyla degildir, dogrudan dogruyad~r. Ba~-

ka bir hakkin ihlali nedeniyle, · yani dolay1s1yla ferdi hiirri

yet de ihlal edilmi~ degildir. 
' 

b- 1889 Ceza Yasasinin Hilrriyete Kar~i Su~lar Konusun-
daki Sistemi 

1889 Ceza Yasasi, hilrriyete kar~i cilrilmleri, ikinci 

kitabinin, ikinci bab1nda dilzenlemi~tir. Bu babta alt1 fas1la 
ayrilmi~tir. 

( 1) 18~9 I talyan Ceza Vasa.sin in 148 ·• maddesi, magdurun riza
sina kar~in onun hilrriyetini korumu~tur. 
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Birinci fasilda, siyasi hlirriyete kar~i su9lar dlizen

lenmi~tir. Bu kisimda, ferdin siyasi hayata katilma haklar1 

korunmaktadir. Su9 konusu te~kil ~den siyasi haklar yalnizca 
I , 

se9im haklari degil, siyasi ya~ama ili~kin tlim haklardir. 

Ikinci fasilda ise, din hilrriyetine kar~i su9lar ceza

land1r1lmaktad1r. Din maddi bir kavram olarak korunmamaktadir. 

Ona inananlarin inane hlirriyetleri yonlinden korunmu~tur. Tum 
dinler ve mezhepler yonUnden bu koruma e~it olarak kabul edil

mi~tir. Ayrica yasa ollileri ve mezarlari da koruyarak, bunlara 

kar~1 eylemleri de din hlirriyetine kar91 i9lenmi~ bir su9 ol

du4unu kabul etmi~tir. 

09ilncU fasilda, fert hlirriyetine kar~i su9lar dilzenlen

mi~ bulunmaktadir. Bu fasilda ferde biitiln alanlarda serbest 

hareket edebilme olanagi saglanmak istenmektedir. Ferdi hlir

riyet haklari korunma konusu yap1lmaktad1r. Fert hUrriyetleri 

i9inde, dar anlamda 9ah1s hilrriyeti korunmaktadir. Bu ~ahis 

hlirriyetinin de subjektif i9erigi vardir. $ahis hiirriyeti d19 

ve i9 htirriyet olmak Uzere iki yondende korunmu9 bulunmakta

dir. 

Bab 1 1n dordlincU fasli ise konut dokunulmazl1g1 ile il

gili su9lar1 dlizenlemi~tir. Konut dokunulmazli~ini ihl~l su9u 

medeni yasanin kabul etti~i ikametgah kavramin1 deQil, daha 

onceden belirttigimiz gibi bundan daha geni~ olan dogrudan 

dogruya oturulan yeri korumaktadir. Konut hlirriyeti, fe,rt hilr

riyeti kavraminin bir sonucu, insan kiQili~inin niteli~inden 

dogan bir deger olarak korunmaktadir. Bundan dolayi da konut 
I 

dokunulmazligi insan ki~iliginin ihlali olarak bir anlam ta9r

maktadir (1). Konut dokunulmazli~i her ne kadar yasa da ki9i

sel haklardan sayilmi~sa da di~er hilrriyetlere kar~1 objektif 

bir nitelikte oldugu ve toplumsal yoniintin de bulundugu ±talyan 

(1) OZEK, s. 964 
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ogretisinde ileri stirUlmU~tilr (1). Buna kar91n 9ogunlugun ko

nut hlirriyetinin ihlalinin tamami ile ferdi hUrriyete kar91 

bir su9 olarak kabul etmektedir (~). 

Be~inci f asilda ise s1rr1n dokunulmazl1g1na kar~1 su9-

lar yer almaktadir. Bu eylemler aslinda iki ayri grup olu~tur

maktadir. Fakat bir ba~lik altinda birle~tirilmi~tir. Birinci 

gurup haberle~me hilrriyetini ihlal eden eylemlerdir. ikinci 

grup ise, mesleki s1rlar1n a91klanmas1 ~eklinde ortaya 91kan 

eylemlerdir. 

Son olarak altinca fas1lda ise, yasa 9al19ma hilrriyeti

ne kar~i su9lar1 dUzenlemi~tir. Bu su9lar iki tanedir. Birin

cisi sanayi ve ticaret hUrriyetini engellemek su9lar1. ikinci

si ise, ilcretlerde inme veya 91kma temin edebilmek i9in, i99i 

veya i~vereni i9i durdurmaya te~vik eden, zorlayan eylemlerdir. 

Zanardelli raporunda, hiirriyetleri, daha iyi garanti 

edebilmek i9in, usul yasalarinda memurlarin yetkileri be

lirlendikten sonra Ceza Yasasi ile bu yetkilerin kotilye kulla

n1lmas1 da cezaland1r1lm1~t1r (3) Daha dogrusu biltiln su9lar 

yontinden failin memur olu~u ag1rlat1c1 neden olarak kabill 

edilmi~tir. 

c- 1889 italyan Ceza Yasasinin HUrriyete Kar~i Su9lar 

Konusundaki Sisteminin Ele~tirisi 1 

Zanardelli Ceza Yasasinin hilrriyete kar91 su9lar kavra

mi ile bu su9lar1, bunlari dUzenleyen 9e9itli hilkilmleri tek 

bir ba~lik altinda toplamasi olumludur. 9ilnkil bu dilzenleme o. 

zamana kadar yap1lan dUzenlemelerden daha ileri bir a9amayi 

olu~turmaktadir. Fakat yasa hiirriyeti tamamiyla ferdiyet9i 

(1) MANZINI, (Vincenzo), Trattato di Diritto Penale Italiano, 
IV, Torino 1921, s. 600 

(2) MAJNO, c. II, s. 131 
(3) OZEK, s. 966 
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a9idan ele aldigi, anayasadan gelmediklerini kabill ettigi hal

de hlirriyete kar~i su9lar1 hemen i devletin gUvenli~ine kar~1 

i9leneh su9lardan sonra dilzenlenmesi yerinde olmam1~t1r. ~ilnkil 

ferdi hilrriyetten kaynaklanan, onu temel alan hiirriyet hakk1na 

kar~i saldirilarda, 9ahislara kar~1 su9lar arasinda dilzenlen

mesi kendi temel goril9ilne daha uygun olurdu (1). 

Ba~ligin hiirriyete kar~i su9lar olarak dilzenlenmesi de 

yerinde degildir. tnsanin elini kaldirmasi, nag1rmas1, yemek 

yemesi dahi htirriyete olarak kabiil edilebilir. Sonu9 olarak 

her tilrlli su9 hilrriyete ~ar91d1r (2). Bu yonden ferdiyet9i go
rU~ten ayrilmayarak, "fert hilrriyetine kar~i. suc;:lar" ba~ligl. 

altinda bu su9lar1 dilzenlemesi daha yerinde olurdu. Bu ~ekilde 

ferdin ki9iligine bagli hilrriyet haklarinin korunmasi soz ko

nusu olurdu. Yasa bu 9ekilde yapamadigi ic;:in fert hilrriyeti 

ile ili~kisi olmayan, ornegin siyasi hilrriyete kar~i su9lar, 

siyasi haklara kar~i eylemleri ifade etmesi bak1m1ndan yeri 

ferdi hilrriyete kar91 su9lar1n arasi degildir. Bunlarin dev

letin ~ahsiyetine kar~i suc;:lar arasinda incelenmesi gerekirdi 

( 3 ) • 

Din Hilrriyeti korunurken olillere kar~i i~lenen su9lar 

. da bu bollim ic;inde incelenmi~tir. Aslinda ise I oli.ilerEr kar~l. 

su9larin din duygu ve dini inanc;:la hie;: bir ilgisi pulunmamak

tadir. Yine, konut hlirriyetine kar~1 su9lar1da yasa daha 9ok 

aile dUzeni ve toplumsal gereklerle kabul etmi~ gibi ~ozilk
mektedir. Bu durumda yasanin asil kabul etti~i ferdiyet9i 

gorii9le bagda9mamaktadir (4). 

( l ) OZEK, s. 967; CiHAN, s. 23 
( 2 ) OZEK s .· 967 . . ' ( 3 ) OZEK, s. 963, 96 7; EREM, F. I Hilrriyet ve Su9, Ankara 1952, 

s. .l .l 
( 4 ) OZEK , s. 968 
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4- 1930 italyan Ceza Yasasinda HUrriyet Aleyhine 

CUrUmler 

a- Hilrriyete kar~i suclar konusunda yasanin temel 

goril9il 

Ceza yasalari, siyasal rejimleri kendi anlayi~larina 

uymayan sapmalardan koruyan en etkin aractir (1). Bu nedenle 

ceza yasalari o siyasal rejime uyyun bir yapida olmak zorunda

dir. Fa~ist rejimde, kendi ilkelerine uygun ceza yasasi yarat

mi~tir. Biz burada fa~ist devlet y6ril~Uniln ceza yasasindaki 

etkilerini incelemeyece~iz. Yalnizca bu anlay1,1n hilrriyete 

kar91 i~lenen su~lar konusundaki etkisini belirtecegiz. Ozel

likle devlet fert ili~kilerini ilgilendiren, hilrriyete kar~i 

su9lar konusunda fa~ist gorU~ bUyUk ol9Ude etkili olmu~tur. 

6rnegin, Fa~izmin din konusundaki anlay1~1 din hilrriyetine 

kar~i su9lar bblUmUnUn ortadan kalkmasina neden olmu~tur. 

1930 italyan Ceza Yasasi liberal ve Yari liberal yasa

lara anti tez olarak ortaya 91km1~t1r. Bu nedenle bu yasa ilk 

olarak hUrriyetlerin dogal bir hak olarak varl1~1n1 kabul et

memektedir. Fa~izm devletin otoritesinin ve gilcUniln her konu 

ilst~nde oldugunu belirtmektedir. Bu bakimdan ferdi ayr1cal1k

lar ve hukuki olanaklar yok say1lmaktad1r. Bu nedenle yasa 

hUrriyete kar~i eylemleri ya tamamen ferdi nitelikte gdrmU~ 

veyahutda h~rriyet konusu olarak dil~linmU~tilr. 

Bu yasa, l1~rriyetin kendisini korumamaktadir. Yani yasa 

ile koruma konusu olan hUrriyet de0ildir. Fakat hilrriyet kav

ram1n1n ifade etti~i hukuki yarar korunmu~tur. i~te hUrriye~e 

kar~i su9larda bu hukuki yarar ihlal edilmektedir. Bu ydnden, 

ferdi yararlar hilrriyet konusu olabilirler. Ferdin, devlet ile 

clan ili~kilerinde, subjektif kamu haklarindan soz edilemez. 

T.lT-Y9£L;l<:;--50JAY, s. Kar~1la~t1rmal1 ve uygulamali Ceza 
Hukuku. Genel Kasim, I- Genel Bilgiler, Ceza Hukukunun 
Kaynaklari, istanbul 1987, s. 17 



- 45 -

Bu durumda ferdin ancak hukuki sistem i9inde serbest hareket 

edebilme hilrriyeti s6z konusudur. Bundan dolayi, hilrriyete 

kar~i su9 olarak yalnizca ~ahis hUrriyetine kar,1 su9lar dil,ti-
. I 

nillebilir. Bunlarda subjektif 6ze~ haklar veya hilrriyetlerdir. 

Bu durumda dahi korunan hilrriyetin kendisi degil, ferde tani

nan hilrriyetin bu kimseye sa~lad1~1 yarardir. Devlet ferdin 

hareket yetenegini ve alanini belirlemi~tir. Hilrriyete kar,1 

su9lar, ferdin ferde kar91 i9ledigi, ferdi ili9kiler sonucu 

dogan durumlardir. Fa9ist rejimsupjektif kamu haklar1n1 tan1-

mamaktad1r. Bundan dolayida yasada hilrriyete kar,1 su9lar ba

gimsiz bir grupta toplanmam1~t1r. Hilrriyete kar~i su9lar, ,a

hislara kar~i su9lar i9inde, bir kisim olarak ele al1nm1~t1r 

(1). Bu nedenle ki,inin serbest hareket alani bu 'ekilde ko

runmu~tur. 

b- Hilrriyete Kar,1 Su9lar Konusunda Yasanin sistemi 

1930 italyan Ceza Yasasi, Htirriyete kar91 cilrilmler i9in 

yukarida belirttigimiz gibi bagimsiz bir bab ay1rmam1~t1r. 

Htirriyete Kar~i ctirlimleri, ~ahislara kar,1 clirlimler i9inde ya

sanin XII. ba~lig1n1n III. boltimil i9inde dilzenlemi,tir. 

1930 ±talyan Ceza Yasasi, fert Hilrriyetini (Liberta in

dividuale) ile ferdi ki~iligi (La personalita individuale) 

kavram olarak birbirinden ayirt etmi,tir. Fert hilrriyeti kav

rami genel anlamda kullan1lm1,t1r. Buna kar~in ,ah1~ hlirriyeti 

ise yalnizca fiziki hilrriyet anlaminda kabul edilmi~tit (2). 

Bu iki kavramin ayni anlama geldi~i savina kar~1l1k, B~kanlik 

raporunda fert hilrriyeti kavram1n1n, 1930 ±talyan ceza Yasasi 

i9in konut ve sir hilrriyetini dahi kapsayan geni~ bir'anlam~ 

oldu~u, ~ahis hilrriyetin, bu biltUn i9inde tali bir ayr~mi 

ifade ettigi belirtilmektedir (3). 

(l) OZEK, s. 973; CIHAN, s. 27 
(2) MANZINI, Trattato di Dritto Penale Itallano! Nuova 

edizione, vol. VIII, Torino 1951, s. 973; CIHAN, s.28 
(3) Rel.Min.Sul progetto devinitivo di un nuova codice 

penale, lav. 
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Fert hlirriyeti, geni' anlamda, isteme (irade etme) ve 

bu iste~e uygun davranabilme (hareket etme) hlirriyeti~ir. ~a

his hlirriyeti ise bir yerden ba,ka bir yere gidebilme (hare

ket edebilme) veya bulundugu yerde kalabilme hilrriyetidir. Bu 

hilrriyetler, ferdi ili,kiler icerisinde ger9ekle1mekle birlik

te, Devlet tarafindan taninmi, olmasi nedeniyle, devletide 

ilgilendirir (l). 

Bu yeni italyan Ceza Yasasi ferd hilrriyetine kar,1 cil

rilm leri kabul etmekle tek bir hilrriyet kavram1n1 kabul etmi' 

bulunmaktadir. 1889 italyan Ceza Yasasindaki gibi ferd hilrri

yetlerinin 9e~itli gorilntUlerini dlizenleme yoluna gitmemi,tir 

(2). HUrriyet konusu olarak, insan ki,ili~i ve onun iradesi 

esas alinmi~tir. Bu hlirriyet kavramina kar91 fiiller ise bir 

araya getirilerek diizenlenmi1tir. 

Bu genel ilkeler i9inde, 1930 ±talyan Ceza Yasasi, fer

di hUrriyete kar,1 cilrlimleri ,u ,ekilde ayirma yonilne git

mi9tir: 

1- Bireysel ki,ilige kar91 cilrilmler. 

Bu bolilmdeki su9larla insan kavrami, ferdi ihlallere 
I 

kar,i korunmu,tur. Bunlar, kolelik, kole alim satimi esirlik 

gibi su9lard1r. 

2- Ki~i Hiirriyetine kar91 Cilrtimler 
\ 

HUrriyeti Tahdit, haksiz tutuklamadir. Ayric~ tutuk-

lama, yaKalama ve arama yetkilerinin kotilye kullanilmasidir. 

Buradaki su9larla ki~inin fiziksel htirriyeti korunmaktadir. 

3- Ferdi moral hurriyetlere kar~i cilrUmler 

Bu bolUmde ise, tehdit, cebir kullanma, ferdin 

kendisini koruyamaz duruma getirilmesi gibi fiiller 

(1) MAN2INI, 1951 VIII. s. 589; OZEK, s. 974; CIHAN, s. 28 
(2) Rel.Min.Sul Progetto, v/II, 407, n.693; OZEK, s. 974; 

CIHAN, s. 28 
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dlizenlenmi~tir. Burada ferdin serbest iradesi ve karar verme 

yetkisi kisitlanmaktadir. 

4- Konut Dokunulmazl1g1na kar91 Cilrilmler 

5- S1rr1n Dokunulmazl1g1na Kar~i Cilrilmler 

Burada da haberle9menin onlenmesi, sirrin a91klanma

s1 fiilleri cezaland1r1lm19t1r. 

1930 italyan Ceza Yasas1n1n oah1s hilrriyetine kar~1 

CilrUmleri, ~ah1slara kar~i i~lenen cUrilmler i9inde dilzenleye

rek siralamasi, genellikle dogru olarak kabul edilmektedir. 

Ancak bu yasa hUrriyeti yaln1zca ferdin ferde kar~i, ferdi ko

nulardaki ihlalleri olarak bu a91dan korunmaktadir. Bu nedenle 

yasa su9 failinin, devlet memuru olmas1 halinde dahi, hilrri

yetin ihlalini ferdi ili~kiler i9inde kabul etmi~tr. Devlet 

fert ili~kisi nedeniyle, ferd haklar1n1n devlet iktidar1n1 

s1n1rland1racay1 kabul edilmemi9tir (1). ~ilnkU daha oncede 

belirttigimiz gibi 1930 italyan Ceza Yasas1n1n temel gorli~Uniln 

dogal sonucu ferdi subjektif kamu haklari tan1nmam19t1r. Fer

di, devlet kar~1s1nda, hi9 durumuna indirmi~tir. Ferdin dev

letten herhangi bir hak talep etme olanag1n1, kabul etmemi~

tir. 

5- 1926 Tarihli Tilrk Ceza Yasas1n1n, Hilrriyete Kar~i 

CUrilmleri DUzenleyi9 Sistemi 

TLlrk Ceza Yasasi, hUrriyete kar~i cilrilmler konusunda, 

kaynak 1889 tarihli italyan Ceza Yasas1n1n sistemini benimse

mi9tir. Hilrriyete kar~i clirilmler, bizim ceza yasamizdi da cu~ 

rumler hakkinda ikinci kitab1n1n, birinci babinda devletin em

niyetine (sonradan ~ahsiyetine) kar91 cilriimleri ve hemen arka

sindan ikinci babinda ise hilrriyete kar9i cUrUmleri dilzenle

mi$ti r. 

ll) bZEK, s. 976 
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Ceza Yasamizin ikinci kitabinin ikinci babinda 11 Hilrri

yetin Aleyhine i!?lenen ClirUmler" hlirriyet 9e9itli gortinilmle

rine gore alti fasi.l ic;inde; "Siyasi hilrriyet aleyhine ctirilm

ler", "Din htirriyeti aleyhine cUrilmler", 11 ~ahis hilrriyeti 

aleyhine clirUmler", 11 Mesk.en masuniyeti aleyhine cilrilmler", 
11 S1rrin mesuniyeti aleyhine ciirumler" ve nihayet 11 ±9 ve ~ali~

ma hUrriyeti aleyhine ciiriimler" olarak yer almi,'_?tl.r. 

Hiirriyete kar91 cUrUmler kaynak 1889 italyan Ceza Yasa

sindan alinirken c;e~itli fasillarda bazi degi~iklikler yapil

m19tir. Fakat Ceza yasamizin gerekc;esi bulunmadigi ic;in bu ya

pi.lan degi9ikliklerin nedenlerini ailayabi.l.mek olanagi yoktur 

( l) • 

Ceza Yasamizi.n birinci fasl1n1 olu~turan siyasi hilrri

yet aleyhine i9lenen clirilmler arasi.nda hie; bir fark bulunma

mak tadir (2). 

Ikinci fasilda dtizenlenen din hlirriyeti aleyhine i~le

nen cilrilmler konusunda, yasamiz kaynak yasadan bazi farkli 

dlizenlemeler getirmi9tir. Ornegin, bu su9lardan kaynak yasada 

ozel kast arand1g1 halde, Yasamizda bu ozel kastdan daha dar 

bir kavram olan yalnizca 11 Tahkir 11 kastindan soz edilmektedir. 

Bundan dolay1 maddenin uygulama alani daralmi~ olmakta«;hr. ±ki 

yasa arasi.ndaki diger bir fark 1 dini duygulari tahkir suc;u kay

nak yasada ~ikayete ba~li. oldu~u halde, Ceia yasamizda re' sen 

kovu...,turulmasi miimkiln olan su9 olarak kabul edilmi~tir'. Bu 

yonden Yasam1z1n sisteminin daha uygun oldu~u ileri sUrillmilf

tUr (3). Ger9ekten din hilrriyeti, dini inanci tahkir edilen 

ki~i bakimindan degi~ devlet sisteminin bir ifadesi olarak 

korunmaktadir. Bu nedenle bu su9un kovu~turulmasinin ~ikayete 

bagli olmasi. as1l dU~Unceye ters dU_..,mektedir. Kaynak yasada 

(lf OZEK, s. 985; ERSOY, s. 39; CIHAN, s. 29. 
(2) Bu konuda bak1n1z. Siyasi Htirriyet aleyhine Cilrilmleri tek 

madde ile dilzenleyen TCY 1 nin 174. md. ile 1889 italyan Ce
za Yasas1n1n 139 maddelerine 

(3) OZEK, s. 986 
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dini inan9 hilrriyeti korunmasina kare1l1k, ceza yasamizda ku

rum olarak din korunmaktadir (1). 

ti9ilncti fasilda, ~ahis Hilrriyeti Aleyhine Cilrilmler dil
zenlenmi~tir. Bu ~ahis hilrriyetleri bak1m1ndan en onemli fark, 
Ceza Yasam1z1n kaynak 145. maddesini almami~ olmas1d1r. Bilin
digi gibi 1889 italyan Ceza Yasasinin 145. maddesi bir kimseyi 
kole haline veya benzer bir duruma getirme filini cezalandir

mak tadir. Bunun di~inda, iki yasa arasinda teknik farklardan 

ba~ka onemli bir ayrilik yoktur. 

Dordiincii Fasilda Diizenlenen Kon.ut Dokunulmazl1g1 Aley

hine Cilrilmler ile Be~inci f as1ldaki s1rr1n masuniyeti aleyhine 

ciiriimleri dilzenleyen hiikiimler arasinda yasamizla kaynak yasa 

arasinda sistem yonilnden onemli bir ayr1l1k yoktur. Kaynak ya

sanin 157. maddesinde ki~iler tarafindan i'lenen konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal su<;unun basit ve ag1rlat1c1 ~eklinin kovu~

turulmasi ~ikayete bagli oldugu halde, yasam1z1n 193. madde

sinde yaz1l1 konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun basit ~ek

linin kovu~turulmas1 ~ikayete bagli olup, ag1rlat1c1 ~ekli ise 

re'sen kovu~turulan su9lardan kabul edilmi~tir. 

~ali~ma Hiirriyeti Aleyhine cilriimleri dilzenleyen altinci 

fasilda ise, kaynak yasada ii<; madde bulundugu ha.lde, b~ze bu 

maddelerden once yalnizca kaynak yasanin 165. maddesinin kar

~1l1g1 olan tek f1kral1 bir madde al1nm1~t1t. Daha sonradan bu 

maddeye ikinci fikra olarak kaynak yasanin 166. maddest eklen-
.i 

mio'iltir ( 2). 

(1) Bu konu ile ilgili geni~ Bilgi ±9in bkz. OZEK, s. 985-986; 
ERSOY, s. 39 

(2) Bkz. Geni§ Bilgi I<;in, ERSOY, s. 40 
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§ 4- KONUT DOKUNULMAZLIGINI iHLAL SU~UNUN 

TARiHSEL GELi$iMi 

Ceza Hukuk~ tarihi, konut dokunulmazl1g1 su9u a91s1ndan 

incelendiginde bu su9 bi9iminin 9ok eski 9aglarda da var ol

dugunu ve bu fiili i9leyenler hakkinda cezalar dlizenlenmi9 bu

lundugunu gorilyoruz. Fakat ilk zamanlarda konut dokunulmazligi 

daha dogrusu ki9ilerin konutunun ihlal edilmezligi ilkesi bu

giln oldugu gibi sosyal nitelikte olmayip, dini bir ozellige 

sahipti. Yasa konutu kutsal bir 9ey "res sacra" aile ilahlar1-

n1n mabedi ve oturdugu yer olarak kabul etmekte idi (1). 

Ciceron bunu 11 proclama 11 s1nda genel bir kural olarak ifade edi

yor ve "her kimsenin ondan daha kutsal neyi vardi.r. Konut mu

kaddedstan madut her.;;eyden daha kutsal bir yerdir" diyordu 

( 2 ) • 

Albert Chavanene ise makalesinde ~oyle diyor: Maddi 

mallara tasarruf eden insanin ki9iliginin en iyi .;;ekilde olu9-

tuQu yerlerden birisi konuttur. Konut, insanin hem cinslerine 

kar~1 oldugu kadar topluma kar~ida ki9i hlirriyeti ve bag1ms1z

l1g1n1n en asil ko~ulu olarak goziikmektedir. insanin kendisine 

ait yuvasi. (le chez soi) ailevi ve ki9isel hiirriyetin geli9-

tigi, yayg1n bulundugu yerdir. Bu nedenle konut en kadim ve en 

ilkel donemlerden beri hukuken korunmu11 ve dokunulmazl:i.gi ilan 

edilmi,ti ( 3). 

I- BATI HUKUKU 

Ki~ilerin konutunun ihlal edilmezligi ilkesinin, ba.lika 

bir deyi~le konut dokunulmazliginin dini ozellige sahip ol-: 

masi, a91k bir fekilde ilk, Roma Hukukunda ve German Hukukunda 

da gorillmektedir. Ger9ekten bu dini ozellik eski Roma 

fl) GARRAUD, n. 1541, s. 414 
(2) CRIVBLLARI, Codice Penale interpretato, Torino 1894, c. 5, 

s. 594, ileten $ENSOY, s. 83. 
(3) JCP. Art. 184, DONMEZER, dzel Ceza Hukuku Dersleri s. 54 



- 5.l -

Hukukunda gorlildligil gibi eski Germen Hukukunda da gortiltiyordu. 

Daha sonralari konut ki9inin kendisi gibi korunma altina alin

di. Bu yeni anlayi~ ozellikle Ro~a Hukuku ve Germen Hukukunda 

gorlildli. Boylece konut ki~i gibi korunmaya ba~landiktan sonra, 

konut dokunulmazligi sosyal bir nitelik kazanmi~tir (1). 

Roma Hukukunda konut dokunulmazliginin ilk defa sosyal . 

nitelik kazanmasi "Lex Cornelia de Iniuriis" yasasiyla olmu~

tur. 

Lex Cornelia de Iniuriis yasasi {Iniurialar hakkindaki 

Cornelia yasas1) Syllan1n diktatorlU~il s1ras1nda Cumhuriyet 

devrinin bunalimlari, i9 sava~ zamaninda bunlari onlemek i9in 

tahminen M.b. 81.de ~1kar1lm1~t1r. Bu yasa bir kimseyi dovmek, 

yaralamak ve bir kimsenin zorla evine girilmesi (Vi Domum 

Introire) eylemlerini, baz1lar1n1 dil~ilncesine gore kamu su9u 

gibi kamu ceza mahkemelerine (guaestio) sevk etmekle ilgili 

yasadir. Bununla beraber bu su9lar1n kow~turmasiru.nda ki~ilere 

b1rak1lm19 olduyu gorillmektedir (2). 

Lex Cornelia de Iniuriis yasas1 bir kimsenin konutuna 

zorla cebir ve ~iddetle girilmesini cezaland1rm19t1r. Ancak bu 

yasa konut dokunulmazl1~1n1 ihlal etmeyi bag1ms1z bir su9 

olarak degil "Iniuria" olarak kabul etmektedir. Yasa bu kural 

ihlalini, bir hakaret suc;unun "Iniuria" .;;ekli olarak ele al

mi~tir. Rornali Hukukc;ular bir kimsenin evinden zorra ali.narak 

mahkeme onUne 91kar1lmas1n1 dahi yasakliyorlardi. Yazarlardan, 

Paul bu k~rali mutlak ve genel olarak kabul ediyordu. BBylece 

·Roma Hukukunda aile ocagi, bir kimsenin evi, hie; kim~enin gilc; 

kullanarak zorla giremeyece~i ve yine hie kimsenin i9inden 

zorla 91kar1lamayacag1 bir siginak olarak kabul edilmi~tir 

( 3 ) • 

(1) GARRAUD, n. 1541, s. 414 
(2) UMUR, z., Roma Hukuku Lil~at1, istanbul 1975, s. 115: TA

HiROGLU, B., Roma llukukunda INIURIA, Istanbul 1969, s. 217 
(3) GARRAUD, n. 1542, s. 415; $ENSOY, s. 84 
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Roma Hukukunda konut dokunulmazligini ihlal iki su9 

tipinin dayandigi esaslardan geli,tirilmi§tir. 

' Iniuria, ba~ta ki,inin fiziki olarak zarar gormesi iken 

Lex Cornelia ve Pretor hukuku reformunun geli~tirdigi, hukuk 

i9inde ba9kas1n1n konutuna yonelik ger9ekle$tirilen fiille

ride, kapsamina almi~tir. Buradaki cebir kavram1 ayni zamanda 

tehditide i9ermektedir. Korunan hukuki yarar ki~inin dokunul

mazl1~1d1r. Fakat ayni zamanda ki,inin serbest bir ,ekilde ge

li~tirdi~i iradeye uygun hareket edebilmesidir (1). i,te bu 

sebeple buna gore yargilamada ozel hukuk sistemi i9inde ,e

killendirilmi~tir. Ceza yaptirimida fiilden zarar gorene oden

mesi gereken bir tazminat 9eklinde ger9ekle9tirilmi,tir. 

Daha sonra konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 11 Iniurias1 11 su9 

tipi 1l1ml1 bir geli9me gostermi,tir. H1rs1zl1k sayki ile ya

pilan hareketleride i9ine alm1~t1r. Boylece konut sahibinin 

haberi olmadan veya iradesine uygun olmayacak 9ekilde hile ile 

konuta girilmesinide, hirsizlik amacina yonelik fiilleri de 

i9ine alacak bi9ime gelmi~tir. Ozellikle ev sahibinin iradesi

ne deOer verilmeye ba~land1~1 gorillmil~tilr. Buna kar~ilik Lex 

Cornelia de vi 1 nin hlikilmleri ile.bir nevi bu su9la,kamunun gil

venliyini ve kamu duzenini ger9ekle,tirme ama9laniyordu. Bu 

nedenle bu hUkilmler.., her 9eyden once birinci planda huk.uk dil

zenine, devletin infaz organlar1na kar~i ki~inin kendi ' keyfine 

gore hukuk yaratmaya ydnelik eylemleri cez~land1rmay1 ama9l1-

yordu. Bu geli.;.meye uygun olarak her ne kadar kismen y~argilama 

ozel hukuk kurallari i9erisinde yilriltillmil9 olsa dahi, ~argila

ma sonunda failin kamu hukuku niteligindeki cezalar ile ceza-
1 

land1rilmas1yla sonu9lan1rd1 (2). Boylece konut dokunulmazl~-

g1n1 ihlal "Iniuriasi" Konut sahibinin ilk once fiziki ki~i

ligine kar~i idi, daha sonra konut sahibinin ayni haklar1na, 

yani millKiyet zilyetlik gibi malik olarak sahip olduOu maddi 

rrr ·rRABANJYr I J.' Der Kriminalische Schutz I des Hausfriedens 
in seiner geschichtlichen Entwicklung, Hamburg 1970, s. 37 

(2) TAHiRObLU, s. 218 



- 53 -

hukuka ili~kin haklara yonelik bic;imde geli~mi~tir. Bu son 

bahis konusu olan hal ile ve bu fiilin kamu emniyeti ve kamu 

duzenini ihlal etmi~ oldugu kabul edilmekle beraber "vis der 
I 

Lex Julia" gibi kavramin altinda . incelenebilecek olan hallere 

de olanak tan1m19t1r (1). Gorillilyorki Roma Hukuku,konut sahi

bine kar~in yerc;ekle9tirilen cebri hareketleri onun malik 

olduyu veya zilyed oldugu 9eylere kar9i. gerc;ekle9tirilmi~ clan 

fiiller olarak gormil1?tilr. 

Yine Roma Hukukunda Lex Cornelia•ya gore bir kimsenin 

evine zorla girilmesi t?eklinde i~lenen Iniuria suc;unda "domus" 

(ev) kelimes~ en geni, anlamiyla kabul edilmi,tir. Ev kelime

sinden bir evin millkiyeti de~il, oturulan yer anla~1l1rd1. Bir 

kimse, ister kiralad1~1 bir evde, isterse bedava veya misafir 

olarak bir evde otursun, bu yasa uygulan1r (2). 

German/Alman sisteminin ki~inin konut huzuruna sahip 

oldu~u yorU~ilyle kar~1la~tir1l1rsa, mukayese edilebilmesi milm

kiln de9ildir. Ki~inin yer itibariyle sahip oldugu ve i91nde 

kendisini mesut hissettigi yere tecavilz ile mukayese edileme

yece~i gibi, s1~1nma hakki ile yine nede ki,inin evinde taciz 

edilmeden y~ayabilmesini irnkan ic;ine almi.~ olan German/ Alman 

sisteminin ger~ekle~tirme dU~Uncesi ile de mukayese etmek milm

kiln deyildir. Hatta Germen hukukunun daha ileri safhalarda 

gerc;ekle~tirrni~ oldugu geli~me ile temas ettikten sonra dahi, 

bu ni telikleri Roma Hukukunda gormek rnlimkUn degildi·r ( 3) • 

Germen Hukukunda konut dokunulmazligini ihlal en saygi 

duyulan, kutsal olan huzurun bozulmasi sayilmaktadir, Alman 

mevzuati.nda gorUlen 11 Hausfriedensbruch 11 (ev huzurunuri. ihlali) 

bu terim, bu yeni anlay1~1 if ade etmek tedir. ins an larin en 

kutsal sayi.lan huzur haklarini.n ihlali say1lmaktad1r (4). 

(l) TRA8ANDT, s. 38 
(2) TAHi~U~LU, s. 218 
(3) TRABANDT, s. 38 
(4) GARRAUD, s. 416 
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Bu nedenle konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u Germen Hukukunda 

sosyal bir nitelik ta~1maktad1r. Germen Hukukunda, Roma Huku

kundan farkli olarak ayrica ne gibi fiil ve hareketlerin konut 

dokunulmazl1~1n1 ihlal su9unu meydana getirece~i s1n1rl~ ola

rak belirtilmi~tir (1). Lex Rotari bu fiilleri, bah9e kap1s1-

n1n kir1lmas1, ba~kasinin evinin avlusuna yasaya ayk1r1 olarak 

girmek, kas1tl1 olarak ba~kas1n1n avlusuna ok veya mizrak at

mak gibi ~ekiller altinda saym1~t1r. Hatta Loi Saligue ev sa

hibini veya onun nezdinde bulunan diger kimseleri tahkir ni

teliginde eve veya onun bah9esine ta9 at1lmas1n1da konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal su9u olarak nitelendirmi9tir. Ba~kas1n1n 

evine kotU niyetli bir ~ekilde grup halinde girmekte, konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun ag1rlat1c1 nedeni olarak kabul 

edilmi9tir ( 2). 

GorUlUyorki gerek Roma Hukukunda gerek German Hukukunda 

konut 1 dokunulmaz bir yer olarak kabul edilrni~tir. Buraya adli 

otoritenin dahi giremeyecegi dli9Uncesi ileri slirUlmil9tUr. Gil

nilmUzde Angolo-Sakson Hukukunda da ki9inin konutuna bUyilk de

ger verilmektedir. ingiliz Hukukunda bir polis memuru dahi hi9 

bir 9ekilde birisinin konutuna giremez hatta tutuklamanin in

faz1 i9in dahi giremez. Meger ki bilyilk bir su9 soz konusu ol

sun. Bu kural ingilterede :;;u 9ekilde ifade edilmi9tir. "Bir 

ingiliz 'in kalesi evidir" ( 3). 

Yine aradan ge9en ikiyilz yil once in~iliz Parlemento

sunda Lord Chatham 9oyle soylemi9tir: "En yoksul bir ihsan bi

le kulubesinde kralin bUtun kuvvetlerini def etmek hakkina 

sahiptir. Yoksul ki,inin oca~1 sonmil~ olabilir, 9at1s1 salla

nabilir, rilzgar derme 9atma kap1lar1 a9abilir, pencereleri : 

koparabilir, firtina oraya girebilir, yagmur i9eri akabilir 

.(1) $ENSOY, s. 84 
(2) DBL GiUDiCE: Dritto Penale Germanico (In pessiane 

Enciclopedia de dritto penale Italiano), c. I, s. 578 
(Ileten ~ENSOY, s. 84 

(3) GARRAUD, s. 417 
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fakat ingiltere Krali oraya giremez. Bu harap kulubenin her 

tarafi a91kt1r. Fakat kral1n satvet ve ~evketi o harabeyi 

a~amaz" (1) 

II- TLIRK HUKUKU 

Tiirk Hukuku tarihinde, Tiirk Ceza Hukuku kurallar1n1n . 
tarihi geli9imi ilke olarak dort doneme ayrilarak incelenmesi 

gerekir. islamiyetin kabuliinden once,islamiyetin kabultinden 

sonra, Osmanli Devleti donemi ve Cumhuriyetin ilanindan sonra

ki donem. islamiyetin kabulilnden once Tiirk Ceza Hukukunun ge
li~imi konusunda elimizde pek az ara~t1rma vardir (2). Bu ko

nuda elimizdeki tek veriler, ~in Hukuku kaynaklarina dayan1-

larak yapilan degerlendirmelerdir. Bu devredeki mevcut olan 

pozitif metinlerde ise,konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u ko

nusunda herhangibir hilkilm mevcut de~ildir (3). 

1- Islam Hukukunda 

Islam da hukukun adi 11 Fi.kih 11 d1r. islam ceza hukukunun 

fl.k.1.htdKi adi ise 11 Ukubat 11 dir. Islam Hukukunda, dolay1s1yla 

islam Ceza Hukukunda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u ay1k9a 

dUzenlenmi~ fiillerden degildir. 

Islam Ceza Hukukunda su9lar cezanin bilyilklilgilne gore ilc; 

bdlilme ayr1lmaktad1r. Haddi gerektiren su9l~r, kisas ve diyet 

(kanliK) gerektiren su~lar ve taziri gerektiren su9lard1r. 

!Jaddi gerek tiren suc;lar Allah 1 a kar~l. i:?lenen suc;lar

di.r. islam Hukukunda baz1 su9lar ic;in Kuran 1 da belirtilmili: 

"llad" cezasi denen miktar1 belli degi-?mez cezalar vardir. 

(i') JCP., Art. 184, n. 22, s. 8; KIYAK, F., Hilrriyetler Prob
lt;mi, Yar•J1 tay YUzUnci.i Yil Armagani Istanbul 1968, s. 222 

(2) DONMEZER, S./ ERMAN, s., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku 
Genel K1s1m c. l Istanbul 1985, n. 175, s. 106 

(3) UcoK, C./ MUMCU, A., Ttirk Hukuk Tarihi, 6. BaSkl., Ankara 
.1987 s. 5-6 



- 56 -

i~te, Islam Hukukunda bazi su9lar i9in Kuran'da belirtilmi~ 

degi9mez cezalara "Had 11 denir. Hadda bafilica Allah'a karf/1 

i~lenen su9lara konulmu9tur. Bundan dolayi da degi~tirilmez

ler Allah'in hakkina karg1 i9lenmi9 olan Hadd 1 1 gerektiren 

su9lar, hirs1zl1k, zina, 9arap i9mek veya sarho~ olmak, kazif 

(birisine zina isnat etmek) yoi kesme, irtidat {Islam dininden 

donme) ve isyan 91karma {sava9 ve 9at1~ma 91karma) dir (1). 

Kisas ve Diyet (kanlik) gerektiren suc;lar. Bunlar 11 hak

k1 ademiye" denen, dogrudan dogruya kulun hakkina karol}i i~le

nen bireylerle ilgili su9lard1r. Bu su9larda oldtirmek (adam 

oldilrme) ve yaralamak, yani birisini yaralamaktir. Gerek ol

dUrme ve yaralama, gerek herhangi bir uzvun yok edilmesi veya 

i9e yaramaz duruma getirilmesi yolunda i9lenmi~ olan su9larin 

faiilerinin de, olanak i9inde ise, i~ledikleri suc;un aynisi 

ile cezaland1r1lmas1na kisas denir. blilmle veya yaralama ile 

sonw;lanan bir su9 iglendigi zaman kisas is.tenmedigi veya 

kisasin olanaksiz oldudu durumlarda, mal -0larak verilmesi ge

reken bedele diyet (Osmanli Kanun namelerinde c;ok yerde kan

lik diye ge~er) denir (2). 

Taziri gerektiren su9lar, 9imdiye kadar gordilgilmilz had

di gerektiren su9lar ile kisas ve diyet gerektiren su9larda ve 

cezalarda, gerek su9lar1n gerek cezalarin Islam Hukukunca be

lirtilmi~ oldu~unu gBrUyoruz. Ancak yukarida g6rdil~ilmilz su9-

lar1n dit;nnda kalan daha bir9ok su9lar varcl1k ki, bunlar ±slam 

Ceza Hukukunda su9lar arasinda ayri ayri say1lmad1klari gib~ 

bunlara verilecek cezalarda 6nceden belirtilmemi~lerdir. ±~te 

bu su9lara Taziri gerektiren su9lar denmektedir. Daha oncede 

belirtigimiz yibi, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9uda isl~m 

Hukukunda a91k9a dilzenlenrnedigi i9in bu su9 taziri gerektiren 

fiillerdendir (3). BBylece gorillilyorki Islam Hukukunda 

(l) ARTUK, E., Ceza Hukukuna Giri~ (Ders notlari), Istanbul 
1983, s. 54 

(2) UcoK,/MUMCU, s. 68-70; Artuk, E., Ceza Hukukunun tarihi, 
Ceza hukuku el kitabi, Istanbul 1989, s. 25 · 

( 3) ~ENSOY I s. 84 
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kanunsuz su9 ve ceza olmaz ilkesi, bir9ok sue; ve cezalarda uy

gulama alani bulamami~tir (1). ±~te onceden belirtilmemi~ olan 

su9lara ve belirtilmi~ olup da cezalari gosterilmemi~ olan, 

suc;lar.a verilecek cezayi yarg19 t~yin eder ve bun a 11 tazir 11 adi 

verilir. Bu nedenle konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;uda yarg19 

tarafindan 11 taziren 11 cezalandi.rilan bir fiildir. Gerc;ekten bi

lindigi gibi taziren cezalandirilan fiiller, ilke olarak ±slam 

Hukuku kaynaklarinda sue; olarak gosterilmemi~tir (2). 

Tazirle cezalandirilacak suc;larda yargicin geni~ bir 

takdir hakki vardir. Yargi.9 isterse su9lu buldugu ki~iye yal

niz ogtit verebilecegi gibi, onu azarlayabilecegi gibi, hapis, 

sUrgiln, sopa attirma ve bunun gibi cezalardan birini de· uygu

layabilir. Fakat tazir olarak olilm cezasi verilemez. Buna kar

~in, Islam devleti htikilmdarlarina, devlete zararli olduklari 

kanisina vardiklari kimseleri oldilrtebilmeleri hakkl. tan1n

m1~tir. Buna siyasetten katl adi verilir (3). 

Islam Hukukunda konut dokunulmazligini ihlal suc;u, 

ac;ikc;a dilzenlenmemekle birlikte, Islam Hukuku ozel ya~amin 

gizliliginin korunmasinda c;ok hassas davranmi~tir (4). islam 

Hukukunda ozel ya~amin gizliligi korunurken dolay1s1yla ozel 

ya~amin ge9tigi konutta korunmu~tur. Kuran•da konuta giril

memesi bazi ayetlerde ac;ikc;a belirtilmi~tir (5). 

(1) UCOK /MUMCU, s. 74; ARTUK, Ceza Hukukuna Giri~ (ders not
lari)s. 66; TANER, T., Ceza Hukuku, Umumi Kisim Uc;i:incil 
basi, Istanbul 1953, s. 9-11 

(2) DONMEZER/ERMAN, c. In. 178; KOCAMAN, H., Mukayeseli ±slam 
Hukuku, Istanbul 1974, s. 84 1 

(3) MUMCU, A., Osmanli Devletinde Siyaseten Katl, Ankara 1963; 
iCEL/DONAY, s. 56 \ 

(4) Bu konuda geni~ bilgi it;in bkz. ARMAGAN, s., Ozel Hayatin 
Gizliligi (Mahfuziyeti), ±slam Tetkikleri Enstitilsti Dergi
si, c. IV, cilz 3-4, s. 141-168 

(5) Caglayan, M. Muhtar, Tilrk Ceza Kanunu Ankara 1962·c. I, 
1 

s. 605 Dip not: Ey iman edenler ken di evlerini zden bafika 
evlere, sahiplerinden izin almadan ve selam vermeden 
girmeyin. Dti~tinecek olursaniz bu size daha hay1rl1d1r 
(Kur•ani Kerim, Nur suresi ayet 27) eger orada bir kimse 
bulamazsaniz, size izin verilinceye kadar girmeyin. Eger 
size denilirse "geri dontin 11 hemen doniln. Bu sizin ic;in da
ha iyidir. Allah i~lediklerinizi bilir (Kur 1 an1 Kerim, Nur 
suresi, ayet 28). Meskun olmayan ve ic;erisinde sizin ic;in 
bir menfaat bulunan evlere girmenizde, bir gtinah yoktur. 
Neyi a~iklar, neyi gizlerseniz Allah bilir (Kur 1 an1 Kerim 
Nur suresi ayet 29). 
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2- Osmanli Devletinde 

Osmanli imparatorlugu sirasinda ilke olarak Islami 
I 

esaslar ge9erli olmu9tur. Ozellikle Teokratik devrede Tilrkle-

rin islamiyeti kabulilnden ba9layarak GUlhane Hattinin ilani 

tarihi olan 1839 tarihine kadar olan devredir. Bu devrede Is

lam Hukuku yilrUrlilktedir (1). 

Osmanli Devletinde iki onemli kanunname meydana geti

rilmi9ti, Fatih ve Silleyman Kanunnameleri. Fatih Kanunnamesi 

daha 9ok idari ni telik ta~n.mak tadir. Bu kanunname il<; bab' a ay

r1lm1~t1r. Bunlar devletin te9kilat1na, sadrazam ve ~eyhillis

limdan ba~layarak blitiln devlet memurlar1n1n gdrevlerine, ai

datina, protokoldeki yerlerine, onlar hakkinda resmi yazi~

malarda kullanilacak sozlere dair hlikUmleri dilzenlemektedir. 

Bundan ba~ka birtakim cezai kurallari da ic;ine almaktadir. 

Kanuni Sultan Slileyman devrinde ve daha sonra 91kar1-

lan kanunnamelerde, Fatih Kanunnamesi gibi yalniz idari alana 

ozgU olmayip; idari, hukuki, cezai alanlari ve usul hukuku 

alan1n1 kapsamakta ve boylece daha geni9 hukuk sahasin1 kanun

la~t1rmaktad1r (2). Ancak Fatih Sultan Mehmet Kanunnamelerin

de, Kanuni Sultan Silleyman Kanunnamesinde ve Sultan IV. Mehmet 

ddnerni kan~nunda konut dokunulmazl1~1n1 ihlali dlizenliyen hil

kUmlere rastlanmamaktadir. Genellikle can, mal, irz ve konut 

dokunulmazli~i anlamina gelen gilvenlik ilke$i tilkemizde olduk-

9a gee; ger9ekle~rni9 bir kavram olarak gorUlmektedir. H~tta 

Tanzimattan sonra 91kdn, 1256 (1840} Ceza Kanunnamesi ~e 1267 

( .1851) tarihli "Kanunu Cedi t" isimli yasalarda dahi, ~onut do

kunulmazl1~1 konusunda hie bir hlikilm bulunmamaktadir 13). 

TITVELID8D80GLU, H. V., "TUrk Hukuk Hayatindaki Dtializm ve 
~er' i I-Iukuktan Laik Hukuka Gec;i"'" Yargi tay Yi.izUncil Yildo
nomu Armayani, istanbul 1968, s. 705-724; I~EL/DONAY, 
s. 56; ARTUK, Ceza Hukukuna Giri$, s. 67; DONAY, s. 33 

(2} VELiDEueo6Lu, Tilrk Hukuk Hayatindaki Dilalizm, Yargitay 
Yilzlincu yil donilmU Armagani s. 706 

(3) $ENSOY, s. 85 
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1839 Tanzimat Fermani. da gilvenlik ilkesini belirtecek 

herhangi bir hlikilm ta,imi.yordu. Osmanli. imparatorlugunda, za

ten 1856 Islahat Fermanina kadar pi9 kimsenin ki~i dokunulmaz

ligmdan soz a9i.lamaz ( l) • Her ne k,adar 183 9 Gillhane Hatt• l. Hil

maylinunda "Emniyeti-Can ve Mahfuziyet-i 1rz-1 namus" ile ilgi

li haklardan soz edilerek ki,inin dokunulmazligi kabul edil

mi~ ve bunun korunmasi i9in gerekli yapti.rimlari kapsiyan ya

salarin 91karilaca~1 s~ylenmi~ ise d~bunlarin ger9ekle~mesi 

i9in bir tedbir almak akla bile getirilmemi,ti. 1256 (1840) 

Ceza Kanunnamesi ve 1267 (.1851) tarihli "Kanunui Cedit" isimli 

yasalarda ki~inin huzur ve glivenli~inin korunmasi bakimindan 

konut dokunulmazligi degil, millkiyet hakkinin korunmasi.na 

ili~kin hilkUmlere yer verilmi,tir. Ba,~a bir deyi,le, Gillhane 

Hatt 1 1 Hlimayununda (emniyet-i Can ve Mal) kavramlari ile koru

nacagindan soz edilen ve daha sonra 91kar1lan yasalarla da 

korunmu' olan, ki~i hilrriyetinin bir 9e9idi bulunan konut do

kunulmazli~i de~il, millkiyet hakki, tasarruf hakkidir (2). 

Osmanli imparatorlugunun mutlakiyetle idare edilmesi ve 

bir Anayasas1n1n bulunmamasi sonucu, di~er Ulkelerdeki durumun 

tersine olarak, temel haklardan olan konut dokunulmazl1g1 bir 

anaya~a hlikmli olarak de~il, bir uygulama normu ~eklinde ceza 

yasasinda yer alm1~t1r (3). $imdiki Ceza Yasam1z1n yilriirlilk 

ba~lang1c1 olan l Temmuz 1926 tarihine kadar, illkemizd~ yilrilr

lUkte kalan, 1810 tarihli Fransiz Ceza Yasas1n1n hemen hemen 

aynen c;:evrisi olan 1274 (1858) tarihli "Ceza Kanunnamei Hilma, 

yunu"nun 105 maddesinde ilk defa, konut dokunulmazl1~1h1 ihlal 

fiili dilzenlenmi~tir. Bu 1274 (185Bl tarihli Ceza Yasas1n1n 

105. maddesinin birinci f1kras1 ile hie; bir memurun "kavanin 

mUlkiy~ ve askeriye ve mUesses olan zaptiye nizam1n1n cevaz1 

verdi0i hususattan gayri ahvalde ve kavanin ve nizamat1n tayin 

ettiyi usulden ba~ka olaraK memuriyeti s1fat1 ile bir kimse

nin hanesine cebren" girerneyece~ini sBylernek suretiyle konut 

( .l) AKfif;S:- 326 
(2) $£NSOY, s. 85 
(3) ~ENS0Y, s. 85-86 



- 60 -

dokunulmazliginin memurlar taraf indan ihlal edilmesini su9 

olarak dilzenleyerek yaptirima ba~lam1~t1r. 1274 (1858) tarihli 

Ceza Yasasinin 105. maddesinin ikinci f1kras1nda ise her kim 
1 

olursa olsun hi<; bir kimsenin "ya ihafe veyahut cebirle bir 

kimsenin hanesine" giremeyecegini belirtmek suretiyle ki~iler 

tarafindan i~lenebilecek konut dokunulmazl1g1n1 ihlal eylem

lerini de su9 sayarak bunun i9in de yapt1r1m ongormil9tilr. An

cak bu Ceza Yasasinda memurlar ve ki~iler tarafindan zorla 

konuta girilmesi durumundaki eylemler, konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal fiili olarak dilzenlenmi~tir. Konuta girme zorla olma

d1g1 takdirde, bunu konut dokunulmazl1g1n1 ihlal fiili olarak 

kabill etmemi9tir. 

Tilrk toplumunun ilk yaz1l1 anayasasi olmak bak1m1ndan 

1876 Kanuni Esasisi tarihte bir d~nilm noktasi say1l1r. Ki~i 

hak ve hlirriyetlerinde, ilk defa olarak, klasik esaslara uygun 

olarak ve geni~ bir liste halinde bu anayasada yer alm1~t1r. 

Dolayisiyla ki~i hak ve hilrriyetlerinden olan ·konut dokunul

mazl191 da ilk defa bir anayasa hilkmil olarak 1876 anayasasin

da yer alm1:;ot1r. Kan uni Esaside 19 madde i<;inde siralanan ( 8. -

26'nci maddeler) hak ve hilrriyetler arasinda bulunan konut do

kunulmazligi 22. maddede dilzenlenmi~tir. Kanuni Esasinin 22 

maddesinde "Memaliki osmaniyede herkesin mesken ve menzili 

taaruzdan masundur. Kanunun tayin eyledi~i ahvalden ma~da bir 

sebeple HLlkUmet taraf indan cebren hi9 kimsenin mesken ve men

zi line girilemez." denilerek konut dokunulmpzligi da benimseri

mi9tir. Boylece anayasada konut dokunulmazl1g1 ilkesinr yer 

verilerek konuta zorla giri9ler bir anayasa hilkmil ilede onlen

mek istenmi~tir (1). 

ikinci Me~rutiyette 1908 de Kanuni Esasi yeniden yUrilr

lUge girince konut dokunulmazligi ile ilgili 1876 anayasasin

daki ilke aynen korunmu~tur. Kanuni Esasinin meriyeti hakk1nda 

sadir olup Babi Alide kiaat edilen Hatti hlimayin, 4 Recep 

(l) Kanuni Esasinin metni i<;in bkz: TANiLLi, s., Tilrk Anayasa-
lari ve Ilgili Mevzuat, .Istanbul 1980, s. 3-19. 
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1326 - 19 Temmuz 1324 (1908) 'e gore "Rabian, her adamin ha

nesi taarruzdan masundur. Kanunun tayin etti~i usulden ba1ka 

surette bir adami.n hanesine girilmek ve hanesi tarassut olun-
' 

mak mlicaz. degildir" denilerek konut dokunulmazligJ. daha on-

ce benimsendigi gibi ayni. ~ekilde anayasa kural1 olarak ko

runmu,tur (1). 

1924.Anayasasi.nin haz1rlan1~1nda, onkesizinci yilzyil 

felsefesinin ve Fransiz Ihtilali prensiplerinin olduk9a de

rin etkileri gorillilr. Cumhuriyetin temel yasasi hazirlanir

ken, orne~in Weimar Anayasasi gibi modern bir anayasa de~il de 

daha 9ok 1875 Fransiz anayasasinin ve genii ol9Ude ondan esin

lenmi' olan Polanya anayasas1n1n goz onilnde tutuldugu bir ger-

9ektir (2). 1924 anayasasi sosyal i9erikli hilrriyet anlay1~1na 

yabanci kalrnakla birlikte, konut dokunulmazligina yer vermi'

tir. 1924 anayasasinda konut dokunulmazl1g1, anayasanin 71 ve 

76. maddelerinde dilzenlenmi~tir. 

1924 anayasas1n1n 71. maddesi "can, mal, irz, mesken 

(konut) her tilrlil taarruzdan masundur" hilkmilnil koymu,tur. Ay

rica 76. maddede "kanun ile muayyen clan usul ve ahval hari

cinde kimsenin meskenine yirilemez ve lizeri taharri edilemez" 

denilmekle konut dokunulmazl1g1 da belirtilmi9tir (3). Ne 

varki, bu maddeler de "Habeas Corpus" anlaminda kii;;i -gtivenli

ginin temellerini atamam1~lard1r. Bazi temeller at1lm1~tir. 

Ancak bunlar kesin olarak a91klanmam19 ve gUvenler saglanma

m19 t.Lr. LJlkerni zde "Habeas Corpus" anlayi91 1961 anayas1,as1nda 

gorulmektedir (4). 

1~26 y1l1nda 1889 italyan Ceza Yasas1n1n bazi degi9ik

liklerle alinmasiyla 1274 (1858) Ceza Kanunnamei Hilmayunu d~ 

·( 1.) Kt=rnuni Es as in in Meri yeti hakkindaki me tin i9in, bkz. _ 
AYdAY, R., Kar~1la~t1rmal1 1961 Anayasasi, Istanbul l9bl, 
s. 32. 

(2) Bkz. G6iUBLlYUK, ~./ SEZGiN, Z., 1924 anayasasi Hakk1ndaki 
Meclis Goril~rneleri, Ankara 1957, s. 33, KAPANI, s. 109 

(3) 1924 Anayasas1 Metni i9in bkz. TANiLLi, Tilrk Anayasalari 
ve ilyili Mevzuat, s. 35-50 

(4) AKIN, s. 327 
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yUrilrlilkten kalkm1~t1r. 1926 tarihli Ceza Yasam1z, 193 ve 194 

maddelerinde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal cilrilmlerini dilzen

lenmi9 bulunmaktadir. 

196! Anayasasinda konut dokunulmazl141 Temel haklar ve 

ddevler bolilmilnde yer alm1~t1r. 1961 Anayasas1n1n 16. madde

sinde "Konuta dokunulamaz. Kanunun a91k9a gosterdigi hallerde, 

usillilne gore verilmi~ hikim karari olmad1k9a! milli gilvenlik 

veya kamu dilzeni bakimindan gecikmede sak1nca bulunan hallerde 

de, kanunla yetkili kilinan merciin emri bulunmad1k9a, konuta 

girilemez, arama yap1lamaz ve buradaki e~yaya el konulamaz 11 

denilmek suretiyle konut dokunulmazl1G1 a91k9a 9aQda~ anayasa

larda oldu~u gibi, ~ir anayasa prensibi olarak kabul edilmi~

tir. Halen yilrilrlilkte bulunan, 1982 Anayasasi da 1961 Anayasa

s1n1n da oldugu gibi konut dokunulmazl1g1n1 ayni ~ekilde, Ana

yasanin Temel haklar ve odevler kisminda dlizenlemi~tir. 

1982 Anayasasinin 21. madddesinde bir anayasa hiikmil 

olarak yer alan konut dokunulmazl1~1, halen yilrilrlilkte bulunan 

1926 tarihli Ceza Yasam1z1n 193 ve 194 maddelerinde yazili 

yapt1r1mlarla korunmaktadir. 
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§ 5- KAR$ILA$TIRMALI CEZA YASALARINDA KONUT DOKUNULMAZLIGINI 

iliLAL CLJRLJMLERi 

Bu paragrafta, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun ba

zi hukuk sistemlerinde nasil yer ald1g1n1 belirtecegiz. 

I- FEDERAL ALMANYA: 

1975 Federal Alman ceza yasasi, konut dokunulmazl1~1n1 

ihlal cilrilmlerini ayr1nt1l1 olarak dilzenlemi~tir. 1975 Federal 

Alman ceza yasas1n1n 123. parayrafta ki~iler tarafindan i~le

nen konut dokunulmazl1~1n1 ihlal su9u, 124. paragrafta ise ki-

9iler tarafindan i~lenen konut uokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun 

agir $8kli yer almi~tir. 

Paragraf- 123: Konut Dokunulmazliyini Ihlal 

(l) Her kim ba~ka birisine ait olan eve, i~ yerine veya 

ona ait olan yerlere veya kamu hizmetine veya ili$kilerine 

tahsis edilmi~ bulunan kapali yerlere hukuka ayk1r1 bir ~ekil

de girer veya yetkisi bulunmad1g1 halde orada kalip yetkisi 

bulunan bir ki~inin istegi Uzerine oradan uzakla~mazsa bir 

seneye k~dar hUrriyeti ba~lay1c1 ceza veya para cezasi :ile 

cezalandi.ri.lir. 

(2) Eylernin ko9u~turulmas1 ~ikayete bagl1d1r. 

Parayraf- 124: Su9un A~i.r $ekli 

Topluma a91k yerlerde bir insan toplulu~u olu9µr ve ki

~ilere veya e~yalara kar~i zor kullanma eylemlerinde bulunmak 

ozel kasti. ile ba9ka bir ki9inin evine, i9 yerine veya ona ait 

olan yerlere veya kamu hizmetine tahsis edilmi~ bulunan kapali 

yerlere hukuka ayk1r1 bir 9ekilde girerse, bu hareketlere i~

tirak edenlerin her biri iki yila kadar hlirriyeti baQlay1c1 

ceza veya para cezasi ile cezaland1r1l1r. 
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II- isvi~RB: 

inceleme Konumuz olan konut dokunulmazl1~1n1 ihlal su-

9u isviyre Ceza yasasinda 186. maddede dilzenlenmi9tir. 

Madde : 186 ya gore; 

Her kim yetkili olan ki~inin iradesine aykiri .olarak 

eve, ikamet etti~i yere veya bu binanin kapali bollimlerine, bu 

binaya do~rudan do~ruya ba~li olan sofa, hol, bah9e veya 9a

l1~1lan bir yere hukuka ayk1r1 olarak girer veya yetkilinin 

iste~i (tdlebi) Uzerine oradan uzakla~mazsa ve kalmakta devam 

ederse ~ikayet Uzerine hapis veya para cezasi ile cezaland1r1-

l1r. 

III- FRANSA: 

Fransiz Ceza Yasasi konut dokunulmazli~ini ihlal clirilm

lerini ayr1nt1l1 olarak 184. maddede dilzenlemio bulunmaktadir. 

134. Maddeye gore; 

ldari veya kazai sistemin her memuru, her emniyet te~

kilat1 veya ctrili te~kildt gorevlisi, kamu iktidarinin her yet

kilisi, bu ~ifatlarini kullanarak bir vatanda91n iradesine 

kar~i yelerek ikametgahina, kanunda ongorillen hallerin'A1~1nda 

veya kanunda yaz1l1 formaliteler olmaks1z1n, girerse 6 gilnden 

bir yila kadar hapis ve 500 Franktan 8000 Franka kadar para 
I 

cezasina, kanunun 114. maddesinin ikinci paragrafindak~ hal 

ayri olmak Uzere cezaland1r1l1r. 

Bir vatanda~in ikametgah1na cebir, fiili yollarla teh

dit ya da 9e~itli manevralarla giren herhanyi bir kimse de 

ayni ceza ile cezaland1r1l1r. 

Yukaridaki fikralarda ongorillen cezalar su9un bir grup 

tarafindan i9lenmesi halinde iki misli hilkmedilir. 
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IV- ITALYA: 

Konut dokunulmazl1~1n1 ihlal cUrUmleri konusunda, ital-

yan mevzuat ve ci~retisi, 9al1~mam1z1n 9e~itli bcililmlerinde 

yer yer ele al1nm1~ ise de: halen yilrilrlUkte bulunan konut do

kunulmazligini ihlal cUrilmlerini dUzenleyen italyan Ceza Yasa

s1n 1n ilgili madde hilkilmlerini bu paragrafta a91klamay1 uygun 

bulduk. ~u anda, yilrilrlilkte bulunan italyan Ceza Yasasinda 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal clirlimleri ki~ilere kar~i i~lenen 

su9lar bollimlinde 614 ve 615. maddelerinde dUzenlenmi~tir. 

614. Maddeye gcire; 

Konut Dokunulmazl1Q1n1 ihlal 

Her kimki kendisini oradan a91k veya zimni iradesi ile 

91karma hakkina sahip olanin rizasi hilafina veya gizlice ya 

da hile ile ba~ka birisinin meskenine ya da mesken olarak kul

lanilan Bzel yere veya bunlarin mU~temilatina girerse il9 yila 

kadar ag1r hapis cezasi ile cezaland1r1l1r. 

Kendisini oradan 91karma hakkina sahip olanin a9ik ira

desi hilafina veya gizlice ya da hile ile orada durmaya devam 

edenler de ayni cezaya 9arpt1r1l1r. 

Bu cilrUmlin cezalandirilabilmesi i9in ma~dururi~ikayeti 

gereklidir. 

\ 
E~er fiil, ki§ilere veya e~yalara kar~i 'iddet ;kullani-

larak i~lenmi~ ise, ya da fail acik ~ekilde gBrilnen bi9imde 

silahli ise ceza bir yildan be~ yila kadardir ve re•sen ko~u,

turma yap1l1r. 

615. Maddeye gdre: 

Bir memur tarafinddn konut dokunulmazligini ihlal: 

Memur gBrevine giren yetkileri kBtUye kullanarak dnceki 

maddede gdsterilen yerlere girer veya buralarda kalmaya devam 
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ederse bir yildan be~ yila kadar hapis cezas1na mahkum olur. 

E0er gBrevin kBtUye kullanilmasi, belirtilen yerlere, 

Kanunun 6ng~rdU~~ formalitelere uymayarak girilmesi ,eklinde 

ise ceza bir yila kadar hapistir. 
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~ 6- TJRK CEZA YASASINDA KONUT DOKUNULMAZLI~INI iHLAL 

CLJRLJMLERI 

I- GENEL ACIKLAMALAR 

Konut dokunulmazl1g1 gUnUmUzde daha oncede belirttigi

miz gibi, hemen hemen biltiln anayasalarda gilvence altina al1n

m1~t1r. Bugiln anayasalarca gilvence altina alinan konut doku

nulmazl111nL ihlal fiilini su9 saymayan bir yasada bulunmamak

tadir. B~ylece anayasalarca gUvence altina alinan konut doku

nulmazli~i, ceza yasalarindaki yaptir1mlarla korunmaktadir 

(l). Ancak, konut dokunulmazl1~1nL ihlal fiili 9e~itli illkele

rin yasalarinda su9 sayilirken yasalardaki sistematigi de~i~

ik ti r. CUnkU ceza yasalar1 sistemati~i genellikle su9la koru

nan yarara gore yapilmaktadir. Konut dokunulmazl1g1 ihlal su9u 

ile korunan hukuki yarar de~i~ik olarak kabul edildigi i9in, 

yasalardaki sistematikte bu nedenle de~i~iktir (2). Bugiln dahi 

devam eden ve eski yasalarin dilzenlenmesi ile aslinda ayni 

olan bir sistema gore bu su9 tipi 1975 Alman Ceza Yasasinda 

kamu dUzenini ihlal eden fiiller olarak gorillmektedir. Ayni 

sistem 1975 llollanda Yasasi.nda da aynen benimsenmi:;;tir (3). 

Ancak 1975 Alman Ceza Yasasinda konut dokunulmazli.g1n1 ihlal 

suc;unun kamu dUzenini ihlal eden fiiller ic;inde yer al·~asi 

~~retide ve uygulamada 9ok ele~tirilmektedir (4). 

(1) .$ENSOY, s. 81.; ONDBR, A., Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hilkilmler, 
Geni;>letilmi~ 2. basi,istanbul 1987,s. 43; ·riKVE~ s. 66 

(2) STUCKf, J., Der Hausfriedensbruch (Art. 186 stGB) 
verglichen mit den entsprechenden Regeln des 
Amerikanischen Rechts unter besonderer Berilcksichtigung, 
des Model penal Code des American Lawer institute : 
aern .1.970 s. l 7 

(3) ONDER, s. 43 
(4) SCHbNKE, A. und SCHRODER, H., Kommentar zum stGB, 11. 

Aufl, Milnchen und Berlin 1963, zu N. I zu sl23, s. 616; 
Leipziger Kommentar 8.Aufl., I. Bd. Berlin 1957, s. 734; 
MAUHACH, Reinhard., Deutsches Strafrecht Bes, Teil, 
4.Aufl, Karlsruhe 1964, s. 170; Bu yazarlara ait gorli~ler 
i~in bkz, STUCKI, s. 17 vd. 
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Di~er yasalar bu su9u hilrriyete kar$1. i~lenen su9lar 

olarak kabul ederler. Bugiln 1975 Avusturya ve isvi9re ceza 

yasalari konut dokunulmazl1~1n1 i~lal fiilini hUrriyete kar~i 

su9 olarak kabul etti~i i9in, bu ~u9 hilrriyete kar~i su9lar 

bdlUmUnde yer almaktadir. Genelde yasalarin bu su9u hilrriyete 

kar~i ve dzellikle ki~i hilrriyetine kar:;>l. sue; olarak kabul 

ettikleri g6rUlmektedir. Fakat ki$i hilrriyetine kar~1 i~lenen 

su9lar kategorisi her yasa tarafindan ayn1 de~ildir. Konut do

kunulmazl1g1n1 ihlal su9unu daha degi$ik sistemlerde kabul 

eden yasalarda vardir. Orne9in Danimarka Ceza Yasasi huzur 

bozan fiiller ve haysiyet k1r1c1 davrani~lar faslinda bu su9u 

dUzenlemi9tir. Portekiz Ceza Yasasina bakt1g1m1zda ise bu su-

9un ki$i emniyetine kar~i i~lenen bir su9 olarak kabul edil

di~ini gBrmekteyiz. Bu su9a ba~imsiz fasil ay1ran yasalarda 

bulunmaktadir ( .l). 

Ceza yasalar1n1n bu konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9-

lar1n 1 dilzenleyi~ 9ekillerinde degi~iktir. Bazi yasalar su9un 

memur tarafindan i~lenmi~ olmasini, su9un basit 9ekli olarak 

kabul etmektedirler (2). Diger bazi yasalar su9un basit 9ekil 

olarak ozel ki~ilerce i9lenmi~ olmasini esas olarak alip, me

murlar tarafindan i~lenmi~ olmasi durumunuda su9un ag1rla9m19 

~ekli olarak kabul etmi~lerdir (3). 

II- KONUT DOKUNULMAZLIGINI IHLAL SU~UNDA KORUNAN HUKUKI 

YARAR 

1- Genel Olarak Su9un Hukuki Konusu 

Hukuki menfaatleri korumanin bir araci olan ceza huku

ku, genel esaslari dU2enledikten sonra, bu menfaatlerin ozel 

olarak korunmas1n1 saGlayan su9 tiplerini de kapsamina almak 

(l) Bkz. ONDER, s. 43 
(2) Bkz. KVBA. ve EKVATOR Ceza Yasalari.nda Konut Dokunulmaz

ligi Ihlal CUrlimleri 
(3) Bkz. YUGOSLAVYA, ARJANTIN, BREZILYA, PERU ve URUGUAY Ceza 

Yasalari (Ileten ONDER, s. 43) 
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ve boylece su9 ve cezada kanunilik ilkesinin gereklerine uymak 

zorundad1r (1). Soz konusu koruman1n somut bir ~ekilde yapil

masi ise, ceza yasalarinda su9 t~plerinin gosterilmesi ile 

sa~lanabilmektedir (2). Bu su9 tiplerinin dlizenlenmesinde 9e

~itli kriterlerin yaninda, su9un hukuki konusu kriteri ozel 

bir onem ta91makta ve yasa koyucularinda genellikle bu ol9tiyti 

uygulamakta olduklari gorlilmektedir (3). 

Su9un hukuki konusu ile maddi konusu arasinda 9ogu def a 

do~rudan do~ruya bir ba~lanti vardir. Fakat buna kar,in su9un 

hukuki ve maddi konusu farklidir. Su9un maddi konusu daima, 

su9un cismini olu~turan insan veya cismani 9eydir. Su9un hu

kuki konusu ise, fiille ihlal edilen hak ve menfaat olarak 

tan1mlanabilir. Bu da do~al bir olay, bir ~nsan fiili, bir 

durum, bir ili9ki, bir hak olabilir (4). Bu nedenle su9un hu

kuki konusunu yalniz do~al bir ger9ek de~il, sosyal ·ve psi

kolojik bir realite de olu9turabilecegi i9in, su9un maddi ko

nusuna gore daha geni~ bir alan1 kapsar. Ger9ekten Ceza Hu

kuku, ceza tehdidiyle~ belirli bir hak ve menfaatin o~si 

sald1rilara kar~i korunmasin1 arna9lamaktad1r. 

nu hak ve menfaatin ne oldugunu saptamak, olduk9a tar

t1~rnali bir sorundur. Ogretide de bu konuda 9ok 9e~itli gorilq

ler ileri stirlilmil9tilr. Genel olarak ''bize hizmet edebilen her 

tilrlU yarar" olarak tan1mlanm19, "bir insan gereksinim.ini 

ta tmin eden herhangi bir 9ey 11 olarak ac;1klanm19t1r •: Su9un hu-
' kuki konusu ise, "suc;tan dogrudan dogruya zarar goren l?ahsa ve 

\ 
~ahis topluluguna, yani su9un pasif sujesine ait ozel bir var-

liktir (veya menfaat)" (5). Bu korunan hukuki varlik, her sue; 

9e9idi i9in farklLd1r, yani su9 9e~idinin de~i,mesi ~le de-

9i.'.?ir. 

~l) DONMEZER, s., Ki,ilere ve Mala Kar91 CLlrUmler, 11. basi, 
istanbul 1981, s. 3 

(2) TOROSLU, s. 25 vd. 
(3) DbNMEZER, Ki~ilere ve Mala Kar,1 Ctirlimler, s. 3 
(4) TOROSLU, s. 197; SEL~UK, s., Doland1ric1l1k ClirUrniinlin 

Konusu, AD., 1981, sy 5, s. 717 
(5) TOHOSLU, s. 166 vd. 
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Bilindigi gibi, su9un genel konusu, su9 olanla su9 ol

mayani ayirmaya, su9un ozel konusu dedigimiz ve a9iklamakta 

oldugumuz hak ve menfaat, su9lar1 gruplandirmaya ve su9 grup

larini birbirinden ayirmaya yaramaktadir (1). Bu ayirim ve 

grupland1rma ceza hukuku bakimindan zorunludur. Oncelikle dii

zenlilik ve siniflandirma, 9agda~ hukukun bir geregidir. Bunun 

di~inda, somut olaylarda, korunan yararin tesbiti, 9e~itli 

a91lardan onem kazanabilir ve ozellikle su9 tipinin yorumu ve 

degerlendirilmesi bakimindan zorunlu olabilir (2). 

2- Bu su9 ile korunan hukuki yarar konusunda ileri 

silrtilen gorii~ler 

Konut dokunulmazligini ihlal eyleminin su9 sayilmasi 

ile korunmak istenen hukuki konu iizerinde durmak gerekir. Ciin

kil bu su9larin hangi hukuki konuyu korudugu a91klandiktan son

ra, yasa hilkiimlerinin yorumunda daha dogru sonuca ula~mak ola

nag1 vardir. 

Daha once a91kladigim1z gibi, yabanci yasalarin bu su9 

tipini dilzenledigi fasillar olduk9a degi~iktir. Bu yasalarin 

sistematigi degi~ik oldugu i9in, bu su9la korunmak istenen 

yarar konusunda da degi~ik dil~ilnceler ileri silrtilmti~tilr. ~im

di bu su9la korunan yararin ne oldugu konusunda ileri silrtilen 

dil~ilncelere kisaca deginecegiz. 

Konut dokunulmazligini ihlal su9larinin zilliyetlige 

kar~i i~lenmi~ oldugunu ileri stirenler olmu~tur. Bu gorii~ii sa

vunan Civoli'ye gore, konut dokunulmazligini ihlal eylemeleri 

ile ayni hak ihlal edildigi i9in, su9 sayilmi~lardir. Bu ne

denle bu su9la korunan hukukimenfaat mtilk.iyet ve zilliyetliktir. 

(1) DONMEZER/ERMAN, Nazari Tatbiki Ceza Hukuku, 10. basi, 
c. I, Istanbul 198 7, s. 322: SEL<;UK, Konu ••• , s. 708: 
TOROSLU, s. 70 vd. 

(2) SUL<;UK, Konu ••• , s. 710: TOROSLU- s. 39-45 
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Bundan dolayi bu su9lar1n mal aleyhine i~lenen su9lar bolil

mlinde yer almasi gerekirdi (l). Konut dokunulmazl1gin1 ihlal 

su9unun 11 2illiyetlige veya millkiyete kar~i su9 11 say1lmas1nin 

do~ru olmad1~1 kanis1nday1z. Konut dokunulmazl1~1n1 ihlal ey

lemi ile ortada mUlkiyete veya zilliyetlige kar~1 i~lenmi~ bir 

su9 soz konusu olmamaktad1r. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u 

ile zilliyetlik veya mUlkiyet hakki ihlal edilmemektedir. Ciln

kli konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u failinde, ba~kasinin mill

kiyet veya zilliyetlik haklarina sald1r1 kasd1 bulunmamakta

d1r. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u ile ihlal edilen ba~

kas1n1n konut huzur ve gUvenligidir (2). 

Bazi yazarlar ise, bu su9un ki~inin ~eref ve haysiye

tine kar~1 i~lenmi~ nitelikte bir su9 olarak kabul etmi~ler

dir. Bunlara gore konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u ile ki~i

nin onuru k1r1lmakta, haysiyeti rencide edilmektedir. Bu ne

denle konut dokunulmazl1~1n1 ihlal suc;u ki~i haysiyetine kar~i 

bir su9 niteligindedir. Ayni zamanda konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal suc;unun "aileye k.ar9i i:;>lenmi~ bir sue;" oldugunu ileri 

slirenler de vardir (3). Fakat konut dokunulmazligini ihlal 

su9unun ki~inin ~eref ve haysiyetine kar~1 i~lenmi~ bir fiil 

olarak da, kabulil milmkiln degildir. Cilnkil failin amaci bu sal

d1ri ile ki~inin onurunu kirmak ve haysiyetini rencide etmek 

degildir. Ayni zamanda Konut dokunulmazl1~1n1 ihlal su9unun 

i~lenmi9 olmasina kar~in konut sahibinin onurunun k1rilmad1gi, 

haysiyetinin de rencide olmadi1i durumlardk olabil{r. drne~in, 

ba9kas1n1n konutuna ki~isel baz1 evrak1 incelemek i9in girmede 
I 

oldu~u gibi (4). Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun "aileye 

kar;n L,;lenmi;;> bir su9" say1lmas1da mi.imkiln degildir., c;i.inkil 

(l) CIVOLININ goril9il hakk.inda, bkz. CAVALLO, La Violazione 
di domi~ilo1 Napoli 1938, s. 84; ileten EREM Tilrk Ceza 
Hukuku Ozel HilkUmler, c. III, s. 271 

(2) EREM, F., Tilrk Ceza Hukuku dzel HUkUmler, c. III, 3. Bas
ki, Ankara 1985, s. 272 

(3) Bu konuda bkz. CAVALLO, s. 84 
(4) EREM, Ti.irk Ceza Hukuku dzel B6lilm, c. III, s. 273 
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su~un aile efradindan ba9ka kimselere veya aile sahibi olma

yanlara veya ayri ki~ilerin birle,mesi ile meydana gelmi~ bir 

toplulu~a kar~i da i~lenebilecegiqide dil~ilndUgilmilzd~ bu an

layi~in kabulilniln olanaksiz oldu~~ kan1s1nday1z (1). Ayrica, 

her~eyden once Konutu, konut dokunulmazligini ihlal su9undan 

zarar goren, konutta ya9ayan kimselerin onun korunmasinda ya

rar birligi dolayisiyla birle9tiklerini ve her birinin dige

rine kar~i bag1ms1z olduklarini da goz onilnde tutmamiz gere

ki r ( 2) • 

Konut dokunulmazl1~1n1 ihlal su9unu kamu dilzenine ay

kiri fiiller olarak kabul eden yasalar ve bu goril9il savunan 

yazarlar da vardir (3). Bu goril~il ileri silrenler fiilin top

lum i~inde meydana getirdigi huzursuzlugu goz onilnde tutmak

tadirlar. uurada korunan hukuki yararin iki tane oldugu da 

ileri silrlilmil9tUr. Bunlardan on sirada kamu dilzeni degil konut 

sahibinin konut il2erindeki hakki, kabul edilmi~tir. Bu gorli~il 

ileri siirenler burada korunan hukuki yarar1n1 ki9i hilrriyeti 

.ile de ~ok yakindan ili~kili oldu~unu kabul etmektedirler. Zi

ra1 ki9inin evi Uzerinde bir fiil serbest bir 9ekilde tasarruf

ta bulunma yetkisi vardir. Ayni zamanda bu yetki hukuk tara

findan da kill olarak korunmaktadir. Konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9u ile failin baijka birisine ait olan konut ilzerindeki 

tasarruf yetkiside ihlal edilmi~ olaca~i kabul edilmektedir. 

(4). Ancak konut dokunulmazl1~1ni ihlal su9unun kamu dilzenini 

bozdu~u gorU~U ele~tirilir ve denir ki; Kamu•huzurun~ bozdu~u 

iddia edilen bu su9un ko~u~turmas1n1n ~ikayete ba~li tutulmu~ 

olmasi, g~stermektedir ki su9 kamu huzurunu de~il, ki9iyi 

ilgilendirir. Yasa Koyucu toplumu dogrudan dogruya ilgilendir

meyen ve su9tan zarar gorenin 9ikayetine deger verdigi durum-. 

larda, kamu yarari gBrmemektedir. Bu nedenle bu su9 kamu 

TIT EREM, 'furk c~Hukuku ozel Solum, c. III, s. 273; OKAY, 
s. 14 0 

(2) OKAY, s. 148,149 
(3) DREHER,Trondle, Strafgesetzbuch 41.Aufl.Milnchen 1983 

s. 66.1. 
(4) DREHER,TrBndle, s. 661, 662 
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huzurunu ihlal eden bir sue; olarak kabul olunamaz (1). 

1851 tarihli Purusya Ceza Yasasi konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal suc;unu hUrri ye te kar91 i 9lenen suc;lar ic;inde mil tala etmi~

tL Bu yasan1n etkisi alt1nda haz1rlanan 1871 Alman Ceza Ya

sas1 ise, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu kamu huzurunu 

bozan bir fiil olarak kabul etmi~tir. Bu nedenle 1871 Alman 

Ceza Yasasinda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u kamu dilzenine 

kar~1 i~lenen suc;lar bollimilnde yer alir. Ancak bu durum o¢re

tide ve uyuulamada 9ok fazla ele~tirilmi9tir. Sistematik ba

kimdan kamu dLlzenine ayk1r1 suc;lar ic;inde yer almasina kar,in, 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun, hilrriyete kar~i i~len

mi~ su9 niteli~ini ta~1d1~1 yazarlarca vurgulanm1,t1r (2). 

~e~itli yazarlar, ozellikle isvic;reli yazarlarca konut 

dokunulmazl101n1n ihlal suc;unun hlirriyete kar,1 suc;lar bolil

mUnde yer almas1 gerektigi gorU~ilndedirler (3). Fakat konut 

dokunulmazl1~1n1 ihlal suc;unu hilrriyete kar~i i'lenmi~ bir 

fiil olarak kabul edenlerde, ayn1 gorU9te degillerdir. Hlirri

yetin mutlaka ki~i hilrriyeti anlaminda olmad1g1n1, konut do

kunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun hlirriyet kavramini.n yalniz bir 

cephesini yans1tt1~i. goril~tindedirler. 

Yine baz1 yazarlarda konut dokunulmazl1~1ni ihlal su-

9unu konut hakk1na yonelik bir sald1r1 olarak gorilrler. Bun

lara gore, konut dokunulmazl1gin1 ihlal su~u ile korunan yarar 

aile reisinin evi Uzerinde sahip oldugu hak ve yetkid~r (4). 

Uaz1 yazarlarda konut dokunulmazligi.ni ihlal 9u9unu 

konut hakk1na yonelik bir sald1r1 olarak gorilr ve bu'goril14 

Tr) oNDER, s. 45 
(2) SCHbNKE/SCHRdDER, Kommentar Zurn StGB, 11 Aufl Zu, N. l 

zu, §~123, s. 616; MAU);{ACli, s. 170 
(3) STUCKI, s. 18 
(4) HANS-HEiNRICH JESCHECK, Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza 

H~kukuna giri9, Turk Cez~ Hukukuna.ili9kin Ayiklamalar 
(ICEL, K./BAYRAKTAR, K. 9eviri YENISEY, F.) Istanbul 1989 
s. 75 
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iki 9ekilde dU9Unurler. Birinci dli9iince ~ekline gore, su9ta 

korunan yarar konut hakkidir ve bu hak ozel niteli~e sahip 

olup ki~i hUrriyetine yakin olan bir haktir. Germann, Hafter 

ve Schonke/Schroder tarafindan iteri slirlilen bu gorli~e gore; 

Konut dokunulmazl1~1n1 ihlal su9u ile ozel bir ~ekilde de ol

sa birinci durumda burada ki~i hlirriyeti, ikinci durumda da 

konut hakki korunrnaktadir (1). Bu korunan yararlar her ne 

kadar birbirine yakin olsalarda ikiside birbirinden ayr1 birer 

hukuki varl1kt1rlar. Ayrica denmektedir ki, ki9i hilrriyeti 

konut dokunulmazl191n1 ihlal su9u ile tam olarak korunmamakta

d1r. CilnkU konut dokunulmazl1g1n1 ihlalde ki~inin iradesi do~

rultusunda hareket etmesine engel olma hali yalniz yasan1n be

lirtrni9 oldugu yerler bak1m1ndand1r. Bu nedenle genel nitelik

te ki9inin iradesi dogrultusunda hareket etmesini ger9ekle9-

tirme olanay1 yoktur. byle ise, hak sahibinin iradesine ve 

ki~i hlirriyetine kar~i i~lendi~i savunulan konut dokunulmaz

l101n1 ihlal fiili yer ko~ulu ile ilgili ve s1n1rl1d1r. Ger-

9ekten saldiriya konu olan yerler insan ya,am1n1n ge9ti~i yer

lerdir. Boyle olunca da konut dokunulmazl1~1n1 ihlal su9unda 

korunan yarar kendine ozgU bir nitelik ta~ir (2). Diger dU~iln

ce ki~inin iradesini esas alir ve nerede ve ne ~ekilde olursa 

olsun iradesine gore istedigi gibi hareket edemeyen ki~inin bu 

iradesine yonelik fiil daima hUrriyete kar~1d1r (3). 

GilnUmilzde yazarlar1n 9o~unlu~u konut dokunulmazl1~1ni 

ihlal su~lar1n1 hilrriyete kar~i su9lardan sayarlar. Boyle dli-
' . 

9tinenlere gore yasanin bu fiilleri su9 sayarken konut~ degil, 
I 

bir yeri konut olarak kabul edip s1g1nm1~ bir kimsenin hlirri

yetini korumak istemi~tir (4). Yasa bu konut dokunulmazl1g1n1 
I 

ihlal fiilini su9 sayarken ki~inin s1~1nd1g1 yeri, yani konutu 

de~il, bu yeri konut olarak edinmi9 kirnsenin hilrriyetirii 

(1) Yazarlarin gorLl9Ll i9in bkz. STUCKI, s. 19 
(2) STUCKi, s. 19 
(3) Bkz. ONDER, s. 45 
(4) ARSEL, i., Tilrk Anayasa Hukukunun Esaslari Ankara 1962, 

s. 462 
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korunmak istemi~tir. Ceza Hukuku bak1m1ndan konut ki'i hurriye

tinin olu~masi i9in, bir yer ko~uludur. Yasa bu yeri degil, bu 

yerde olu~acak olan ki'i htirriyetini korurnaktadir. Konut doku

nulmazl1g1 ki~i hilrriyetinin bir cephesinden ibarettir (1). ~u 

bir ger9ek ki insan1n konutu sald1r1lardan korunmad1k9a ki~i 

hilrriyetinden de hie bir zarnan sBz edilemez. Konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal sucu ki1i hilrriyetine kar,1 iilenmi1 bir suctur. 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal ki1ide yaln1z maddi bir huzur

suzluk olu1turmaz, onun hlirriyet duVgusunuda rencide eder. Bu 

nedenle konut dokunulrnazl1g1n1 ihlal sucu ile ihlal edilen 

mtilkiyet degil, ki~inin hlirriyet hissine dayanan duygudur (2). 

2- Yas~m1z1n Sistemi 

Anayasa Hukukumuza gBre konut dokunulmazl1g1 (Anayasa 

21. md) kiii hilrriyetinin devam1 niteligindedir (3). Bu ne

denle konut dokunulmazl1g1 Anayasarn1z1n glivence altina ald1g1 

hlirriyetlerden biridir. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal, Turk Ce

za Hukukunda hurriyete kar11 su9lardand1r. Nitekim Ceza Yasa

miz "hilrriyete kar11 su9lar" Bab1 i9inde konut dokunulmazl1g1-

n1 ihlal su9lar1na bir fasil ayirarak dlizenlemi1tir. O halde 

konut dokunulrnazl1g1n1 ihlal su9u, ki'{ hilrriyetine kar11 i'

lenmi' bir su9tur. Bundan dolayida Ceza Yasamiz konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su9lar1n1 hilrriyete karil iilenen su9lar ara

s1na alm1,t1r. 

Ceza Yasarn1z1n kaynag1n1 olu,turan 1889 tarihli italyan 

Ceza Yasasi konut dokunulmazl1g1n1 ihlal sucunu hilrriyete kar

i1 bir sue olarak acik bir ~ekilde kablil etmi,tir. Kaynak 1889 

italyan Ceza Yasas1n1 yorumlayanlarda, bir kimsenin, konutunun 

(1) MANZiNi, c. IV, n. 1256; EREM, tilrk Ceza Hukuku 6zel Hli
kilmler, c. III, s. 272; OKAY, s. 149 

(2) CARRARA, (Programma) c. II, n. 1651 . s. 615; EREM, Mesken 
Masuniyeti Aleyhine Clirtimler, Adalet dergisi, Yil 1951, 
n. 10, s. 1558 

(3) ESEN, B. N., Anayasa Hukuku, Ankara 1963, n. 122, s. 87; 
TIKVE$, s. 66 
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kendisine s1k1 bir ~ekilde bagli oldugundan dolayi, buna sal

d1r1n1n da ki~i hilrriyetine sald1r1 demek olacag1n1, ve bunun 

ic;indir ki, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun da, ki9i hilr

riyetine kar~i i~lenmi~ bir sue; oldugunu, ac;:ikc;a belirtmi~ler

dir (1). Ceza Yasam1za bu konudaki hilkilmler, kaynak yasadan 

pek az bir degi9iklikle aynen al1nd1g1na gore, bu gerekc;e ve 

yorum yasamiz ac;1s1ndanda gec;:erlidir. Ceza Yasam1z1n bu ac;ik 

anlat1m1na kar~i. konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun zilli

yetlige kar~i bir sue; veya yukarida i~aret edilen anlay1~lara 

gore ba9ka nitelikte bir sue; olup olmad1g1 konusunun, ancak 

ogretide degeri vardir. Kald1 ki, bu suc;un esas1 zilliyedlik 

veya miilkiyet hakk1 olsa idi, yasan1n bu dokunulmazl1g1 yaln1z 

konut ve konutun mti~temilat1na bagl1 k1lmak suretiyle yetin

mezdi (2). 

Turk Ceza Hukukunda bugiln ogretide konut dokunulmazl1g1 

ihlal suc;:unun, ki~i hiirriyetine kar~i i~lenrni~ bir sue; oldugu 

konusu tart1~mas1z kahll edilmektedir (3). Ayn1 zamanda bu 

si stem bugliniin hukuk anlay1~1na da uygundur. 

Ceza Yasam1z1n bu ac;:1k anlat1m1na kar~1n, Yarg1tay bir 

karar1nda 9oyle demektedir: "193. Madde .!iiahis hilrriyeti ve 

aile emniyetini muhafaza gayesi ile mevzu hilklimlerden olmasina 

nazaran, sahibi taraf1ndan gayri muayyen bir zaman i9in ter

kedilmi~ olan bo9 bir eve girmekte mesken masuniyetini ihlal 

suc;unun kanuni unsurlari mevcut degildir" (4). Bu karar sonuc; 

olarak do~rudur. Cilnkil Yarg1tay konut dokunulmazl1¢1n1 ihlal 

(1) MAJNO, c. II, n. 843, s. 129 
(2) EREM, Ti.irk Ceza Hukuku Ozel Hilkilmler, c. III, s. 274 
(3) DONMEZER, dzel Ceza Hukuku Dersleri, s. 54; BREM, Tilrk 

Ceza Hukuku Ozel Hilkilmler, c. III, s. 273; ONDER, s. 45; 
Okay, s. 149; ERDOCDU,Ahmet, Eve Girme Su9lar1 ve Bir 
Yarg1 tay ±c;:tihat1 . Hukuk ve i<;tihatlar Dergisi, y1l 194 9, 
sy. 3, s. 8-9; GOZUBQYU~ A. P., s. 873 ; ELAGOZ, M. N., 
Tilrk Ceza Yasas1n1n Bazi Bollimleri ve 5617 say1l1 Yasa, 
Ankara 1973, s. 16 

(4) CGK. 1.6.1936, 86/80 (ALiCANOGLU, M., Tarih9eli - Izahli -
Notlu Ttirk Ceza Kanunu ve Yarg1tay Kararlari ve Adliye 
Har9 tarifesi Kanunu, c. I, istanbul 1951, s. 491, 492) 
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su9unu ki§i hilrriyeti bak1m1ndan ele alarak incelemi§tir. An

cak, Yarg1tay ki.;;i hiirriyeti ile birlikte "Aile emniyeti" dil

.;;ilncesini ikinci bir neden olarak kabill etmektedir ki bu dogru 

degildir. Hakl1 olarak Yarg1tay1n bu goril§li ogretide elef?ti

rilmi9tir (l). Ayr1ca Yarg1tay1 bu yola,Majno l?erhinin yanl19 

9evirisinin sevk ettijini o~retide ileri stirenler olmu§tur 

(2). Yarg1tay1m1z1n da bugi.in art1k konut dokunulmazl1g1n1 ih

lal su9unun ki§i htirriyetine kar§l i§lenmi§ bir su9 oldu~unu 

kabul etti~ini, kararlarda ac;1k9a gorrnekteyiz. Yarg1tay1rn1z 

bir kararinda a91k9a Ceza Yasam1zdaki konut dokunulmazl1g1 ile 

ilgili yapt1r1mlar1n, ki~inin hilrriyetini korumak amac1yla 

konuldugunu belirtmi§tir (3). 

III- SU(,;UN YERi 

Konut Dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun ki9i hi.irriyeti 

aleyhine i:;;lenen bir sue; oldugunu soylemek, bu su9un hi.irriyet 

aleyhine i§lenen su9lar aras1na konmas1 i9in yeterli bir neden 

olamaz. i9te burada, gUniimUzde Anayasal Hukuk a~1s1ndan hUr

riyet kavram1n1n ta~1d1~1 anlam kar~1m1za c1kar. d~ellikle 

1961 anayasam1z bireysel liberal hi.irriyet anlay1~1n1 degi9tir

mi~ bir tak1m ekonomik ve sosyal haklar getirmi9tir. Yine 1982 

anayasas1 da her ne kadar 1961 Anayasas1nda yer alan haklara 

bir tak1m k1s1tlamalar getirmi9sede, 1961 Anayasas1n1n temel 

hilrriyet anlay1~1na bagl1 kalm19t1r. Bu nedenle hlirriyet kav

ram1 ~ok genii bir kapsama yay1lm1l?t1r. GlinilmUzde anayasalar

daki Modern hilrriyet anlay191 kar,1s1nda, hilrriyet aleyhinde 

i'lenen su9lar arac1l1~1 ile korunan kamu hak ve hilrriyetleri

dir. Gerc;ek anlamda hiirriyet aleyhine su9lar1, devletin ki,i

nin hilrriyetine mildahalesi sonucu ortaya 91kan suc;lar olu~tu

rur. Ba9ka bir deyi,le devletin dogrudan dogruya ki9inin 

(!) OKAY, s. 149; EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hi.iklimler, 
c .. III, s. 274 

(2) EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Htiklimler, c. III, s. 274 
(3) CGK., 24.12.1979, 4-525/589 (~AGLAYAN. M. M., Tilrk Ceza 

Kanunu, c. II, 3. bas1, Ankara 1984s.472) 
I 
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hilrriyetlerine miidahalesi, hlirriyet aleyhine sue; olarak kabiil 

edilmek gerekir. 

Bu 9ekildeki yorum 9eklimiz, konut dokunulmazl1g1n1 ih

lal suc;un un ki .~;i hJ.rri yeti aleyhine i 9lenen bir sue; olarak ka

bul etrnemi zlede, c;eli 9ki yara tmayacak tir. <;link ii gerc;ek ten biz

ce, konut dokunulmazl1~1n1n ihlal edilmesinde kar~i kar91ya 

olan ki9ilerdir. Fakat devletin, daha dogrusu devletin memur

lar1 arac1l1g1 ile, ki9inin konut dokunulmazl1g1n1 ihlal et

mesi gerc;ek anlamda, hlirriyet aleyhine i9lenen bir sue; oldu

~undan, bu suc;un hUrriyet aleyhine i9lenen suc;lar bollimlinde 

yer almas1 yerindedir. Ancak, ki9iler taraf1ndan i9lenen konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u, subjektif ozel hiirriyete kar91 

i9lenmi9 bir suc;tur. $iiphesiz devlet, subjektif ozel hiirriyet

leri de korumak durumundadir. Ceza Yasas1 ki9ilerin kar91l1k

l1, ili9kilerinden do~an konut dokunulmazl1g1n1 ihlal eylemin

de sue; olarak dUzenleyerek, cezaland1rmak zorundadir. Ancak bu 

sue; hlirriyete kar91 suc;lar boliimiinde de~il, ki9ilere kar91 i9-

lenen suc;lar boliimiinde diizenlenmelidir (1). 

Kanaatimizce ki9iler tarafindan i9lenen konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su9u, ki9iler aleyhine i9lenen su9lar boli.i

milnde yer almal1d1r. Ancak bu boltim i9inde ki,isel hilrriyet 

aleyhine i9lenen suc;lar arasinda dlizenlenmelidir. Bu ,ekilde 

hem ki~ilere kar,1, hemde onlarin ki9isel hurriyetleri aley

hine i9lenen bir su<; oldugu ortaya c;1kmaktad1r. Nitekim 1930 

italyan Ceza Yasas1 ayni yontemi benimsemi9 ve bu su9u, ki9i

ler aleyhine i9lenen suc;l ar i c;inde ve onun kb~isel liiirri yeti 

aleyhine i9lenen su<;lar arasinda di.izenlemi9tir. Alman Ceza Ya

sasinda Ozel kis1mda yer alan su9 tipleri siralanirken 1962 

tasarisindaki sisteme dayanilarak ogretide de konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal suc;u, ki,ilere kar,1 i9lenen suc;lar bolilmi.inde 

ele alinarak incelenmi9tir (2). 

(1) TOROSLU- s. 317, Ayrica bu konuda ayr1nt1l1 bilgi ic;in 
bkz. OZEK, Hi.irriyet Aleyhine .... , s. 992 

(2) JESCHECK, Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza Hukukuna Giri1, 
{<;eviri YENiSEY, F.,) Istanbul 1989, s. 61-75 
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IV- KONUT DOKUNULMAZLIGINI iHLAL CLJRLJ~LERiNiN TLlRK 

CEZA YASASINDA DLIZENLENi~i 

Tilrk Ceza Yasasi konut dokunulmazl1g1na kar$1 i$lenen 

cUrUmleri htirriyet aleyhine i$1enen cilrUmler ba$l1g1n1 ta$iyan 

2. bab1n1n, 4. fasl1 ic;inde ":-1esken Masuniyeti Aleyhine Ci.irilm

ler" olarak ve 193, 194. maddelerinde dUzenlemi$tir. Konut do

kunul~azl1g1na kar$1 i$lenen cUrUmler, Anayasa gUvencesi al

t1nda bulunan konut dokunulmazl1~1na kar$1 bir eylemdir (1). 

Ti.irk Ceza Yasas1 konut d7okunulmazl1g1n1 ihlal konusunda 

bir c;ok yabanc1 illke yasas1nda oldu~u gibi iki 9e$it sue; kabul 

eder. Tilrk Ceza Yasas1n1n 193. maddesinde ozel ki$iler tara

f1ndan i9lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u dUzenlenmi9-

tir. Ti.irk Ceza Yasas1n1n 194. maddesinde ise, memurlar1n go

revlerini kotliye kullanarak i$ledikleri konut dokunulmazl1~1n1 

ihlal eylemi ayr1 bir konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u olarak 

yer almaktad1r. Bizde incelememizi yasamazin bu sistemine uy

gun olarak iki boliim ic;inde yapacag1z. Birinci bolUmde ozel 

ki$iler taraf1ndan i:;;lenen konut dokunulmazl1g1nf-ihlal suc;u

nu inceleyece~iz. ikinci bollimde ise mumurlar tarafindan gore-
.;. ~ 

vin kotiiye kullan1lmas1 ile i~.lenen, konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9unu ac;1klayaca~1z. 

(1) Bkz. 1982 Anayasasi "konut dokunulmazl1g1 11 ba9lagi.n1 ta$1-
yan 21. maddesinde "Kimsenin konutuna dokunulamaz. Kanunun 
ac;1k9a gosterdigi hallerde, usulline gore verilmi9 hakim 
karari olmadi.kc;a; gecikmesinde sak1nca bulunan hallerde de 
kanunla yetkili k1l1nan merciin emri bulunmad1k9a, kimse
nin konutuna girilemez arama yap1lamaz ve buradaki e9yaya 
el konulamaz. 
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i K i N C i B 0 L ti M 

OZEL Ki~iLER TARAFINDAN i~LENEN KONUT DOKUNULMAZLIGINI 

iHLAL suc;u 

Bu sue; daha oncede belirttigimiz gibi, Ceza Yasam1z1n 

193. Maddesinde yer alm1~ bulunmaktad1r. Bu maddenin l. f1kra

s1na gore "Bir kimse kendisini oradan 91kartmak hakk1n1 haiz 

olan birinin rizasi hilafina veya hile ile veya gizlice meske

nine veya meskenin mli,temilatina girer veya rizasiyle girdik

ten sonra c;1kamazsa sahibinin 9ikayeti i.izerine" cezaland1r1la

cakt1r. Maddenin ikinci f1kras1nda ise, suc;un ag1rla9m1~ ~ekli 

olan dort hal belirtilmi9tir. 

Ceza Yasam1z1n ikinci bab1n1n dordtincil fasl1nda dtizen

lenen ve hlirriyete kar91 i9lenen bir ctirilm olan, off suc;un, un

surlar1n1 ve ozel gortinilm durumlar1n1 a9ag1da geni~ bi9imde 

ele alacag1z. 

§ 1- BU sue; ILE YASAMIZIN KORUDUGU YERLER 

I- GENEL OLARAK 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u hlirriyete kar~1 i9-

lenen suc;lardan biri olmasina kar~in, hareketin dogrudan dog

ruya yonelik oldu~u konu bak1rn1ndan yasam1z1n korurnak istedigi 

yerler "mesken" (Konut) veya 11 mil~temilat 11 (konutun eklentisi) 

dir. F~il konut (rnesken) veya konutun mi.i9temilat1na sahibinin 

rizasi hilaf1na veya hile ile veya gizlice girecek veya riza 

ile cjirdigi bu yerlerde riza hilaf1na, hile ile veya gizlene

rek 91kmayacakt1r. 
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Yabanci yasalar incelendiginde, bu suc;la korunmakta 

olan konunun degi,ik sistemler ic;inde kabill edilmi~ oldugu go

rUlmektedir. Yukarida inceledi~imiz yasalarda konut ve konutun 

mil,temilat1 oncelikle korunmakla birlikte, ayr1ca yasamizca 

korunmayan baz1 yerlerin de bu yasalarda korundu~unu gormek

teyi z. brnegin, i' yerleri, c;al1~ma yeri, depo, kamu hizmetin

de olan yerler, sat1~ yerleri, i9letmeler, yaln1z kapal1 yer

ler, fabrika, market, oda, lobi, avlu, gemi, bah<;e, etraf1 

9evrili yer, serbest<;e girilemeyecek olan yerler. Hatta baz1 

yasalar etraf1 <;evrili olmayan ta~1nmazlar1 dahi, konut doku

nulmazl1g1 ihlal su~u ile korunan yer olarak gostermektedir 

(1). Gorulilyor ki kar91la9t1rmal1 hukukta konut dokunulmazl1-

g1n1 ihlal suc;un da, hareketin do~rudan do~ruya yonelik oldu~u 

yerler, <;ok degi9ik bir 9ekilde tesbit edilmi~tir. Yukar1da 

a91klad1g1m1z gibi, Yasarn1zda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9u ile korunan yer olarak, yaln1z konut (mesken) ve konutun 

mU~temilat1ndan soz edilmeKtedir. Bizde bu nedenle yasam1z1n 

korundu~u bu iki yerde yani, konut ve konutun rnli~temilat1ndan 

ne anla~1lmas1 gerektigi Uzerinde duracag1z. 

II- KONUT 

Ceza Yasarn1z "mesken"den bahsettigi halde, bu meskenden 

ne anla~1lmas1 gerektigini ac;1klamam1~t1r. Ceza yasas1nda 

"konut" (mesken) kavramin1n ac;1klanmam1~ olmasi nedeniyle, bu 

kavramin kapsam1 ve bu kavramdan ne anlamak gerektigi de a91k

l1ga kavu~mam1~t1r. Konut kavram1n1n a~1k olarak yasada belir

lenmemi~ olmas1ndan dolay1da, bu kavramin dar ve genii? anlam

da bir 9ok tarifleri yap1lm1~t1r (2). 

Yasamizin 193 ve !.94. maddelerini kar,ilayan, kaynak 

1889 italyan Ceza Yasas1n1n 157 ve 158. maddeleri metninde de 

"konut" kavram1 kullan1lm1~t1r. Fakat Yasam1z1n "Mesken 

(1) Bkz. ONDER, s. 47 
(2) EREM, Tilrk Ceza Hukuku dz~l HilkUmler, c. III, s. 275; 

ONDER, s. 47 
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Masuniyeti Aleyhinde Curlimler" ba,11kl1 dordlincu fasl1n1 kar

,1layan, kaynak italyan Ceza Yasas1nda fasl1n ba,11g1nda ise, 

"ikametgah" kavram1 kullan1lm19t1r. ikametgah ile konut ara

sindaki farklar1 ac;:iklarken de belirttigimiz gibi, konut ile 

ikametgah kavramlar1 arasinda derin farklar vard1r. Bu neden

le yasada boylece bu kavramlar1n yerinde kullan1lmad1g1 a<;1k-

9a gorillmektedir (1). Ancak 1930 italyan Ceza Yasas1nda da 

614. maddesinde, yine "ikametgah" kavram1 kullan1lm19sada, 

madde metnindeki "konut" kavram1ndaki geni9ligi daha ac;:ik bir 

;;ekilde ortaya koymak amac1yla, maddeye "veya herhangi ozel 

bir ikamet yerine" kavrarni eklenmi~tir ( 2). 

1810 Fransiz Ceza Yasas1 da 184. maddesinde "ikametgah" 

kavram1n1 kullanmaktadir. Ancak bu kavram Fransiz ogretisinde 

ve mahkeme i9tihatlar1nda, Fransiz Medeni Yasas1n1n ona vermi' 

oldugu anlam1 degil, hakk1 olan kimse tarafindan devaml1 veya 

gec;:ici olarak her oturulan yeri ac;:1klamaktad1r (3). Nitekim 

Frans1z Dan1,tay1 bir karar1nda ikametgah kavram1n1n ki,inin 

ba9l1ca yasal olarak gec;:ici veya devaml1 ,ekilde oturdugu her 

yeri ifade etmedigini, ikametgah kavram1n1n ki~iriYn sUrekli 

olarak oturdugu, ya9ad1g1, kendi yeri olarak kabul ettigi bir 

yeri ifade ettigini belirtmi,tir (4). 

1274 tarihli Yasam1z1n konumuz ile ilgili 105. madde

sinde ise "hane" kavram1 kullan1lm1,t1r. Bu "hane" kavram1n1n 

her ne kadar Medeni Yasam1zdaki "ikametgah" kavram1ndan daha 

geni~ kapsaml1 anlami varsa da, konut kavram1 kadar geni~ 

kapsaml1 bir an lam i fade etmemek tedir. c;unkii "hane" deyince, 

bundan yaln1z ev anla~1lmaktad1r. Ki~inin devaml1 veya gec;:ici 

(1) Bkz. 1. BolUm, §. 1, n.IV; Ayr1ca bu konuda bkz. ~ENSOY, 
s. 88, 89 

(2) ~ENSOY, s. 89 
(3) CHAVANNE, A.,/MONTREUiL, J., Violation De Dom1c1le, Art. 

184, JCP. 5, 19841 s. 7; GARRAUD, n. 1545, s. 422 
(4) Cass, Crim, 13 oct. 1982; Bull Crim. n. 281; J.C.P. 83, 

ed. G, IV, 8. -V. Infra n. 64 s. (JCP. Art. 184. n. 35, 
s. 10) 
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olarak oturmaya ay1rd1g1 ve bizzat oturdugu her yeri anlamak 

mlimkiin degildir (1). 

Baz1 yeni ceza yasalari da, konut kavram1 kar,1l1g1nda 

1274 tarihli Ceza Yasam1zda oldu~u gibi ev, hane, maison, ta

birini kullanm19lard1r. Ancak ev kavram1n1n dar anlam1n1 or

tadan kald1rrnak ic;in madde metnine ev kavramina ek olarak 

"oturmaya yarayan yer" kavrarn1n1da eklemi9lerdir. Halen yilrlir

llikte bulunan 1975 Alman Ceza Yasas1n1n 123. maddesi ile, 

isvic;re Ceza Yasas1n1n 186. maddesindeki sistem bu 9ekildedir. 

Biz konutla ilgili tarif yapmeidan once bir yerin "ko

nut" (mesken) say1lmas1 ic;in, bu yerde bulunmas1 gerekli ozel

likler ile, hangi ozelliklerin bulunmamas1n1n bu yerin konut 

say1lmas1n1 etkilemeyecegi durumlar1 ac;1klayaca~1z. 

1- Gec;ici Veya Devaml1 Olarak Bu Yerde Kalma: Bir ye

rin konut say1labilmesi ic;in, bu yerin bir veya birle,mi, bir 

kac; ki~inin, bir ailenin bu yeri devaml1 olarak kullanmas1 

gerekip gerekmedigi tart19mal1d1r. Konut kavramirii -~ar olarak 

kabul edenler bu yerde kalman1n devaml1l1g1n1 ararlar. Ogreti

de hakim olan gorii9, bunun aksinedir. ikametgah ile konut ara

s1ndaki as1l f ark1nda buradaki gec;ici ve devaml1 oturmadaki 

fark oldugu soylenmektedir (2). 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u ile maddi bir ,ey 

degil, ki9inin hilrriyeti korunmaktadir. Bu nedenle bir kim

senin gec;ici veya daimi olarak, ozel ~a9am1nda ya9ad1g1 ve 

oturdugu her yeri konut saymak gerekir (3). Bundan dolay1 bir 

kimsenin kendisine gec;ici olsa bile oturmak ic;in ay1rd1g1 yer 

konut say1l1r. Nitekim Yarg1tay1m1zda bir kararinda "her 

(1) ~ENSOY, s. 89 
(2) STUCKI, s. 22; ONDER, s. 47 
(3) MARCHAL, A./JASPAR, J.P., Droit Criminel Traite Theorigue 

et pratigue c. I, Biirlixelles 1952, n. 1101, s. 324; 
DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri, s. 61 
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hangibir ki9inin kendisine ge9ici olsa bile ikamet ittihas et

tigi her c;e9i t yerin konut" say1lacag1n1 ac;iklami9tir ( l). 

Bir yer yine konut olarak ayrilmi9sa bu yerin gliniln ta

mam1nda veya bir kac; saatinde kullan1lmas1n1n bu yerin konut 

say1l1p sayilmamasi yonilnden onemli degildir (2). Bu nedenle 

bir veya birkac; gece kalmak ic;in kiralanm19 bir otel odas1da 

konut kavramina girer. Hatta yolculuk yapan bir kimse otel 

odas1nda kald1g1 zaman bu kirnsenin kald1g1 otel odasi o ki9i

nin bu odada kald1g1 silre ic;erisinde onun konutu say1l1r (3). 

Yarg1tay1m1zda bir karar1nda otel odas1n1n konut say1lacag1n1 

ac;ikc;a belirtmi9tir (4). 

Gorilldilgil gibi bir yerin konut say1lmas1 ic;in bu yerde 

belirli bir silre kal1nmas1 $art degil, gec;icide olsa diger ko-

9u llar yerine gelmi.;;se, bu yerde belirli bir silre kalma bu ye

rin konut say1lmas1 ic;in zorunlu degildir. Gec;ici de olsa otu

rulan her yer konut kavrami kapsam1na girmektedir. 

Yalniz Fransiz Yarg1tay1, Hukuken ve hakl1-olarak otu

rulan yerler de degil de, fiilen i9gal edilerek oturulan bir 

yerin konut say1labilmesi ic;in asgari burada 48 saat oturulmu9 

olmas1 gerektigini bir karar1nda ac;ikc;a belirtmi9tir (5). 

2- Gece istirahatine tahsis edilip edilmeme durumu: 

Bazi yazarlar "konut"u dar anlamda anlamaktadirlar. Bunlara 

gore konut "ev" anlamina gelmektedir. <;Unkii, konut 19 yerinin 

kar91t1 olarak kullan1lm19t1r. Bu nedenle bir yere konut 

(1) 5. CD., 10.3.1951, 1100/1277 (~AGLAYAN, 1962, c. I, s. 
621) 

(2) $ENSOY, s. 88; Aksi Dii9Unce I~in Bkz. KARACA, A., Ingiliz 
Hukukunda Konut Dokunulmazl1g1, Adalet Dergisi, 1945, 
sy • 8 I 5 o 802 

(3) DREHER, s. 662; CRIVELLARI, V, n. 278 
(4) 1. CD., 23.12.1947, 4594/3096 (Hukuk ve ic;tihatlar Dergi

si, 1948, sy. 13, s. 30, Derleyen AKSOY, A. u.,) 
(5) Cass. Crim. 22 Janv. 1957 (Bull. Crim., n. 68) JCP.Art. 

184. 5, 1984, n. 79, s. 18 
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diyebilmek i9in, bu yerin gece istirahatine tahsis edilmi§ 

olan bir yer olmas1 gerekir. Ancak fiilen bu yerde gecelemek 

§art degildir (1). Fakat ogretide hakim olan gil9 bunun aksi

nedir. Konut kavrami geni§ olarak kabul edildigi i9in, gece 

istirahatine tahsis edilmesi, gece yatma olanagi saglamas1 o 

yerin konut say1lmas1 i9in §art de~ildir (2). Konut ki§i ya§a

m1n1n onemli niteliklerini olu§turan yemek, i9mek, yatmak, mi

safirlerini kabul etmek gibi 9e§itli gereksirnlerinin hepsinin 

veya bir kism1n1n gorlildilgil yerdir. Bu nedenle konut yalniz 

gece istirahatinin yap1ld1~1 bir yer de~ildir. Gece istiraha

tine ayr1lrnarn1§ fakat diger ihtiya9lardan bir veya bir kism1-

n1n yerine getirildigi yerde konut say1l1r. brnegin ki'i yeme

gini orada alir, rnisafirlerini orada kabu~ ederse, gecelemeyi 

,art ko~madan bu yerinde konut olarak kabul edilrnesi gerekir 

( 3 ) • 

3- Yerin Tahsis Amaci: Ki9i hilrriyetinin geni~ bir 

kavrarn olmasi nedeniyle, ki§i hlirriyeti ile ili§kisi olan ko

nutunda dar anlamda degil, geni§ anlamda anla~1lmas1n1 gerek

tirir. Bu nedenle yazarlarin 9ogunlugu konutun gent~ anlamda 

anla§1lrnas1na taraftardirlar. Boyle dil§ilnenlere gore ki9inin 

kendi faaliyetine melce ittihas ettigi her yer konuttur (4). 

Bu nedenle yalniz evleri konut saymak dogru degildir. 

Bir yeri konut sayabilmek i9in, bu yerin konuta ayril

ml.§ (tahsis) edilmi9 olmasi yeterli degildir. Onemli olan ki-

§ilerin konut olarak bir 

kulland1klar1 yerdir. 

barinak, saginak veya yuva olarak 

Bir yer konut olarak ayr1lmam1§ olsa 

(1) CRIVELLARi, c. V, n. 278; LISZT, c. II, s. 119 (ileten 
EREM, Turk Ceza Hukuku Ozel Hilkilmler, c. III, s. 275); 
ONDER, s. 47; ERDOGDU, Konuta Dokunma Su9u ve Bir Yargi
tay i~tihat1, AD. sy. 5, yil 1946, s. 482 

(2) STUCKI, s. 22; DREHER, s. 662; ONDER, s. 47; EDROGDU, s. 
482 

(3) Ornek i9in bkz. ONDER, s. 47 
(4) LOGOZ, Part1e Speciale, c. I, Commentaire du code penal 

suisse, Neu9hatel 1955, s. 287: GARRAUD, n. 1545, s. 422, 
423; EREM, Tilrk Ceza Hukuku, bzel Hilkilmler, c. III, s. 275 
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dahi, bu yerde ki~i veya ki§iler yani insanlar, ya§amsal fa

aliyetlerinin bir bolilmlinil burada geciriyorsa, burasi konut 

sayili.r. Nitekim Yarg1tay1m1zda "Aslen hayvan dam1 da olsa 

§ah1slar1n yatti.g1 yer meskendir" (1) diye verdigi karari.nda, 

oturmaya ayr1lmam1§ asl1nda hayvan dami olan bu yerde ki§ile

rin yatmas1 nedeniyle bu yerin de konut say1lacag1n1 ac1kla

m1~t1r. Ytiksek Mahkeme 11 i9inde ogretmenin ikamet ettigi her

kes9e bilinen okul binas1, derslerin bitip ogrencilerin dag1l

d1g1 dakikadan itibaren mesken sayi.lacag1ndan ve bah9e kap1s1 

acik unutulmu~ olsa dahi buraya girilmesi caiz olmayacag1ndan, 

san1g1n oda penceresine kadar yakla~mas1n1n konut dokunulmaz

l1g1ni. ihlal kast1n1 ac1k9a gostermesine gore, beraat karar1 

verilmesine isabet yokturM(2) diye verdigi bu karar1nda da 

okul binas1n1n o~retmenin icinde oturmas1 nedeniyle konut sa

y1lacag1na karar vermi~tir. Goriiltiyorki Yarg1tayi.mi.z1n karar

larinda da ac1kland1g1 gibi, aslinda konut olarak ayr1lmam1§ 

yerlerde, bir fiil yuva olarak kullan1l1yorsa bu gibi yerler

de, konut say1lmaktad1r. 

Ancak bir yerin hale haz1r durumu ile oturmaya tahsis 

edilmi§ olmas1 gerekir ... Yoksa fiillen tahsis edilmemi~, otu

rulmaya ba~lanmami~ fakat yap1m1 bitmi~ bir yer, bir ev konut 

olamaz (3). 

Ayr1ca bir yerin konut say1lmas1 icin tahsisin slirekli 

olmas1 da ~art degildir, ge9icide olabilir (4). Yaln1z bir an 

i9in bir yerde ge~ici olarak bulunma oran1n konut say1lmas1 

i9in yeterli degildir (5). Yarg1tay1m1zda bir karar1nda bir 

yerin konut say1lmas1.i9in, bu yeri o kimsenin konut ittihas 

etme iradesinin bir siireden beri devam etmekte olmas1 

{l) 4. CD., 9.5.1946, 5278/6046 (OZUTURK, N., Turk Ceza Kanunu 
Serhi ve Tatbikati, c. I, 2. baski, istanbul 1970, s. 705) 

(2) 4. CD., 12.4.1946, 4049/4555 (~AGLAYAN, 1962, s. 624) 
(3) GARRAUD, n. 1545, s. 423; MARCHAL/JASPAR1 c. I, s. 324, 

325; DREHER, s. 663 
(4) CARRARA, (programma), c. II, n. 1655, s. 624 
(5) GARRAUD, s. 424 
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olmasi gerektigini belirterek, e1yalar1n1 bir yere ta11y1p 

daha orada oturmaya ba1lamam11 kimsenin, e1yalar1n1 ta11ma s1-

ras1ncta o yerde bulunurken buraya girme durumunda burasi konut 

say1lmad1g1 ic;in, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun olu1-

mayacag1n1 belirtmi1tir (1). 

4- Bir Yerin Konut Olarak Kullan1ld1g1n1n Belirlenmi1 

Olmasi: Bir yerin konut sayilabilmesi ic;in, bu yerin konut 

olarak kullan1ld1g1n1n da belirlenmio olmasi gerekir. Yerin 

konut olarak ayr1ld1g1na ili9kin amacin, d11ar1dan anla91lma

s1na olanak saglayacak kooullar gerc;ekle1tirilmi1 olmal1d1r. 

Bu yerin ayrica d11 alemden ayri tutuldu~un~ belirleyecek be

lirtilerde bulunmal1d1r. Bir yer konut olarak ayr1ld1g1na dair 

engellerle tesbit edilmedikc;e, bu yerin konut olarak kabul 

edilmesine olanak yoktur. Fakat bu engellerin, saglam olmasi 

veya insan emegi ile meydana getirilmi1 bulunmas1, a91lmas1 

milmklin olmayacak kadar yliksek olmas1 da onemli degildir (2). 

Ki1i bu nedenle bir magray1 konut olarak kullaniyorsa, burasi 

konut say1l1r. 

Yarg1tay1m1zda "konut olarak kullan1lmas1 durumunda 

c;adira girmek konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu oluoturur" 

(3), "konut olarak kullanilan c;ardaga girmek TCY'nin 193. mad

desinin uygulanmasini gerektirir" (4) demektedir. Boylece c;a

dir, c;ardak veya c;itle cirttilil saglam olmayan fakat konut ola

rak kullan1ld1g1 belirlenmio clan yerlerin de Yarg1tay1m1zcada 

konut olarak kabul edildigini gormekteyiz. Yine Yarg1tay1m1z 

ba.;;ka bir kararinda "bir ev in1aat ic;in y1k1lmakta olsa dahi, 

henilz y1k1lmam1.;; odalar1ndan birinde oturmaya devam eden bir 

kimse bulundugu stirece, bu yer konuttur (5) demektedir. 

(1) 2. CD., 6.4.1982, 2014/1936 (CAGLAYAN, 1984, c. II, s. 
481) 

(2) ONDER, s. 48 
(3) 4. CD., 1.10.1963, 4933/5789 (AYDINOZ, S., Notlu ve i~ti

hatli Uygulamali Turk Ceza Kanunu, Istanbul 1984, s. 198) 
(4) 4. CD., 28;5.1964/2327-2354 (OZUTURK, s. 688) 
(5) CGK., 2.4.1973, 2-75/319, (~AGLAYAN, 3. baski, 1984 s. 

475) 
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5- Bo9 Yerlerin Konut Olup Olmamasi Durumu: Bir yerin 

konut olabilmesi ic;in o yerin kullanmaya tahsis edilmi9 olmasi 

yeterli degildir. Soyut olarak kullanmaya tahsis edildigi hal

de bu yerde oturulmuyorsa bu yer konut say1lmaz. Bu yerlerin 

konut say1labilmesi ic;in fiilen ya,anmaya tahsis edilmi' ol

malari ve bunada devam edilmesi ,artt1r. Konut olarak yap1lm1, 

fakat baz1 nedenlerle daimi olarak terk edilmi9 veya terk 

edilmedigi halde bo9 kalm19 yerlerin konut ozelligi kalmam19 

say1l1r (1). Yarg1tay1m1zda bir karar1nda "gayrimuayyen bir 

zaman ic;in sahibi taraf1ndan, ba9ka bir yerin mesken olarak 

itihaz1 suretiyle terk edilmi9 bulunan eve girmenin konut do

kunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu olu9turmayacag1n1d(2) ac;1klam1,

t1r. Yarg1tay1m1z yine ba,ka kararlarinda da "adet muktezas1 

olarak bahc;e evinin temmuz ba91ndan eylill sonuna kadar kul

lan1ld1g1 anla91lmas1na ve metruk bulundugu zaman eve giril

mi9 olduguna gore, eylem konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu 

olu9turmaz~(3J; "sue; tarihinde metruk ve konut olarak kulla

n1lmayan binaya girilmesinde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u 

olu9maz 11 (4); "yayla evi sue; tarihinde terk edilmi9 olup ol

mad1g1n1n ara9t1r1lmas1 ve adet icab1 ki,1n kullan~lmad1g1 an-

1a,1ld1g1 takdirde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal kast1n1n var

l1g1ndan sozedilemez" (5) demek suretiyle Yarg1tay1m1zda bo9 

clan yerlere girmek durumunda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

sui;runun olu9mayacag1ni belirtmi9tir. 

Frans1z yazarlarida ve Frans1z mahkeme ic;tihatlar1da 

konut olarak tahsis edilen yerin, soyut olarak tahsis edilme

sinin yeterli olmad1g1n1, kullan1lmayan ve fiilen i~inde otu

rulmayan bo~ konuta girmenin konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su-

9unu olu~turmayacag1n1 ai;r1klam19lard1r. Douai mahkemesi 

( l ) 
( 2) 

( 3 ) 

DONMEZER, Ozel Ceza Hukuk Dersleri, s. 62 
CGK., 1.6.1936, 86/80 (KOSEOGLU, c., Ha~iyeli Turk Ceza 
Kanunu ve Ozel Bolilm 9. baski.±s!anbul 1968 s. 246) 
4. CD., 17.3.1953, 3184/2838 (CAGLAYAN, 1962, c. I, 
s. 619) 

(4) 4. CD., 9.6.1961, 2413/2525 (~AGLAYAN, 1962, c. I, s. 606) 
(5) 4. CD., 26.4.1976, 2937/2971 (CAGLAYAN, 1984, c. II, 

s. 485) 
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26 Mayis 1845 tarihli bir kararinda saniklarin davacinin riza

s1na ayk1r1 olarak eve girmelerinde, davac1n1n bu yerde otur

mamasi ve evi ziyaret amac1 ile bir anlik icin burada bulun

dugunun, bu nedenle san1klar1n eyleminin konut dokunulmazl1g1-

n1 ihlal niteliginde nitelindirilemeyecegini belirtmi,tir 

( l ) . 

Gorilliiyorki fiillen kullanilmayan, bo~ clan yerler ceza 

yasas1n1n korudu~u yerlerden olan, konut niteli~inde degildir. 

Bdyle bir yere girmek veya giripte c;1kmamak konut dokunulmaz

l1g1n 1 ihlal suc;unu olu,turmamaktadir. Konut dokunulmaazl1g1n1 

ihlal suc;u daha oncede ac;1klad1g1m1z gibi, hiirriyet aleyhine 

i,lenen bir sue; olmas1 nedeniyle, bo, ic;inde oturulmayan yer

lere girmede kimsenin huzu~ ve gilvenliginin bozulmas1 soz ko

nusu olmad1g1 ic;in, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;uda mey

dana gelmemektedir. Bundan dolay1 yeni in~a edilmi' e,yalar1 

ic;ine yerle,tirilmi,1 fakat fiillen bu yerde qturmaya ba~lan

mam1,sa bu yer konut sayilmaz. Yine ic;inde oturan kirac1n1n 

c;1kmas1 nedeniyle boll kalan bir yer veya belirli bir silre terk 

edilmi' bir yere bir kimse sahibinin rizasi olmadan girer veya 

riza ile giripde sahibinin c;J.k demesine kar,1 c;ikmassa konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu i~lemi~ olmaz (2). Sahibinin 

rizas1 olmadan bo~ bir evi i,gal etmek konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal degildir (3). Bu yerler ilzerinde millkiyet ve elmenlik 

( zilliyetlik) hakk1n1n davam edip etmemesinin konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal suc;u bak1m1ndan onemi yoktur. Cilnkii eylem mal~ 

kar~i suc;lardandir. Millkiyet Tilrk Ceza Yasas1n1n 513. maddesi 

gibi ba~ka hilkilmleri ile korunmaktadir (4). 

Genellikle konut say1lmas1 milmkiln olan bu yerlerin ko

nut say1lmamas1n1n nedeni, o yerde bir kimsenin bulunmamasi 

(1) GARRAUD, s. 424 ve ayni sayfadaki 21 nolu dip not. 
(2) MARCHAL, /JASPAR, s. 324-325; ONDER, s. 48 
(3) GARRAUD, c. 4, n. 1545 s. 423; EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel 

Hilktimler c. III, s. 277 
(4) ~ENSOY, s. 91; EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hilkilmler, 

c. III, s. 277 
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degil, tahsis iradesinin devam etmemesidir (1). Bu nedenle 

oturulan bir yere girildiginde, su9 aninda konut i9inde kimse 

olmasa dahi, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u i~lenmi~ olur 

(2). Buna kar91n uzun zamandan beri terk edilmi~ bir yere, ki

rac1s1 bulunmayan bo~ bir apartman dairesine veya bir eve, i9i 

bo9 artik terk edilmi9 kulubeye in9a edilmi~ ta91n1lmam1~ bir 

eve girmek konut dokunulmazl1~1n1 ihlal su9unu meydana getir

mez. Ancak yukarida a91klad1g1m1z gibi Ceza Yasam1z1n mala 

kar91 i9lenmi9 su9lar bollimtinde yer alan mUlkiyeti koruyan hil

kilmlerden biri ihlal edilmi9 olur. 

6- Konutun Bir Bina Olmas1 Ko9ulunun Aranip Aranmamas1: 

Konutun bir bina olmas1 ko9ulu aranmaz. Bir yere konut diye

bilrnek i9in, bu yerin bina olmas1, topraga bagli bulunmasi ve 

saglam bir yapi niteliginde olmas1 9art degildir. Konut muaz

zam bir konak olabilecegi gibi bir kulilbe, yer altinda bir ma

gara veya ancak bir hayvanin bar1nacag1 ahir niteliginde olan 

bir yerde olabilir. Konutun 9ehirde veya 9ehir d191nda kirda 

olmas1n1n, kirda kurulan 9ad1r gibi kismen a91k veya tamamen 

kapali olmas1n1n, yine gilniin bir ka9 saati i9in veya bilttin glin 

i9gal edilmi9 bulunmas1n1n da onerni yoktur (3). Bir yerin ge-

9ici veya daimi olarak yap1lm19 olmasi o yerin konut say1l1p 

say1lmamas1n1 etkilemez. Bir in9aatta 9al19an i99ilerin in9aat 

bitinceye kadar kalmalari i9in tahtadan veya tugladan ge9ici 

olarak yap1lm19 barakalarda, i9inde oturan ki9ilerin konutu 

say1l1r. Konutun bir yerden diger bir yere nakli mtimktin olan 

karavan, 9ad1r, kayik, baraka gibi ta~1n1r bir mal niteliginde 

olmas1n1nda onemi yoktur (4). Fakat Ingiliz Hukukunda yer 

(1) EREM, Tlirk Ceza Hukuku Ozel Hilktimler c. III, s. 277 
(2) Bkz. bu konuda GARRAUD "bir kimsenin konuta girildiginde 

orada bulunmamas1 onemli degildir. Ger9ekten yasanin o si
rada orada bulunmayan bir ki9inin konutunun ihlalinin ce
zaland1r1lmamas1 anla91lmayacakt1r. Zira onun daha fazla 
korunmaya gereksinimi vard1r" (GARRAUD, n.fS45, s. 425) 

(3) CARRARA, Programma, c. II, n. 1656, s. 625-626; ~ENSOY, 
s. 92; K~z. KARACA, s. 8 

(4) CAVALLO, s. 193; LOGOZ, c. I, s. 287 - 288 
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unsuru onemli oldugundan 9ardak, 9ad1r, tekerlekli gezici ev 

bir yere sabit ve saglam nitelikte olmad1klar1 i9in konut sa

y1lmamaktad1rlar (1). Buna kar91n Frans1z Yarg1tay1 karavan

larin konut sayilabilecegini ozel otobomillerin ise konut ola

mayacag1n1 kararinda a91k9a belirtmi9tir (2). 

Bir apartmanin birden f azla dairesi olup da bu daire

lerin her birinde degi9ik kimseler oturuyorsa her daire bag1m

s1z birer konuttur. Bazende kap1s1, i9 holli, koridorlari, i9 

merdivenleri, kabul ve yemek salonu ortak olan fakat birden 

fazla odalar1 olup da, bu odalar degi9ik kimseler tarafindan 

kullanilan yerlerde vard1r. Boyle bir yerin tamam1 bir konut 

say1l1r. Ancak bu 9e9it yerlerde ortakla9a kullanilan yerler 

d191nda, her oda diger oda sakinlerine kar91 ayr1 bir konut

tur. Arna ortakla9a kullanilan yerlerle birlikte, ki9isel ola

rak kullan1lan yerlerin tamam1, bu yerlerle ili;>kisi olmayan 

kimselere kar91, bag1ms1z bir konut say1l1r. Yarg1tay1m1z 

"odalarinda ayrl. ayr1 kirac1lar1n oturdugu apartman dairesin

deki koridora bunlarla ili9kisi olmayan kimsenin girmesi du

rumunda burada oturmakta bulunanlara kar~1 konut do1tunulmazl1-

g1n1 ihlal su9u olu9ur 11 (3) demek sur;etiyle bu yerde oturan

larla ili;>kisi olmayan ki9ilere kar91, bu yerin bag1ms1z bir 

konut niteliginde oldugunu kabul etmi9tir. Olay gemiler bak1-

m1ndan dli9lintildligilnde, ortakla9a kullanmaya ayr1lm19 olan ye

mek, dinlenme ve eglence salonlar1 gibi yerler d191nda her 

(1) KARACA, ingiliz Hukukunda Konut Dokunulmazl1g1, s. 801 
(2) Fransada karavanlar 9ad1rlar kamping yerleri ozel bir 

koruma alt1na al1nm19t1r. Bir yere yerle~tirilen ve i9inde 
oturulan karavan ikametgah hilktimlerine tabidir. Otomobil
ler ise, konut olarak kabul edilmemektedir. Nitekim Lyon 
Mahkemesi 10 $ubat 1982 tarihli karar1nda kara yollarinda 
hareket eden otomobilin ozel bir konut say1lamayacag1n1 
buna kar~1l1k karavanlar1n ozel bir yer olarak kabul 
edilebilecegini belirtmi~tir. (JCP, Art. 184, n. 40, 41, 
s. 11). Yine Frans1z temyiz mahkememizin 8 Kas1m 1979 ta
rihli karar1 da ayn1 niteliktedir. (JCP, Art. 184, n. 38, 
s. 11) 

(3) CGK., 20.12.1943, 4-249/231 (KOSEOGLU, 1968, s. 245) 
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kamara bag1ms1z ve ayri bir konut olarak kabul edilmesi gere

kir ( l) • 

Bir yerin konut say1lmas1 ic;in, Yarg1tay1m1z1n bir ka

rar1nda da belirttigi gibi (2) oturulan yerin ozel ve ayri 

ayr1 kims~lere tahsis edilmif yer olmas1 ;art degildir. Bir 

otel odas1n1 bir biri ile ili;kisi olmayan birkac; ki;i birlik

te payla;iyor olsa dahi, bu otel odas1 burada yatan ki;ilerin 

konutudur. Bu otel odasina burada yatanlarla iliikisi olmayan 

bir kimsenin girmesi durumunda, otel odas1ndakilerin hepsine 

kar,1 konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu i;lemi' olur. 

Yukar1da ac;1klad1g1m1z nedenlerle ev, apartman, c;adir, 

gemi kabini, otel odas1, karavan, yatakli vagon kompart1man1, 

kayik, mavna, c;ardak, gezici ki,ilerin kulland1klar1 arabalar, 

ic;inde oturulan kulubeler ve ic;inde ya;anan miinibiisler konut 

niteligindedir (3). 

7- Umuma Ac;ik Olan Yerlerin Konut Say1l1p Sayilamaya

cagi: Urnuma ac;ik clan yerler umuma ac;ik olduklar1--stirece ko

nu t niteligini kazanamazlar. Bu nedenle sinema, tiyatro, kah

vehane, lokanta gibi umuma ac;ik yerler konut say1lmad1klar1 

ic;in, bu yerler korunan yerlerden degildirler. Bu yerlere gir

mek veya giripd~ c;ikrnamak konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu 

olu1turmaz. Yarg1tay1m1z ''bakkal dilkkan1n1n herkesin girip c;1-

kacag1 yerlerden oldugundan dolayi buranin konut say1lamaya

cag1 nedeniyle, buraya girme durumunda konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal suc;unun olu;mayacag1na11 (4) karar vermi;tir. 

Fakat bu umuma ac;ik olan yerlerin oturmaya ayr1lm1' 

bulunan boltimleri konut niteligindedir. Bu nedenle korunan 

(1) ~ENSOY, s. 93 
(2) 5. CD., 10.3.1951, 1100/1277 (CAGLAYAN, 1962, s. 621) 
(3) LOGOZ, c. I, s. 287; EREM, Tiirk Ceza Hukuk 6zel Hilkilmler, 

c. III, s. 275; CAVALLO, s. 193, 197; ONDER, s. 49) 
(4) 2, CD., 2.3.1982, 1378/1345 (CAGLAYAN, 1984, s. 48~ 
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yerler kapsam1na giren, umuma a91k yerlerin bu boltimlerine 

girmek veya giripte 91kmamak konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su-

9unu olu,turur (1). Bir kimse lokantas1n1n bir ko,esini ika

metine mahsus olarak ay1r1rsa o ko1eye yasal olmiyan fekilde 

girilmesi, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu meydana getirir 

( 2) • 

Yine bir yer umuma a91k olsa dahi, belirli bir saatten 

sonra konut olarak kullanilmakta ise bu yer korunan yerler 

kavramina girer. Bu umuma a91k yerin konut olarak kullan1l

d1g1 saatlerde buraya girilmesi durumunda da konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su~u olufur. Yarg1tay1m1z da umumi yerlere gi

rilmesi durumunda hangi hallerde konut dokunulmazl1~1n1 ihlal 

su9unun 01u,acag1na ili9kin verdigi kararlar1nda bu durumu 

benimsedigini gormekteyiz. Yarg1tay1m1z "umumhane ancak kap1s1 

a9l.k bulundugu zaman genelev sayi.labilir. Belirli bir zaman 

ge9tikten sonra ve kap1s1 kapand1ktan sonra burasi i9inde 

oturanlar1n konutu say1lacag1ndan, bu durumda buraya sahibinin 

ri.zas1 d1,1nda girilmesinde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su-

9unun 01u,acag1na 11 (3) karar vermii9tir. 

Umuma a91k yerlerin bir ko,esinin ikamete ayr1lmas1 du

rumunda, o ko9eye yasal olmayan bir fekilde girilmesi halinde, 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun olu9acag1n1 a91klam1,t1k. 

Bu dil§ilnceye uygun olarak 1889 tarihli kaynak italyan Ceza Ya

sas1n1n uygulanmasinda, Floransa Temyiz Mahkemesi de bir ti

yatroya veyahut onun mil,temilatina yasal olmayan bir .!lekilde 

girmeyi konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u olarak kabul etmi.!l

tir (4). Bu nedenle girilen yerin yetimler evi gibi bir 9ok 

kimsenin ikamet ettigi bir yer olmasiyla, ozel bir yer olmasi 

arasinda bir fark yoktur. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun 

olu9mas1 i9in, bir yerin ikamete tahsis edilmi.!l olmas1 9art 

(1) ~ENSOY, s. 90 
(2} MAJNO, c. II, s. 131 n. 847 
(3) 4. CD., 12.12.1944, 10856/12580 (~AGLAYAN, 1962, s. 625) 
(4) MANJO, c. II, n. 847, s. 131 
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isede, o yerin mutlaka ozel veya ayr1 olarak ikamete ayr1lm1§ 

bulunmas1 §art degildir. Umumi bir yerden ayr1lm1§ veya birden 

c;ok kimselerin ikametine tahsis edilmi§ yerlere girme durumun

da da konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u meydana gelir (1). 

8- i~ Yerlerinin Konuttan Say1l1p Sayilmama Durumu: 

Daha once genel ac;iklamalar kisminda degindigimiz gibi birc;ok 

yabanc1 yasa "i~ yerlerini" de konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

suc;lar1 ic;inde korumaktadirlar. 1975 Alman Ceza Yasasi ve is

vic;re Ceza Yasas1, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u ile ko

runan yerleri ac;iklayan hilkilmlerinde, konut ve bunun mti~temi

lati d1~1nda, 11 iii yerlerini 11 de korunan yerler olarak belir le

mi~lerdir (2). Diger birc;ok yabanci yasalarda "i~ yerlerini 11 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;lari ic;inde korumaktadirlar. 

Bu yasalarda oldugu gibi, Tilrk Ceza Yasasinda ise 11 i~ yerle

rinin" korunduguna ili~kin ac;ik bir htikilm yoktur. Bu nedenle 

"ill yerleri "nin konuttan say1l1p sayilmama durumunu da ince

lememi z gerekir, 

Bir avukatin yazihanesi, bir doktorun muayenehanesi, 

bir ti.iccarin ticarethanesinde ay1rd1g1 c;al111ma odasi gibi "ill 

yerleri "nin "ev" say1lamayacaklar1 ac;1kt1r. Fakat "konut" kav

ram1 yalniz "ev" e ozgil olmad1g1na gore ve "ill yerleri" nin de 

ki§inin faaliyetine ayr1lm1§ (tahsis edilmill) yerlerden bulun

masina ve bu yerlere girilmesi durumundada, buralarin dokunul

ma~l1g1n1n ihlali eyleminin de ki§inin htirriyetini ihlal ede

ceginden, i§ yerlerinin de TCY'nin 193. maddesi htikmti ile veya 

ba~ka bir madde de ayrica yer alacak bir htikilmle korunmas1 ye

rinde olurdu. Nitekim kaynak yasay1 ac;iklayan yazarlarda ayn1 

gorii§tedir (3). Ancak yasam1z kaynak yasada olmad1g1 halde, 

daha sonra inceleyecegimiz memurlar1n konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal suc;unu diizenleyen 194. maddesinin son f1kras1nda "efra

din ticaretgahlarl. veya idarehaneleri gibi II OZel yerlerden 502 

etmek tedi r. 

(1) MAJNO, c. II, n. 847, s. 132 
(2) Bkz. 1975 Alman Ceza Yasas1 S 123; isvic;re Ceza Yasas1 

madde 186 
(3) MANZINi, c. IV, n. 1260 
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Ayn1 maddenin l. f1kras1nda konut (mesken) kavramina yer ve

rildigine gore, maddenin son f1kras1nda bu yerlerin ayrica be

lirtilmesi yasa koyucunun bu yerleri konuttan saymad1g1n1 gos

terir. Yargi tay Ceza Yasasi komisyonu tarafindan eklenen bu 

hilktim yerinde olmayan bir hilkilmdilr. Clinki.i bu gereksiz yere ek

lenen hilkilm nedeni yle, i.;; yerleri man ti ken TCY • nin 193. madde 

bak1m1ndan konut kavrami i9inde miltalea etmek miimkiln iken bu 

yoluda onlemektedir. Bu duruma gore bir avukatin yazihanesi, 

bir doktorun muayenehanesi veya bir ticarethanenin yaz1hanesi 

gibi i.;; yerleri korunmadan ·yoksun kalmaktadir ( l). Buna kar-

91n bir i9 yeri herkesin girip 91kt1g1 yerlerden ise, ornegin 

bakkal dilkkani gibi bu yerin konut say1lmayacag1 ac;iktir ( 2). 

Yukarida a91klad1g1m1z bu duruma gore i9 yerleri yasa

miza gore korumasiz kalmaktad1r ki, bu da c;ok sakincalidir 

(3). 1986 Ceza Yasasi tasarisinda i.;; yerine girme veya 91kma

ma ba9l1g1 altinda yeni bir madde ile, i9 yerleri ve eklenti

leride korunan yerlerden sayilarak, i9 yerlerinin korunmasiz 

kalrnasinin sak1ncalar1 onlenmek istenmi9tir (4). 

9- Resmi Dairelerin Konut Kapsamina Girip Girmeme 

Durumu: "Resmi dairelerde konut sayilmazlar, bunlara girilip 

91k1lmas1 idarecilerin ve ilgililerin izinlerine bagli sayi

lir" (5). Noseda kaynak yasanin ele9tirisi ic;inde resmi daire

lerin konut sayilip sayilmayacagi konusuna deginerek yasanin 

bo9lugundan s6z etmektedir. Bu yazara gore resmi bir daireye 

giren ve daire amirinin ihtarlarina kar91n c;ikmayan ki9iye 

eger bu ki9i 9iddet kullanmam19 ve 254. maddenin uygulanrnasi 

(l) Bkz. Ayni Kanaat; EREM, Turk Ceza Hukuku dzel Hlikilmler 
c. III, s. 276; ONDER, s. 50 

(2) 2. CD., 2.3.1982, 1378/1345 (CAGLAYAN, 1984, s. 481) 
(3) Bkz. EREM, Turk Ceza Hukuk Ozel Hiikilmleri, c. III, s. 276 
(4) Bkz. 1986, Ceza Kanunu Tasarisi, s. 88, madde: 138/ ±9 ye-

rine girme veya 91kmama 11 136. madde yazili fiiller, ac;ik 
bir rizaya gerek duyulmaksizin girilmesi mutad olan yerler 
d191nda kalan i9 yerleri ve eklentileri hakkinda i9lenecek 
olursa 9ikayet ilzerine faile iki aydan alti aya kadar ha
pis cezasi verilir 11

• 

(5) ELAGOZ, TCK. Bazi Boltimler ••• , s. 17 
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i9in gereken ko9ullarda mevcut bulunmam1~ ise, ceza vermeye 

olanak yoktur. Bu gibi durumlar1 duzenleyen bir htikmlin kanunda 

yer almas1 gerekliydi. "Hurriyete kar$1 ·ctirtimler" bab1nda yer 

almas1 dogru gorlilmedigi takdirde bu yolda bir hilkilm "devlet 

idaresi aleyhinde ctirilmler" babina konulmas1 milmklindil ( l). 

Ger9ekten lilkemizde de bu dti~linceye yer verilmesini gerekti

rir, olaylarla uygulamada heran kar$1la~1lmaktad1r. 

Yarg1tay1m1zda bir9ok kararinda resmi bir dairenin veya 

bu resmi dairenin bir odas1n1n konut veya konut mil~temilatin

dan say1lamayaca~1n1 belirtmi,tir. Yarg1tay1m1z1n buna iliGkin 

bazi. kararlar1n1 konunun daha iyi anla~1lmas1 bak1m1ndan nak

ledelim. Yarg1tay bir kararinda "girildigi iddia edilen asker

lik 9ubesi kalem odasinin konut (mesken) veya mii9temilat1ndan 

sa~•1lmayacag1 gozeti lmeden yaz_1l1 madde ile ( TCY .nin 193/ 2) 

ceza tayini yolsuzdur" (2) demek suretiyle resrni bir daire olan 

askerlik 9ubesi kalern odas1n1n konut kapsam1na girmedigini 

a91klam19t1r. Bu karardan da anla91ld1g1 gibi,Yarg1tay1m1z 

resmi dairelerin konut kapsamina girmedigi gorti9lindedir. Ancak 

resmi dairelerin konu t kapsamina girmedigini belir-ten Yargi

tay1m1z, resmi ni teli k te olan binalarda ki.;;ilerin ya tmasi du

rumlar1nda bu yerleri konut olarak kabul etmektedir. Buna 

ili9kin Yargi tay1m1z bir kararinda "girilen dispanserde tedavi 

veya muhafaza i<;in yatmakta bulunan hasta, memur veya odaci 

bulunup bulunmad1g1 tahkik edilmek ve ic;:inde yatan kimse yoksa 

resmi dairenin mesken say1lmayacag1n1 gozetmek icap ederken 

zuhul olunmas1 yolsuzdur"(3) demi~tir. Yarg1tay1miz ba~ka bir 

kararinda "i<;inde koy ebesinin ikamet ettigi herkes9e bilinen 

saglik evinin ozellikle gece vakti mesken say1lacag1 ve san-

1klar1n gece saat 24.00 siralarinda me~ru olmayan maksatla bu 

binanin eklentisi sayilan bah9esine riza hilaf1na girip 

(l) NOSEDA, s. 870, n. 418; EREM, Turk Ceza Hukuku Ozel Hlikilm
ler, c. III, s. 276, 277'ten naklen; ONDER, s. 49 

(2) 4. CD., 5.1.1956, 15674/97 (GOZUBUYUK, s. 892) 
(3) 4. CD., 21.6.1952, 6515/6763 (AYDINOZ, S., En Son Degi~ik

liklerle Notlu, i9tihatl1 ve Uygulamali Tilrk Ceza Kanunu, 
Istanbul 1984, s. 200) 
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i9lerinden birinin oda penceresine kadar giderek el feneri ile 

1,1k tuttugu anla91ld1g1 cihetle~ geceleyin konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal su9unun kas1t ve unsurlarinin olu,tuguna'' karar 

vermi9tir (1). Daha oncede a91klad1g1m1z gibi, okulun dersler

den sonra ogretmenin yatt1g1 yer olmas1 halinde, resmi bir 

daire olan okulunda konut say1ld1g1na Yarg1tay1m1zca karar 

verilmi9tir (2). Gorlililyorki resmi dairelerin konutkapsarru.na 

girmedigini belirten Yarg1tay1m1z, resmi nitelikte olan bina

larda ki9ilerin yatmas1 hallerinde, bu yerleri konut olarak 

kabul etmektedir. 

Baz1 yasalar resmi daireleri konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9lar1 i9inde korumaktad1rlar. Alman Ceza Yasasinda 

konuttan ba9ka kamu hizmetlerinin gorilldilgli yerlerde ayni de

recede korunmaktadir (3). isvi9re Ceza Hukukunda da resmi 

9al19ma yerleri de konut gibi dokunulmaz yer olarak kabul 

edilmektedir (4). Resmi daireler Ceza Yasamiza gore konut sa

y1lmamas1 kar91s1nda, buralara girilmesi durumunda bunu onleyi

ci bir hliktim bulunmamas1 yasan1n bo9lugu ve bir eksikliktir. 

10- Yerin kullan1lmas1n1n yasal bir nedene dayali ol

mas1n1n 9art olup olmad1g1: Bir yerin konut olarak kabulil ve 

sald1r1lardan korunabilmesi i9in, konutta oturan kimsenin, bu 

yerde hukuka uygun bir 9ekilde oturma hakkina sahip olmal1d1r. 

Daha dogrusu bu yerde oturanin mal sahibi veya kiraci gibi, 

oturma hakk1na sahip kimse olmasi gerekir. Bir yer konut kap

samina girebilmesi i9in buranin oturmaya ayr1lmas1 ve fiilen 

burada oturulmasi yeterli degildir. Ayrica bu yer yasal bir 

nedene dayal1 olarak kullanilan bir yer olmal1d1r. Ba9kas1n1n 

mal1n1 zorla almak suretiyle hukuka ayk1r1 olarak elde edilen 

konut, hukuken onu kullanmak yetkisine sahip olan ki9iye kar-

91 korunamaz. Bo~ bir evi i9gal eden kimse, yukar1da 

(1) 4. CD., 24.5.1988, 3404/3914 (yay1nlanmam19t1r) 
(2) 4. CD., 12.4.1946, 4049/4555 (~AGLAYAN, 1962, s. 624) 
(3) DREHER, s. 664 
(4) STUCKI, s. 29 
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gosterilen nedenlerle konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu i~

lemi 9 olmaz. Fakat evin asil sahibi, bu i9gal edilmi9 eve gi

recek olursa o da konut dokunulmazligini ihlal su9unu iqlemi9 

sayilmayacaktir. Cilnkil yasa, hukuka ayk1r1 durumlari khrumaz 

(1). Bu nedenle bir yerin konut sayilabilmesi icin, hangi si

fatla olursa olsun ki9inin orada oturmaya hakki olmal1d1r. 

Yarg1tay1m1z da bir kararinda 11 San1g1n kiralam1ll oldugu 

evde ge9ici olarak oturan 'ikayet9ileri evden 91karmak amac1y

la eve girerek e~yalar1 d1,ar1 atmak, ki9ayet9iye zor ve baski 

gostererek d1,ar1 91karmak olan eyleminin, Tilrk Ceza Yasas1n1n 

308/2 maddesinde yaz1l1 su9u olu9turacag1na, Tilrk Ceza Yasa

s1n1n 193/2. maddede yaz1l1 konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su

<;unun olu9mayacag1na" ( 2) k.arar vermi,tir. 

Fransiz Temyiz mahkemesi ise bir kararinda "Bir yerde 

hukuken ve hakl1 olarak oturmak :;;art degil, fiili oturmalarda 

o yerin ikametgah say1lmas1n1 sonu9layabilir. Yalniz bunun 

i9in asgari 48 saat bu yerde oturmu9 olmak gerekmektedir'' (3) 

demektedir. Fransiz Mahkeme i9tihatlar1na bakt1g1m1zda hukuken 

ve hakli olarak oturulmayan yerlerinde bu yerde belli sure . 

oturulmu9 olmasi ko9ulu ile, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u 

ile korundugunu gorilyoruz. 

Bir yerin konut sayilmasi i9in, yasal bir. nedene daya

n1larak burada oturulmas1 yaninda, ayrica oturan kimsenin kul

lanma hilrriyetinede sahip olmasi gerekir (4). Kullanma hilrri

yetinden ama9, bu yerin gerek se9iminde, gerek devaml1l1g1nda 

ve gerekse bu yere tasarrufta burada oturan ki~inin tamamiyla 

serbest olmasidir. Ayrica burada oturan ki~inin serbest 

(1) EREM, Tlirk Ceza Hukuku Ozel Hilklimler, c. III, s. 277; 
~ENSOY, s. 91; ONDER, s. 50; ELAGOZ, s. 17 

(2) 4. CD., 22.3.1984, 2249/2117 (YKD. Yil 1984, sy. 8, 
s. 1264) 

(3) Bkz. Fransiz Yargitay Ceza Dairesinin, 22.1.1955, gilnlli ve 
ayni nitelikte Paris Mahkemesinin 11.7.1953 tarihli karari 
(JCP, Art. 184, 5, 1984, n. 79, s. 18) 

(4) ~ENSOY, s. 9l'den naklen. 
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iradesi yerine, diger yasal bir iradenin ge9erli olmamasi ge

rekir. Clinkii konut dokunulmazl1g1 ki9i hilrriyetinin bir sonu

cudur. Konuta, daha dogrusu oturmakta oldugu yere tasarruf ve 

onu kullanma ile ilgili olarak, hi<; bir riza a91klayamayan ve 

bu konuda ozgur olamayan bir kimse, kendisi bak1m1ndan konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal edildigini ileri silremez. Boyle bir 

yerde oturan kimsenin oturdu~u yerin, konut sayilarak konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal su<;u ile korunmas1, konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal su9unun amacina ters du9er. Cilnkii konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su<;unun amaci, konut i<;inde bulunanlarin ki9i 

htirriyetlerini korumakt1r. Bu nedenle cezaevlerindeki hilkilmlii 

kogu~larina, askeri ki~lalara, hastanelerin umumi kogu~larina 

girmek veya giripte <;1kmamak, Ceza Yasam1z1n 193. maddesinde

ki konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su<;unu olu9turmaz. Buna kar91n 

ki9lalar1n ozel, hastanelerin iicretli yatak odalarina girmek 

veya giripte <;ikmamak konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu mey

dana getirir {l). 

Yukarida a<;iklanan nedenlerden dolay1, Yarg1tay1m1z1n 

cezaevi kapand1ktan sonra i<;inde bulunan hiiklimlil ·'Ile tutuklu

larin konutu say1lacag1 konusundaki kararlarin (2) yerinde ol

mad1g1 kanaat1nday1z. 

III- KONUT EKLENTiSi (MLI~TEMILATI) 

Tiirk Ceza Yasas1n1n 193. maddesi yalniz konuta girmegi 

degil, bu konutun eklentilerine (mil9temilat1na) riza hilaf1na 

hile ile veya gizlice girmeyi veya riza ile girdikten sonra 

riza hilaf1na, hile ile veya gizlenerek <;1kmamay1 da, konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal su<;u saym19t1r. Bu nedenle konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal su9u ile yasam1zda, konut d191nda bu 

konutun eklentiside korunan yer olarak belirtilmi~tir. 

{l) MANZINI, c. IV, s. 608; ~ENSOY, s. 29 
(2) 4. CD., 4.5.1948, 5646/5364 (ALICANOGLU, M., Tarh9eli -

izahli - Notlu Turk Ceza Kanunu ve Yargitay kararlari ve 
Adliye Har9 Tarifesi Kanunu, c. I, istanbul 1951, s. 496); 
CGK., 6.3.1961, 4-1/l (KOSEOGLU, s. 243) 
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Yasamizda kaynak italyan Ceza Yasasinda oldugu gibi ek

len ti (mii9temilat) kavrami kullan1lrn19t1r. Ancak, yasamiz ko

nut kavraminda oldugu gibi, bir konutun eklentisinin ne oldu

gunu, bir konutun eklentisi deyince bundan ne anla91lmas1 ge

rektigini tarif ve tesbit etmemi9tir. Bazi illke yasalarinda da 

konut eklentisine girilmesinde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9unun meydana gelecegi belirtilerek, yasamizda oldugu gibi 

konut eklentisinden yasa metinlerinde soz edildigi halde, ko

nut eklentisinin ne oldugu ac;.1klanmam19 ve tarif edilmemi9tir. 

Ceza Yasamizin kanagi olan 1889 italyan Ceza Yasasi (md. 157) 

ile, 1930 italyan Ceza Yasasi (md. 614) ve Macar Ceza Yasasi 

(md. 336) bu 9ekildedirler (1). Alman Ceza Yasasi konut eklen

tisi kavramina kar91l1k olarak (Befriedete Besitztum) kavra

mina yer vermi9, ama bunun ne oldugunu a<;1klamam19 ve tarif 

etmemi9tir (2). Diger bazi iilkelerin yasalarinda nelerin konut 

eklentisi say1lacag1 ismen teker teker sayilarak belirlenmi9-

tir. Hollanda Ceza Yasasi (md. 370), 1932 Polonya Ceza Yasasi 

(md. 252) ve yeni isvic;.re Ceza Yasasi (md. 186) bu sistemde 

yer alirlar. Bu illkelere gore bir evin kapali bir k1sm1n1 te.;;

kil eden bir yere, bir konut bahc;.esi veya avlusuna·girmek ko

nut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;.unu meydana getirir. 

1810 Fransiz Ceza Yasasinin 184. maddesi il 1274 tarih

li eski ceza yasamizin 105. maddesinde korunan yer olarak yal

niz konuttan soz edilmi9tir. Konut eklentisi kavrami yasa met

ninde hie;. yer almam19t1r. Ancak Fransiz Mahkemeleri konutun 

ki.;;inin emniyetini ve huzurunu saglayan yerler olmasi nedeniy

le bu konutun avlu, taras ve balkon gibi k1s1mlar1n1nda konut 

kavrami i9inde anlamak gerektigini 9e§itli kararlarinda be

lirtmi9lerdir (3). Ayrica Ogretide de avlu, balkon ve teras 

gibi konuta dahil olan yerlerin konutun aslindan ayr1lamaya

cag1 nedeniyle, buralar1n konutun eklentisi say1ld1g1 ve 

(1) ~ENSOY, s. 93 
(2) ERDO~DU, Konuta Dokunma sucu ···~ s. 483 
(3) GARRAUD, n. 1545, s. 423 ve bu sayfa alt1ndaki 20 nolu dip 

notta yaz1l1 kararlar. 



- 101 -

d19tan eve girmeden bir merdivenle balkona girme durumunda, 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun olu~acagi belirtilmi~tir 

( 1) • 

Yasam1z1n kaynag1 olan 1889 italyan Ceza Yasasina ek

len ti (mU~temilat) kavram1 Toskona Yasasindan al1nm1~t1r (2). 

Bu yasanin goril9lilmesi s1ras1nda eklenti kavram1 ilzerinde du

rulmu~tur. Eklenti ifadesinin elastiki oldugu, bunun yerine 

"Appertenze immediate" 9eKli teklif edildi. Bu onerinin komis

yonda kabul edilmesine kar~in, diger tiyeler bu kavramin ''dog

rudan dogruya" ile "dogrudan dogruya olmayan" arasinda s1n1r1n 

9izilmesinin uygulamada bir9ok tarti~maya neden olacagi gerek-

9esiyle itiraz ettiler. Marrcora'nin onerisi kabul edilerek 

"dogrudan dogruya" kavrami kald1r1ld1 ve bir yerin konutun 

eklentisi olup olmad1g1 durumunun, yarg19 tarafindan takdir 

edilmesinin en uygun 9oziim yolu olacagi benimsendi (3). 

Yasa konut dokunulmazl1g1n1 koruduguna gore, konut do

kunulmazl1g1 ise burada bulunan ki~ilerin hlirriyetlerini, hu

zur veya siikununu saglayan bir giivencedir. Yarg19 _her olayda 

bir yerin konut eklentisi say1l1p say1lmayacag1na karar ve

rirken, bu yere girilmesi durumunda konutta bulunan ki~ilerin 

htirriyetlerinin, huzur ve gilvenliginin ihlal edilmi~ olup ol

mayaca~1n1 goz dnilnde tutacaktir (4). 

Bazi yazarlar oturulan yerle yani konut olarak kulla

nilan yerle avlu veya bah9enin ekonomik bir birlik olu~turmasi 

gerektigini ileri silrmil~lerdir (5). Bu ~ekilde dil~ilnenlere go

re, korunan yer oncelikle konut oldugundan, bu nedenle konut 

ile avlu ve bah9enin bir baglantisi yoksa, buralara girilme

sinde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u olu~maz. Bu su<;un 

olu~masi i<;in, konut ile eklentisi sayilan yerlerin dogrudan 

(1) GARRAUD, n. 1545, s. 423 
(2) MAJNO, s. 130 
(3) MAJNO, s. 132; ONDER, s. 52, 53 
(4) MAJNO, s. 132; ~ENSOY, s. 94; ONDER, s. 53 
(5) Bkz. Bu konudaki gorii~ler i<;in STUCKI, s. 26 

T. C. 
ftbekogretim Kurul11 

Dotflmantasyon Merlaell 

/ 
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dogruya bir baglant1s1 olmasi ve bu yerlerin konuta hizmet 

eden yerlerden bulunmasi gerektigini ileri siirmii,lerdir. 

Ceza Yasamizda ne oldugu a<;1klanmam19 olan konut eklen

tisi kavram1n1n, anlam1n1 tayin bak1m1ndan baz1 ayrimlar yapa

rak bu kavramin tesbitini ve anla91lmas1n1 kolayla9t1racag1z. 

1- Bir yerin eklen ti say1lmas1 ic;in konuta bi ti9ik veya 

konuta yakin olmasi gerekip gerekmedigi durumu: Bir yerin ko

nut eklentisi say1lmas1 ic;in konuta biti9ik veya bu konutun 

yakininda bulunmas1 §art degildir. Yasa koyucunun konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal suc;u ile korumak istedi~i yarar g6z 6niinde 

bulunduruldugunda, konut eklentisi konuta dogrudan dogruya 

veya dolay1s1yla bagli olup da kullan191 bak1m1ndan konutun 

hizmetine tahsis edilen veya onu tamamlayan yerlerdir (1). Go

rillliyorki konut bir bina ise buna biti9ik veya bunun yak1n1n

da olan yerlerin eklenti say1l1p say1lmayacag1n1n tesbit edil

mesinde bir zorluk yoktur. Bu nedenle apartmanin d19 kap1s1n

dan (ciimle kapisindan) sonraki koridorlari, katlara girilen 

kapilarin 6n k1s1ml~r1n1 te9kil eden sahanlikla~~-katlarda 

oturanlarin ortakla9a konut eklentilerinden bulunmaktadir. Bu 

yerlere kotil bir amac;la giren kimse apartman sakinlerinin ko

nu t dokunulmazl1klar1n1 ihlal etmi9 olacakt1r. Bu yerlere 

tahsildar, sat1c1, ziyaret<;i ve tan1d1k gibi tamamen ayr1 bir 

amac;la girenlerle, ilgisi olmad1g1 halde girenleri kiyas et

menek gerekir. 

Yarg1tay1m1z "hie; bir ilgisi bulunmad1g1 halde gece 

saat 02.00 s1ralar1nda miidahilin oturdugu dairenin sahanl1g1na 

kadar gelip kap1s1n1 c;alan kimsenin konut dokunulmazl1g1n1 ih

lal suc;unu i§lemi§ say1lacag1na "karar vermi~tir (2). Yarg1ta

y1m1z ba§ka bir karar1nda "apartmanlarda di~ kap1n1n ki li tli 

olmay1p ac;ik bulunmasi veya apartrnan1n d19 kap1s1n1n (ciimle 

kap1s1n1n) bulunmamasi apartmanin di~ kap1s1ndan sonraki 

(1) MANZINI, c. IV, s. 609; ~ENSOY, s. 94; ONDER, s. 53 
(2) 4. CD., 23.9.1988, 4928/5117 (Yay1nlanmam1~t1r) 
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koridor ve daire kap1lar1n1n on k1s1mlar1ndaki sahanl1klar1n 

yine apartman sakinlerinin ortakla9a konut eklentisi say1l

mas1na engel degildir. Kald1 ki apartman d19 kap1s1n1 kapali 

(kilitli) bulundurmak ancak hangi kata .gidilmek isteniyorsa o 

katin izni ile kap1n1n a91lmas1n1 milmkiln kilmak, apartman sa

kinlerinin yetkileri i<;inde olduguna gore, soyut boyle bir 

tedbire ba~ vurmamak apartmanin soz konusu yerlerinin genel 

bir yer veya <;ikmaz sokak say1lmas1n1 gerektirmez" (1). de

mektedir. Gorillilyorki nerelere eklenti denilecegi yasada be

lirtilmemi' olmasina kar,1n, Yarg1tay1m1z 9e,itli kararlarin

da nerelerin konut eklentisi say1lacag1 konusuna a91kl1k ge

tirmi,tir. Yargi tay1m1z yine ba.!lka bir kararinda ise 11 odala

r1nda ayri ayri kirac1lar1n oturdugu apartman dairesindeki 

koridora bunlarla ili9kisi olmayan kimsenin girmesi halinde 

burada oturmakta bulunanlarin konut dokunulmazl1g1 ihlal edil

mi~ olacag1n1 11 (2) belirtmi,tir. Yarg1tay1m1z1n 9u kararlar1n

da "Evin sokakla baglant1s1n1 saglayan etrafi a<;ik merdiven

ler ve bundan sonraki dl..!i kapi ontinde bulunan sahanl1k" ( 3), 

"etrafi 9i tle c;evrili avlu" ( 4), "dart taraf1 <;evrili avlu 

(5), "eve ait etraf1 duvarla c;evrili bahc;e" (6) konut eklenti

si say1lm1,t1r. 

Konuta dogrudan dogruya bagl1 bulunan bir 9at1 alt1nda

ki balkon ( 7) , .teras, garaj, c;:ama,irhane, ambar, al:nr, saman

lik gibi yerler de konut eklentisindendir (8). Yarg1tay1m1zda 

(1) CGK., 27.1.1969, 4-542/31; CGK., 4.12.1972, 4-398/403 
(KIYAK, F/~ENEL, A. C., Notlu ve A91klamal1 Yargitay Ceza 
Genel Kurulu Kararlari, Ankara 1974, s. 44-46); CGK., 
7-4. 1986, 414/200 (yay1nlanrnam19t1r) 

(2) CGK., 20.12.1943, 4-249/231 (Goziibilyilk, A.P., s. 883) 
(3) CGK., 20.1.1969, 526/16 (AKDAG, S., Tilrk Ceza Kanunu ~er-

hi, ankara 1976 s. 289) 
(4) 5. CD., 9.12.1980, 3855/4054 (ONDER, s. 53) 
(5) 4. CD., 15.9.1982, 5054/5471 (YKD., 1982, sy. 11, s. 1598) 
(6) 4. CD., 6.11.1987, 7066/9144 (yay1nlanmarn1~ karar) 
(7) CGK., 23.2.1957, 160/161 (GOZVBtiYtiK, s. 893); 4. CD., 

3.6.1986, 4044/4257 (yay1nlanmam1~t1r); 4. CD., 27.2.1989, 
19 7 I 902 ( yay1nlanmarn19t1r) 

(8) DREHER, s. 662 
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bir kararinda "geceleri iizerinde yatilan dam konut eklentisin

dendir. Evinin daminda yatan kadinin yatagina girmenin konut 

dokunulmazligini ihlal su9unu olu9turacag1 ku§kusuzdur" (1) 

demek suretiyle tizerinde yat1lan dam1n konut eklentisi oldu

gunu a91k9a belirtmi9tir. Yarg1tay1m1z ba9ka bir kararinda ise 

konutun dam1n1 eklenti (mil9temilat) degil konuta dahil olarak 

kabul etmi~tir (2). Bizce evin dam1n1n konut eklentisi say1l

mas1 daha dogrudur. 

Yarg1tay1miz onceleri evin alt katinda bulunan ah1r1n 

eve a91lan kap1s1 yoksa, yalniz sokaga a91lan kap1s1 varsa, 

buray1 konut eklentisinden saymaazdi (3). Halbuki konut 

dokunulmazl1g1 burada oturan ki~ilerin yuva huzurunu saglayan, 

ki9i hlirriyetini koruyan bir gtivencedir. Konutun alt kat1ndaki 

ah1r konuta bagl1 ve pek yakin bir yerdir. Ayni zamanda konut 

ile ayni 9at1 alt1ndad1r. Konutun alt katindaki ah1r1n, otu

rulan boltime i9eriden bir merdivenle bagl1 olmamasi, buras1n1n 

konut eklentisi olarak kabul edilmesine engel olmaz. Cilnkil bu 

ahira giren ki~ilerin list katta oturanlar1 huzursuz edecek 

sald1r1 ve davraniliilarda bulunmalar1, boylece k-i~i-ler ilzerinde 

korku, kayg1 ve tasa uyand1rmalar1 her an dil9tintilebilir. Bu 

nedenle hakli olarak Yarg1tay1m1z bir karari ile onceki hatal1 

durumu dlizelterek, evin alt katindaki ah1r1n her iki kap1s1 da 

sokaga a91lsa ve buranin konut olarak kullanilan ilst kat ile 

i<;erden baglant1s1 bulunmasa dahi, bu ah1r1n bir <;ati altinda 

bulunan btitlin bollimlerinin, konut eklentisi say1lacag1n1 a91k

lami9t1r (4). Yarg1tay1m1z <;ati listtiniin de konut eKlentisin

den degil, bizzat konuta dahil bir yer oldugunu bir kararinda 

belirtmi9tir (5). 

(1) 4. CD., 8.4.1952, 3545/358 (DOGRUER, T./ULGENERK, Z./ 
BAYTOK, N./ERGiL, R./SANAL, A./AYAN, ~., Tilrk Ceza Kanunu, 
Ankara 1958, s. 171) 

(2) CGK., 22.12.1930/168 (ONDER., s. 54) 
(3) 4. CD., 17.5.1957, 3830/6992 (GOZUBUYUK, s. 893) 
(4) CGK., 2.3.1973, 4-28/215 (KARATEKE, O.N./KUTLAY, A., Yar

gitay Ceza Genel Kurulu ve Daireleri Kararlari (1973 y1l1~ 
Ankara 1974, s. 27) 

(5) 4. CD., 9.5.1952, 4938/5016 {GOZLiBUYUK, s. 890) 
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Konuta biti~ik olmayan bundan uzak bir yerin de eklenti 

(mil~temilat) say1lmas1 milmkilndilr. Konuta dogrudan dogruya bag-

11 olmayan, konuttan uzakc;a bir yerde bulunan, konutun bulun

dugu bahc;e ic;indeki yazlik dinlenme yeri, c;ardak gibi yerler 

konut eklentisi say1labilir (1). Burada onemli olan, girildi

ginde konutta oturanlarin huzur ve gilvenliginin dolayisiyla 

ki~isel htirriyetlerinin bozulabilecegi bir yer olmasidir. Yar

gi tay1m1zda bir kararinda "ev arsasi ic;inde bulunan eve bir 

metre uzakl1ktaki tuvaleti, ev halk1ndan herhangi birinin her 

an kullanmasinin mtimkUn olmasi nedeniyle bu tuvalete giril

mesinde, evde bulunan sakinlerin huzur ve gtivenliginin bozu

lacag1ndan dolay1 tuvalet konutun eklen tisi say1l1r 11 l 2) de

mektedir. 

2- Konut eklentisinin etrafi c;evrili bir yer olmasi 

gereklimidir? Bir yerin etrafi c;evrili ise, burayi eklenti 

saymak kolaydir. Fakat bir yerin etrafi c;eviili bir yer ic;in

de bulunmasi o yerin her zaman ic;in konut eklentisinden say1l

mas1n1 mlimklin kilmaz. ~ilnkli onemli olan bu yerin, girildigi 

takdirde konut sakinlerinin huzur ve gtivenliginin bozulabile

cegi bir yer olmas1d1r. Bu nedenle yargi tay1m1zin -ou durumu 

gozonilnde tutmayarak 11 i<;inde ev bulunan bahc;;:enin ne kadar bi.i-

ytik olursa olsun konut eklen tisi say1lacag1na 11 
( 3} dair ver-

digi karar yerinde degildir. ~ok biiyilk bir bahc;enin ic;inde ve / 

konuttan uzak bir yerde bulunan yazlik bir kulilbe konut eklen

tisi sayi.lamaz (4). Boyle etrafi hendek veya sabit c;it veya 

daimi parmaklik ile 9evrilmi~ olupta konut eklentisi sayil-

mayan yerlere girilmesi halinde TCY'nin 520. maddesinin uygu

lanabilme olanagi olup olmad1g1 ara9t1r1lmal1d1r. Ciinkli burada 

boyle bir yere girmede korunan konut hilrriyeti degil millkiyet 

hakk1d1r (5). 

(l} EREM, Tlirk Ceza Kanunu Ozel Hlikilmler, c. III, s. 278: 
ONDER, s. 53 

(2) 4. CD., 22.10.1974, 8771/13610 (AKDAG, s. 290) 
(3) 4. CD., 24.1.1947, 799/988 (ALiCANOGLU, s. 495) 
(4) EREM, Tiirk Ceza Hukuku Ozel Hiikiimler, c. III, s. 278; 

ONDER, s. 53 
(5) STUCKi, s. 26 
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Bir yerin eklenti sayilmasi i9in etraf1n1n duvar, hen

dek, 9it, parmaklik gibi engel ile 9evrilmi9 olmasi ve saglam 

bir kapi ile kilitli bulunmasi 9art degildir. Yarg1tay1m1z1n 

bu goril9iln aksine olarak vermi9 oldugu yerinde olmayan eski 

kararlari vardir (1). Alman ogretiside etrafi 9evrilmi9 ta91n

mazlarda sahibi buraya ba9kas1n1n girmesini onleyecek aral1k

s1z engeller koymu9sa bu yerleri Konut eklentisi saymaktad1r 

(2). Hatta bu goril9il ileri siirenler evden 9ok uzakta tarla 

i9indeki bir samanlik ile eve ait oto parkin konut eklentisi 

say1lacagin1 kabul etmektedirler (3). 

Bizce bir yer hak sahibinin ba9kalarin1n buraya girme

sine riza gostermeyecegini belirtecek nitelikte bir takim 

i9aretlerle d19 alemden ayr1lm19 olmasi, bu yerin konut eklen

tisi say1lmas1 i9in yeterlidir. Bu i§aretlerin mutlaka saglam 

ve a91lmas1 milmklin olmayan duvar 9eklinde olmasina gerek yok

tur. Hatta bu engeller, i§aretlerin maddi olmasida 9art olma

yip, pisi9ik bir engel veya i§aret yeterlidir (4). Daha 

dogrusu bu yere girmenin, hak sahibinin rizasi di91nda ola

mayacaginin anla91l1r durumda olmasi gerekir. Ozellikle fail in 

kasdi.nin belirlenmesi bakimi.ndan hak sahibinin tahsis irade

sini anla91l1r k1lacak, baz1 maddi i~aretlerin bulunmasina ge

reksinim vardir (5). Yargitayimiz da "bah9enin al9ak duvarla 

9evrili olmas1n1, muhkem kapi ve bunun tizerinde a91lmas1na ma

ni olacak kilidinin bulunmamasi.nin, bu yerin eklenti (mli9temi

lat) olarak kabultine engel te9kil etmez" (6); "tic; taraf1 bir

ketle, diger tarafi 9eperle 9evrili olan avlunun, bu yerin 

(1) CGK., 2.7.1956, 4-110/122 {CA~LAYAN, L962, s. 616), 4. 
CD., 7.7.1961, 2880/3 238 (LiVANELiOGLU, M.S., izahl1-
Mukayeseli Yargitay Emsal Kararlari Ceza Bollimil, Ankara, 
1966, s. 74), 4. CD. 20.1.1956, 15785/552 (Bayraktaroglu, 
Necati Yarg1tay ceza kararlari (A91klama ve Notlar, Anka
ra 1969, s. 74 

(2) STUCKi, s. 26 
(3) DREHER, s. 662 
(4) STUCKI, s. 26, 27 
(5) EREM, Tlirk Ceza Hukuku Ozel Hilktimler, c. III, s. 278 
(6) CGK., 31.1.1944, 21/18 (KOSEOGLU, s. 245) 
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tahsis iradesini ac;iklamaya y'eterli oldugundan kap1s1n1n ol

mamas1 bur an in konut eklen ti sin den say1lmas1na engel olmaz" 

(1) diye vermi~ oldugu kararlarlada bu goril~il kabul ettigi go

rillmektedir. 

Yarg1tay1m1z etrafi duvarla c;evrili bah9eyi konut ek

lentisinden saym1~t1r (2). Fakat bahc;e duvar1n1 bizzat konut 

eklentisinden saymamaktadir (3). Yine yarg1tay1m1z diger bir 

kararinda "kiracilarla ortaklai;;a kullan:Llan bahc;enin konut ek

len tisi ( mti.;;temilati) ni teligini ortadan kaldirmaz" ( 4) demek

tedir. 

Yukarida yapt1g1m1z tlim ac;iklamalardan sonra konut ek

len tisi nedir, nereler konut eklen tisi say1l1r
1 

bunu yani tla

maya 9al19al1m . Eklenti {mil9temilat) kavram olarak konuta 

bagli veya pek yakin yerler anlam1n1 ta~ir. Daha ac;1k bir de

yimle "eklendi" (mlilitemilat) konut ve benzeri yapilarin kul

lan1l1:;; ama9lar1ndan herhangi birini tamamlayan diger yerler

dir. O zaman bir yerin eklenti say1l1p say1lmayacag1n1 sap

tarken olc;li olarak neyi almamiz gereklidir. Dah~ - do§rusu ek

len ti yi belirlemek ic;in ol9il ne olmas1 gerekir. Bun a yan1 t 

vermeden once yasanin eklentiyi neden korudugunu saptamarniz 

gerekir. Eklenti konut olmadi.gina gore yasa neden korunmakta

dir. Cilnkil eklentinin konut olmad1g1 ac;1kt1r. Boyle dil~ilndil

glimilzde, yasanin eklentiyi konutu korumakta zorunlu buldugu 

ic;in korudugunu gorilyoruz. o halde suc;a konu olan bir yer 

dogrudan dogruya konut olmasa bile bu yere girilmesi veya gi

rildikten sonra 91k1lrnamas1 konutun huzur ve silkununu, bozu

yorsa, dolay1s1yla ki~i hilrriyetini ortadan kald1r1yorsa, bu 

(l) CGK., 11.1.1971, 4-57/5 (YELEKCi, i., OZENC, A/YELEKCI, 
M./Tilrk Ceza Kanunu ve Yonetmelikler, Ankara 1971, 
s. 590); 4. CD., 2.11.1976, 6711/6755 (Ozel, Cevat, Yarg1-
tay Ceza Daireleri ve Genel Kurul i~tihatlar1, Istanbul 
1988, s. 181) 

(2) 4. CD., 6.11.1987, 7066/9144 (yay1nlanmam1~t1r) 
(3) CGK., 21.2.1944, 5/54 (ONDER, s. 54) 
(~) 4. CD., 15.4.1964, 1279/1531 (OZUTLlRK, s. 688) 
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gibi yerleri eklenti olarak daha dogrusu konutun eklentisi 

(mli9temilat1} olarak kabul etmek uygun olur. Yarg1tay1m1z bir 

kararinda 11 eklenti 11 yi (mi.i,temilat1) belirlerken goz oni.inde tu

tulmasi gereken noktanin, i9erisine girmekle ki9i huzur ve gi.i

venliginin, ki9i hilrriyetinin bozulmu, olup olmayacag1 oldugu

nu a91k9a belirtmi9tir. Ytiksek Mahkeme bu kararinda i9ine gi

rilmesi veya girildikten sonra 91k1lmamas1 konutun huzur ve 

gtivenligini, ki9i htirriyetini ortadan kaldirabilecek olan yer

ler "eklen ti" ( mti~temi lat) say1lmal1d1r demek tedir { l) • 

Konut eklentisi sayil~n yerlerin baz1 yeni ceza yasa

larinda oldugu gibi, yasamizda da birer birer tayin vetadat 

edilmesi ki'i hilrriyetinin korunmasi bak1m1ndan yerinde ola

cagi ogretide ileri stirillmil,tilr (2). Arna hi9 9ilphesiz bu 9e9it 

yerlerin hangileri oldugunu s1n1rl1 bir 9ekilde gostermek 

mtimklin degildir (3). ~ilnkti gi.ini.imtizde tek tip konut olmad1g1 

gibi 9ehirlerdeki ve kirsal kesimdeki konutlar da birbirlerin

den 9ok ayr1 ozellikler ta91maktad1rlar. ornegin baz1 koyler

de i9inde oturulan evin dam1 ba9ka evlere gitmek i9in zorunlu 

olarak sokak gibi kullan1lmaktad1r. Boyle bir durumda yerine 

gore konutun bir par9as1 olan dami burada konut eklentisi ve

ya konuttan sayamayiz. Bu nedenle her olayin burada konut ek

lentisi veya konuttan sayamayiz. Bu nedenle her olayin ve 

konutun ozelligine gore yarg1c1n konut eklentisi oldugu ileri 

si.iriilen yerde ke9if yaparak, bu yerin konut eklentisi olup ol

mad1g1 konusunda yerinde ara9t1rma da bulunarak, bir neticeye 

varmas1 uygundur. isvi9re Federal Mahkemesi de yarg1c1n objek

tif yorum metodu ile bu yerin eklenti say1l1p say1lmayacag1n1 

saptayacag1n1 kabul etmekle birlikte, diger metodlarida tamam1 

ile red etmemektedir (4). Yargicin bu yonde veidigi kararlar 

maddi olaylardan say1l1r. Bu nedenle yargitay incelemede bu 

(1) CGK., 7.3.1988, 4-605/74 (yay1nlanmamJ.~t1r) 
(2) ~ENSOY, s. 94 
(3) EREM, Tiirk Ceza Hukuku Ozel Hiiki.imler s. 278 
(4) Bkz. STUCKi, s. 27 
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yondeki tesbite kari~mamalidir (1). Fakat bir yerin konut veya 

konut eklentisi oldugu k.onusunda hilklimde yasanin sozil ve ruhu 

ile tesbit edilmi~ ~l9illerin olaya uygulanmasinda hata yapil-
' 

mi~sa, yargitay o takdirde rnUdahale eder (2). 

Anadoluda koylillerin evlerinin etrafinda yari bir daire 

olu~turacak ~ekilde 9ali, 91rp1 yiginlari ile olu~turduklari 

eve biti~ik avluya benzer meydanlarin eklenti sayilip sayila

mayacag:inda tereddilt edilrnektedir (3). Uygulamada bu gibi 

durumlarda 9ogunlukla yargicin tayin ettigi bilirki~i ve yine 

yargicin kendi ol9ilmii ile bu yerin konut eklentisi sayilip 

sayilrnayaca~i belirlenrnektedir. 

Yargitayirnizin da failin girdigi idda edilen yerin ko

nut eklentisinden bulunup bulunmadiginin, bilirki~i arac1l1g1 

ile yarg19 ta~afindan yerinde tesbit edilmesi gerek.tigi goril-

9Unde oldugunu, vermi~ oldugu kararlarinda 9ormekteyiz. Bu 

konuda Yargitayimiz bir k.ararinda 11 san1g1n girdigi iddia olu

nan yerin konut eklentisinden (mil~temilatindan) bulunup bulun

mad1g1 bilirki9i marifetiyle tesbit edilmeden eksik soru~turrna 

ile hlikilm Kurulmasi yasaya ayk1r1d1r (4) demektedir. 

Tf) CRIVELLAlU, c. V, n. 2 79; EREM, Tlirk. Ceza Hukuk.u Ozel Hil-
ktimler, c. 3, s. 278 1 

{ 2) MANZI Ni, c. IV, n. 1260; 11 Ke9ifte yapilan bilir ki9i ince
lemesine gore, 9ikayet edenin ailesi ile birlikte \oturdugu 
lojmanin dort tarafi duvarla 9evrili avlu i9erisinde bu
lundugu, sanigin mesken mti9temilat1ndan (eklentisinden) 
sayilmasi gereken avludan ge9erek lojman penceresinide 
tlkirdatnu.tl olmasi su<;un tamamlanml.fi oldugunu gosterir. E,k
sik kalki~ma degildir" (4. CD., 15.9.1982, 5054/5471 YKD. 
1981, sy. 11, s. 1598) EREM, Ti.irk Ceza Hukuk c. III, 
s. 279 dip not: n. 29 dan al1nm1~t1r. 

(3) ERDOGDU, Eve Girme Su<;lari ••• , s. 12 
(4) 4. CD., 21.10.1983, 4587/5102 (yay1nlanrnam1~t1r) 
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~ 2- SU<;UN FAIL.I 

Su9lar1n 9ogu herkes tarafindan i9lenebilir. Fakat ba

zi su9lar~n i9lenebilmesi i9in yasa su9 failinin belirli ni

telik ve ozelliklerde bulunmasini 9art ko9mu9tur. Bu durum 

su9lar1n su9un faili yonilnden, ikiye ayrilmasina neden olmu~

tur. Herkes tarafindan i~lenebilen su9lar genel su9, belirli 

sifat veya niteliklere sahip olan kimseler tarafindan i~lene

bilen suc;lar da mahsus (ozgill) su<;;: diye an1lmaktad1r (1). Ge

nel su9 diye adland1r1lan su9u herkesin i9lemesi milmkilndilr. Bu 

nedenle herhangi bir kimse bu su9un faili olabilir. Mahsus 

(ozgUl} su9lar1n ancak belirli sifat veya nitelikleri ta91yan 

kimselerce i~lenmesi mlimkiln olup, bunlarin d191nda kalan ki-

9ilerce i~lenmelerine olanak bulunmamaktadir. Bundan dolayida 

mahsus su9lar1n faili herhangi bir kimse degil, belirli ozel

lik ve nitelikleri ta~iyan kimseler olabilir. 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun,ki9iler tarafindan 

i~lenen konut dokunulmazligin.i ihlal suc;:u ve mem_urlar ta.rafin

dan i~lenen konut dokunulmazligini ·ihlal suc;u olmak ilzere ya

samizca iki ~ekilde dtizenlenmi9 oldugunu ac;:1klam19tik. Konut 

dokunulmazligini ihlal suc;:unun birinc_i .'iekli olan, Tilrk Ceza 

Yasas.inin .l 93. maddesinde yaz.ili ·suc;:u, herhangi bir kimse i9-

leyebilir. Bu su9un faili olabilmek i<;in yasa ozel bir· 9art 

aramamaktad.ir. Bu nedenle, bu su<;da herkes1su9 faili olabilir. 

Fakat konut dokunulmazligini ihlal su9unun ikinci ~ek~i olan, 
I 

Ti.irk Ceza Yasasinin 194. maddesinde yazili su9u ancak · 11 memur 11 

sifatina sahip olan kimseler i9leyebilirler (2). Fai~in memur 

olmasi ve gorevini kotilye kullanarak ba~kasinin konutuna g~r

mesi suretiyle i9lenebilen konut dokunulmazligin.i ihlal su9u

nun ikinci ~eklini olu9turan bu su9, ileride incelenecektir. 

(1) DONMEZER/ERMAN, Nazari Ve Tatbiki Ceza Hukuku 9. Bas1, 
1986, c. II, s. 459 

( 2) EREM' Tlirk Ceza Hukuku o.zel Hilkilmler, c. III I s. 2 79 
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Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun birinci ~ekli olan 

ozel ki~iler taraf1ndan i9lenen konut dokunulmazligini ihlal 

suc;unda herhangi bir kimsenin suc;i faili olabilecegini belirt-
! 

mi:;;tik. Ancak konut dokunulmazlig.'i.ni ihlal suc;u ki~i hilrriye-

tine kar~i i~lenen suc;lardan olmasi nedeniyle, birlikte ya~a

yan k.i~iler, veya aile fertleri arasinda i~lenmi~ olmasi ha

linde degi~ik ozellik arzedecektir (1). Ayrica bu suc;la konu

tun fiziki varligi ve mal niteligi korunmayip konutta bulunan

larin huzur ve gUvenligi, ki~i hilrriyeti korunmak istendigi 

ic;in, bu 

aleyhine 

$imdi bu 

sU<;:un kiraya veren ev sahibi tarafindan, kiraci 

i9lenmesi durumunda da degi~ik ozellik gosterecektir. 

ozellikleri goz ontinde tutarak, ki~iler tarafindan 

i~lenen k.onut dokunulmazligini ihlal suc;unda, suc;un faili olma 

durumu a~agida yapacagimiz ayrimlar ic;inde incelenebilir. 

a- Aile fertleri birlikte bir konutta ya9iyorlarsa, bu 

konutta birbirlerine kar91 bu suc;u i9leyebilmeleri ve bu suc;un 

faili olabilmeleri mUmkiln degildir. Aileden bir kimse, diger 

kimselerin veya aile ile birlikte ya9ayan (ornegin hizmetc;i

nin) i9gal ettigi odalar bak1mindan bu suc;un faili olmaz (2). 

~ilnkil yasa konutu bir biltiln olarak ve ayni konutta bulunan 

a.ile bireyleri hakki.nda kill olarak. korumak tadir. Bu nedenle 

aileden bir kimse rizasi olmasa dahi aileden diger bir kimse

nin veya aile ile birlikte ya~ayan kimselerin odasina girerse 

konut dokunulmazli.gin1 ihlal suc;unu i~lemi~ olmaz. Bu gibi du

rumlarda ancak, ko9ullar1 varsa i9lenen fiiiin niteligine gore 

ba~ka su9lardan birinin meydana gelmesi soz konusu olabilir. 

Yarg1tayimi.z da 11 ayn1 evde oturup, ayri ayri o<;ialarda 

kalsalar dahi, baban1n ogluna ait odaya her zaman girinek ha~

k1na sahip oldugundan dolayi, oglunun geceleyin evde bulun

rnamasindan yararlanarak, odasina girerek gelini ile zinada 

( l ) ONDER , s • 5 4 
(2) EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Htikilmler, c. III, s. 279'dan 

naklen. 
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bulunan babaya konut dokunulmazligini ihlal suc;undan dolayi 

ceza verilmemesi gerekir" (1) demektedir. 

Yine aile ile birlikte ya~ayan hizmet9inin de aile bi

reylerinden birinin odasina girmesi sue; olmadigi gibi, aile 

bireylerinden birinin de rizasi olmamasina _karliin hizmetc;inin 

odasina girmesi durumunda konut dokunulmazligini ihlal suc;unu 

i9lemi~ olrnaz. 9ilnkli Medeni Yasamiz, bir sozle~meye dayanarak 

aile ile birlikte ya~ayan linc;lincil ki~ilerin de aile birligine 

dahil bulundugunu ac;ikc;a dlizenlemi~tir (2). Hizmetc;inin de 

9al1~ma sozle9mesinin devami silresince aile birligine dahil 

oldugundan ~liphe yoktur. 

Yargitayimiz da aile ile birlikte ya~ayan kimselerinde 

aileye kar91 konut dokunulmazligini ihlal suc;unu i§leyemeye

ceklerini bir kararinda "sanigin ic; gilveysi·olarak ayni evde 

oturmasina gore, darili.p evi terkettik ten bir slire ·sonra kari

si ile bari9rnak amaciyla aslinda beraber oturdugu eve girmeye 

te~ebbils fiilinde konut dokunulmazlig1ni ihlal suc;u olu§maz" 

(3). demek suretiyle ac;ikc;a belirtilmi~tir. 

Ailenin bir ki~isi birlikte oturma hakk1n1 kaybetmi~ 

ise konut dokunulmazligini ihlal suc;unu i~leyebilir. C~vallo' 

ya gore evlendikten sonra Medeni Yasa uyarinca koca~in ikamet

gahi kendinin ikametgahi olacagina gore, ba1ban1n rizasi hila

fina, kizin aile konutuna girmesi veya 91kmamasi. konut) doku

nulmazligini ihlal sayilmalidir (4). 

( 1) CGK. I 30 •. l.1950 I ( ALICANOGLU, s. 499) 
( 2) ROSSEL, Virgile, ·rurk ve isvic;re Medeni Kanunu ~erhi 

(Adalet Bakanligi, ~evirisi) Ankara 1926, n. 722, s. 305.; 
OLGA9, Senai. ±c;tihatlarla Tilrk Medeni Kanunu ~erhi, ti9Un
cil bdski, Ankara 1975, s. 85, 86 

(3) 2. CD. 4.5.1953, 7265/7278 (Caglayan 1962, s. 619) 
(4) CAVALLO, s. 112: (EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hliklimler, 

c. III, s. 279 1 dan naklen). 
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b- Ailenin f ertleri olmakla beraber birlikte ya,amayip 
da ayri ya:;ayanlar arasinda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u

nun i~lenmesi milmkilndilr. Yalniz bu su9un 1,lenebilmesi ic;in 
birbirlerinin konutuna girilmemesi konusunda rizanin bulun
mad1g1n1n ac;ikc;a belirtilmi~ olmasi gerekir. Ailenin fertleri 
olmakla ayri yaljayanlar ve akrabalar arasinda birbirlerinin 
evine girmeleri durumunda bOyle bir ac;ik r1zas1zl1k halinin 
bulunmad1g1 zamanlarda fiil sue; olmayacakt1r (1). Cilnkil ayr1 
yerlerde ya~ayan aile fertleri ve akrabalar adet geregi, bir

birlerinin evine her zaman girebileceklerinden, riza hilafina 
girilip girilmediginin bu durumda tesbiti ancak r1zan1n bulun
mad1g1n1n ac;ikc;a belirtilmi11 olmasi h.alinde miimkiln olmakta
dir. Yoksa girmede riza var say1l1r. 

Yargitayda "gelinin akrabasindan olan bir kimsenin gece 

vakti eve girmesinde ev sahibi olan kayinpederinin, r1zas.1nin 
bu kimseye kar~i var say1l1p say1lmayacag1n1n araljt1r1lmama

s1n in 11 
( 2) yolsuz oldugunu belirtmi ljtir. Ba:;ka bir karari.nda 

yargitayimiz 11 san1g1n davac1n1n akrabasi. olduguna gore dava

c1n1n evine herzaman girip c;i.kmakta olup olmad1g1nin ve dava

c1n1n san1g1 evine girmekten once men edip etmediginin. ara11-

t1r 1lmaks1z1n mahkumi yet karari verilmesini" ( 3) yolsuz bul

mu'iltur. Diger kararlari.nda da yargitay "taraflarl.ll usul ve 
filrug olmalarina gore, kon·ut dokun1ulmazl1g1n1 bozma Sl;l<;U un

surlar1n1n ne suretle gerc;ekle11mi~ say1ld1g1n1n a9~klanmas1 
gerekir" ( 4), "karde-!iller arasindaki akrabali.k nedeniyle adet 

geregi birbirinin evine girebileceklerine gore, konut\ dokunul

mazl1g1n1 ihlal su9unun ne ~ekilde olu11tugunun a91klanmam1~ 
olmasi yolsuzdur" (5), "sanigin akrabalik sebebi ile1 mU~teki-

, 
nin evine herzaman teklifsiz olarak girip 9ikt1g1 yolundaki 
savunmayi dogrulayan mii~tekinin ve tan1g1n a91k beyan ve 

(1) ONDER, s. 54 
(2) l. CD., 19.11. 1942, 2800/2712 (ALICANOGLU, s. 493) 
(3) 2. CD., 19.1.1944, 81/420 (ALICANOGLU, s. 493) 
(4) 4. CD., 14.3.1945, 2484/2768 (ONDER, s. 55) 
(5) 2. CD., 27.11.1946, 8543/8471 (GOZUBUYUK, n. 15, s. 885) 



- 114 -

~ahadetleri nazara alinmadan ve san1g1n riza hilaf ina konuta 

girdigi veya girip de 91kmad1g1 hakkindaki deliller gosteril

meden TCK 1 n1n 193/2 maddesi ile ~ahkumiyetine karar verilmesi 

yasaya aykiridir" ( l) demi:}tir. 

c- Kari koca arasinda evlilik birligi devam ediyorsa, 

kari kocasi ile birlikte oturmak hakkina sahiptir: 9iinkil me~ 

deni yasamizin 21/1. maddesine gore evli kadinin ikametgahi 

kural olarak kocanin ikametg~hidir. Bu nedenle ortak konut 

bakimindan kari ve koca birbirlerine kar91 konut dokunulmazl1-

g1n1 ihlal su9unu i9leyemezler bu su9u i~leyemedikleri i9inde 

failde olamazlar. Medeni Yasanin 162 •. maddesinde yaz1l1 or

takla1a ya,ami.n tatilini gerektirir bi~ durum olmad1g1 hald~, 

kari ve kocadan her biri bagimsiz konutlarda fiilen ayri otu

ruyor olabilirler. Bu durumda da kari veya kocanin digerinin 

bagimsiz olarak oturdugu konuta girmesinde konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal su9u olu9maz. 9ilnkil birlikte oturma yolundaki 

yasal durum, yarg19 karari olmad1k9a fiili durum ile ortadan 

kalkmaz (2). Burada bu su9 01u,mad1g1 i9inde kari ve koca yine 

su9un fdili olamaz. 

Yargitayimiz da bir kararinda 11 kocanin yasal neden ol

madan ayri ya.;>ad1g1 karisinin evine girmesinde, konu t dokunul

mazl1g 1n i ihlal suc;u olu~maz 11 (3). demektedir. 

Eger kari bagimsiz bir konutta kalmayip da bir ba~ka

sinin yaninda veya kendi ailesi yaninda kalmakta ise, kocanin 
I 

bu konuta girmesi bunlara kar~i konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

suc;unu olu~turabilir. Bu nedenle koca bu durumda suc;un faili 

olabilir. Ni tekim yargi tay da 11 kendisinden ayri olara'ic babasi 

evinde ya~ayan karisi ve c;ocugunu gormek ic;in gelen ve 9al

d1g1 kapinin ac;ilmamasi Uzerine zorlad1g1 kontrplak kapi tah

tas1n1n kir1lmasi sonucu, kapinin ac;1lmas1 ile riza olmadan 

(1) 4. CD., 9.4.1984, 2594/2574 (yayinlanmami~ karar) 
(2) EREM, Tilrk Ceza Hukuku ozel Hilklimler, c. III., s. 280 
(3) 4. cu., 14.1.1953, 13064/377 (GozlibUylik, s. 890) 
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eve giren kocanin eyleminin, konut dokunulmazl1g1ni ihlal 

suc;:unu olu9turacag1na 11 
{ l) karar vermi~tir. 

d- Kari veya koca 11 ortakla9a ya~ami.n tatili" gibi du

rumlarda ayri. yerlerde konut edinebilmektedirler. Bu nedenle 

yargi.c1n ayr1l1k karari lizerine kadin ayri bir ikametgah se

c;:ebi li r (2). Ayr1l1k karar1 verilmi~ ve bu karar uzerine kari 

kendisine ayri bir konut sec;:mi~ ise, kocanin kar1n1n rizas1 

hilaf1na kar1n1n ayr1 olarak sec;:mi~ oldugu bu konuta girmesi 

durumunda, konut dokunulmazl1~1n1 ihlal su9u meydana gelir 

(3). Kari hakk1nda da ayni ~eyi sBylemek dogru olur (4). Kari 

koca yar91c1n verdi~i ayr1l1k karar1 ile ayri ya~amakta ise

ler, bag1ms1z bir konutta edinebileceklerine gore, bu ~urumda 

kar1 ve koca birbirlerine kar~1 konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

suc;:unun failide olabilirler. Yarg1tay1m1zda bu durumu kararin

da ac;:1klam1~t1r, bu nitelikte kararlari vard1r (5). 

(1) 4. CD., 27.2.1978, 351/689 (YKD, 1980, sy. 2, s. 292, 293) 
( 2) Bkz. "Ancak, Mk. md. 162 /I, II' deki durumlarda-- kadin, ayr1 

bir ikametgah kurabilir {KOPRULU, s. 215) 
( 3) italyan yargi tay1nin bu ni telikte kararlari vard1r. Fakat 

~u nitelikte aksine bir kararida vardir: "Ayr1l1k karari 
ile kocanin ev~ birli~in evi olmak niteligini kaybetmi~
tir. Fakat bundan kar1n1n o eve girmek hakk1n1 kaybettigi 
anlami c;:1km_az 11 Bu konuda bkz. CAVALLO, s. 112, EREM, Ti.irk 
Ceza Hukuku Ozel . .'., c. III, s. 280 

(4) EREM, Ti.irk Ceza Hukuku dzel Hilklimler, c. III, s. 280 
(5) Bkz. Yarg1tay1m1z bir kararin da "Medeni Kanunun 162. mad

desi mucibince taraflar hakkinda ayr1l1k karari verildigi 
anla91lmas1na ve koca taraf1ndan kiralanmi~ olan mecurun 
millk sahibi tarafindan kira milddetinin hi taminda tahliye
si istenmesi lizerine san1g1n buna dair olan protestoya 
verdigi cevapta evle alakasi kalmadigi.ni ve istedigi tak
dirde evde ikamet etmekte olan magdurla kira akdini yeni
lemekte serbest oldugunun bildirmesine nazaran, yekdige
riyle yarg19 karari ile ayri ya9ayan ve mal sahibinin 
protestosuna kar~l. evle bir gilna alakasi kalmad1g1n1 bil
diren san1g1n, magdurun milstakil ikametgahi mahiyetinde 
olan mil9tekinin kap1s1n1 kirarak ic;:eri girmesinde mesken 
masuniyetini (konut dokunulmazl1g1n1) ihlal suc;:unun unsur
larinin mevcut oldugu dil9ilnlilmeksizin beraet karari veril
m~s~ xo~suzdur" demektedir. (2. CD., 6.5.19521 6071/6017, 
GOZUBUYUK, s. 890) 
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e- Kadin ve erkegin evlilik bagi bulunmadan bir sure 

beraber ya~ami~ olmalari, ayrildiktan sonra birbirlerinin 

konutuna girme hakk1n1 vermez (1). Bu nedenle ayrildiktan son

ra kad1n veya erkegin birbirlerinin konutuna girmeleri duru

munda, konut dokunulmazligini ihlal su9u olu~acag1ndan, bir

birlerine kar~ida bu su9un faili de olabilirler. Yarg1tay1m1z 

da "kad1n ile erkegin bir sure birlikte metres hayat1 ya~amas1 

erke~e ve kad1na di~erinin kapal1 olan kap1s1n1 zorlayarak 

a91P i9eriye girme hakk1n1 vermez. Bunlardan birinin teklifine 

kar~1n kap1n1n ac;1lmamas1n1n, fiilen girmekten men te~kil 

etti~i gdzetilmeden berat karar1 verilmesi yolsuzdur'' (3) de

mektedir. 

f- Birden fazla ki§i ayni oday1 konut olarak payla~1-

yorlarsa, bu odaya girmede birbirlerine kar91 konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su9u bak1m1ndan fail olamazlar. drnegin, bir 

otel odas1nda birden fazla ki~i birlikte kaliyorsa bunlarda bu 

birlikte kald1klar1 odaya girmede birbirlerine kar§l. fail ol

mazlar. Ayrica bu ayn1 odayi konut olarak payla9an kimseler, 

oda d1~1ndaki ortakla,a yerler bak1m1ndan da bu ~~~ta fail ol

mazlar. Bir konutun ayri odalarinda kalan kimseler birbirleri

nin odalar1na girmeleri durumunda konut dokunulmazligini ihial 

su9unun faili olabilmektedirler. Ancak odalar da~indaki, or

takla~a kullanilan koridor, mutfak, tuvalet gibi yerler y6-

ntinden bu suc;ta fail olmazlar. 

g- Kiraya verilen evin sahibi, kiracisi aleyhine konut 

dokunulmazligini ihlal suc;unu i~leyebilir ( 3). Ayni zamanda bu 

suc;un faili de olabilir. Cilnkil konut dokunulmazligini ihlal 

suc;u ile daha once ac;1klad1g1m1z gibi, konutun fiziki varl1g1 

ve mal niteligi korunmay1p, burada bulunanlarin ki~i hilrriyeti 

korunmaktad1r. Bu nedenle ev sahibinin millkiyet hakk1, kira

c1n1n konut dokunulmazl1g1n1 ihlale neden olamaz. 

( l ) O~DER I s. 5 4 
(2) 4. CD., 8.2.1951, 798/798 (GOZ0B0Y0K, s. 888) 
(3) MARCHAL/JASPAR, s. 324, 325; DREHER, s. 661; EREM, Tilrk 

Ceza Hukuku Ozel HUkUmler, c. iII, s. 279 
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§ 3- SUCUN MADDi UNSURU 

I- GENEL OLARAK 

Bir su9un maddi unsurundan soz edebilmek i<;in, d19 

alemde bir degi9ikligi gerektiren veya boyle bir degi9iklige 

yonelik olumlu veya olumsuz bir hareketin bulunmasi gerekir 

( l ) . 

Yasadaki tanima uygun tipik bir eylem i<;in her~eyden 

once olumlu veya olumsuz bir hareket yap1lm19 olmal1d1r. Ciln

kti, <;ag1m1zda insanlarin olumlu yada olumsuz bir harekette 

bulunmaks1z1n, yalniz dil9Unce ve kan1lar1ndan ottirU cezaland1-

r1lmalar1 olanag1 artik tan 1nmamak tadir ( 2) . Bu nedenle, bir 

olurnlu veya olumsuz 9ekilde beliren hareketin bulunmas1 bir 

sucun varl1g1 i<;in zorunludur. Ancak, yalniz bir hareketin 

varl1g1 sucun maddi unsurunun tamamlanmas1 i<;in yetmez. D19 

alemde bu hareketten dolay1 bir degi9iklik meydaria--gelmi~ ol

mal1 veya bu hareket di~ alemde degi9iklik meydana getirmeye 

yonelmi9 olmal1d1r. 

Konut dokunulmazl1g1n1 bozmak su9unda, failin kendisini 

oradan <;ikartmak hakkina sahip olan birinin r1zas1 hilaf1na 

veya hile ile veya gizlice, konutuna veya konutun eklentisine 

(meskenin mii9temilat1na) girmesi veya rizas1 ile girdikten 

sonra 91kmamas1 su9un maddi unsurunu olu9turur. Goriiliiyorki 

yasam1z hak sahibinin rizas1 hilaf1na konuta girmek veya riza 

ile konuta girildikten sonra 91kmamak iizere, se9imlik maddi 

unsurlar1 belirlemi9tir. Biz maddi unsur ba9l1g1 ad1 altinda 

konut dokunulmazl1g1n1 bozmak suclarinda hareket ve hareketin 

ozelliklerini belirtecegiz. 

(1) DONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku
1 

9. bas1, 
c. I, n. 500, s. 354 

(2) ALACAKAPTAN, U. Su~un Unsurlari, Ankara 1970, s. 35 
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II- HAREKET 

Hareket, Ceza Hukuku bak1m1ndan insan1n di~ta beliren 

bir davran1~1d1r. Hareket, her suc;ta bulunmas1 gereken bir un

sur oldugu, hemen hemen biitiln yazarlarca benimsenmi§tir ( 1). 

Hareket ad1n1 verdigimiz unsur iki ~ekilde ortaya c;ikabilir. 

Bir ~eyi yapmak veya yapmamak. Hareket, bir §eyi yapmak §ek

linde i se olumlu ( icrai) , yapmamak §eklinde ise olumsuz ( ih

mali) hareket ad1n1 alir. 

Yasa gosterdigi hareketlerden herhangi birinin yap1l

mas1 halinde, suc;un meydana gelecegi htikmiinii koymu§sa: sue; 

sec;imlik hareketli bir suc;dur. Yasada gosterilen hareketler

den bir tanesinin yap1lmas1 ile hareket unsuru olu§ur. Ctinkii 

bu hareketlerden her biri bag1ms1zd1r. Konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal suc;unda, maddi unsurun hareket kism1, konut veya eklen

tisine "girmek 11 veya 11 c;:1kmamak 11 d1r. Konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal suc;unda "girmek 11 veya 11 c;1kmak 11 hareketlerinden birinin 

yap1lmas1 ile bu suc;un hareket unsuru meydana gelmi§ olur. 

<;tinkil yasada sec;imlik olarak iki hareket belirtilaigi i<;in 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;uda sec;imlik hareketli bir 

suc;tur. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;:unun olu§masi ic;in 

yasamizda sec;imlik olarak belirtilen bu hareketi ayr1 ayr1 

inceleyecegi z •. 

1- Girmek 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u ile korunan yerler 

konut ve konutun eklentisi oldugu ic;in yasan1n belirttigi se

c;imlik hareketlerden biri olan "girmek" hareketinin de konut 

veya eklentisine yonelmesi gerekir. Bu nedenle, girmek deyince 

konut veya eklentiye 11 girmek 11 anla§1l1r. Eskiden yasalar bu 

suc;un gerc;ekle§mi§ olabilmesi ic;in maddi engellerin ortadan 

kald1r1larak, zor kullanilarak konuta girilmi§ 

(1) KUNTER, N., Suc;un Maddi Unsurlar1 Nazariyesi, Istanbul 
1954, n. 9, s. 12 
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olmas1n1 ararlard1 (1). Bu dil9iince 9ekli artik terk edilmi9-

tir. Genelde yeni yasalar sistemine uygun olan yasam1z1n, ka

bul ettigi madi unsur 11 girmektir". Yasamiza gore bu girmek un

surunun olu9mas1 i<;in maddi bir engelin ortadan kald1r1lma

s1na, zor kullan1lmas1na gerek yoktur. c;iinkii konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal su9u hilrriyet aleyhine i'lenen bir su<;tur. Bu ne

denle hak sahibinin konutuna girmesini istemedigine ili9kin 

beliren bu iradesine kar~1 yapilan hareket, daha dogrusu hak 

sahibinin iradesine de~er vermemek bu su9un olu~mas1 i9in ye

terlidir (2). Ger<;ekten hak sahibinin bu iradesi manevi bir 

engeldir. Bu manevi engel maddi engeller kadar kuvvetlidir 

( 3). 

Yasam1z "girmekten" neyin anla~1ld1g1n1 a91klamamakta

d1r. Girmek sozilnden, konut veya eklentilerinin i<;erisine ke

sinlikle girilmi~ olmayi anlamak gerekir. Yasa, fiilen konut 

veya konutun eklentilerine dahil olmay1 ifade etmektedir (4). 

Girmek eyleminin konut veya eklentilerinin tilmilne yonelik ol

dugu kabul edilmelidir. Konutun bir odas1na girilmesi gibi bir 

durum aranmaz ( 5) • Konut ve eklen tileri d1§1ndan -y-ap1lan bu 

konut ve eklentilerine yonelik bazi hareketlerle konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal su9u i~lenmi~ say1lamaz. Bu durumda diger 

o~eleri varsa TCY'nin 547. maddesinde yaz1l1 su9 veya diger 

su9 tiplerinde~ biri olu~ur. Ornegin, kap1n1n, pencerenin vu

rulmasi, duvara merdiven dayayip i9eriyi gozetleme, ta~ atmak, 

pencereden i9eriye bir 9ey uzatmak ve silahla ate~ etmek hare

ketleri konut veya eklentisi i9erisinde yap1lmad1k9a, konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu olu9turmaz. Ancak ko9ullar1 

varsa diger su<; tiplerinden birini olu§turabilir. Yarg1tay1-

m1z1nda ayni goril9te oldugunu bukaiudaki <;e9itli kararlar1nda 

gorilyoruz. 

(1) STUCKI, s. 30; GARRAUD, n. 1546, s. 426 
(2) ONDER, s. 56 
(3) GARRAUD, n. 1546, s. 426 
(4) EREM, Turk Ceza Hukuku Ozel Hiikiimler c. III, s. 280 
(5) OZTURK, 1970, c. I, s. 682 
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Yarg1tay1m1z bu konulara 9u kararlar1nda ac;1k9a degin

mi9tir; Bir karar1nda 11 san1g1n yol tizerinde bulunan mii9tekinin 

evinin duvar1na merdiven dayayarak, merdiven tizerine 91karak 

pencereden ic;eriyi gozetlemesi eyleminin, konut dokunulmazl1-

g1n1 ihlal suc;unu olu9turmayacag1n1, TCY'nin 547. maddesinde 

yaz1l1 suc;u olu9turacag1n1 11 (1) belirtmi9tir. Ba9ka bir ka

rarda Yarg1tay yine yol lizerinde bulunan sokak kap1s1n1 c;ala

rak eve girmek istedigini soyleyip, eve girmek ic;in hie; bir 

icray1 harekette bulunmayan san1g1n eylemi, konut dokunulmaz

l1~1n1 ihlal suc;unu degil, TCY'nin 547. maddesinde yaz1l1 suc;u 

olu9turur demektedir {2). Yarg1tay1m1z yol lizerinde bulunan 

evin pencere cam1n1 ,tiklatmaktan ibaret olan san1g1n eyleme

nin, yaln1zca olc;ilstiz ve dengesiz davran19 (itidal ve muvazene 

d191 hareket) suc;unu olu9turacag1n1, konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal suc;unun meydana gelmeyecegini hakli olarak 9e9itli ka

rarlarinda ac;ikc;a belirtilmi9tir (3). Yarg1tay1m1z ba9ka bir 

kararinda, "eve girmeye yonelik herhangi bir harekette bulun

may1p, evin kap1s1n1 elleri ile vurup ve kap1y1 tekmelemekten 

ibaret san1g1n hareketinin konut dokunulmazl1g1n1 ihlal degil, 

TCY'nin 547. maddesinde yaz1l1 huzur ve rahati ihlal edici 

fiili olu9turacag1n1 11 
( 4) ac;i.klam19ti.r. 

Konut dokunulmazl1gi.n1 ihlal suc;unun tamamlanm19 olarak 

kabul edilebilmesi ic;in, biitlin viicut ile konut veya eklentile

rine girilrni9 olmas1n1n gerekip gerekmedigi konusunda dil9lince

ler degi9iktir. ~imdi bu konuda ileri stirlilen gorli9lere degi

necegiz. 

(1) 4. CD., 15. 6. 1988, 4251/4580 (Yayi.nlanmam19 karar); Ayni 
nitelikte 4. CD., 2.3.1949, 1624/387 (DONMEZER, Ozel Ceza 
Hukuku Dersleri s. 56) 

(2) 4. CD., 19.12.1987, 9660/10989 (Yayi.nlanmam19 karar); Ay
rica bkz. 4. CD., 10.3.1956, 18206/2969, (~AGLAYAN, 1962, 
c. •, n. 53, s. 617) 

(3) 4. CD., 9.2.1982, 345/794 (YDK, Mayis 1932, sy. 5, 
s. 724); Ayrica bkz: 4. CD., 6.12.1949, 14150/15614 (DOGU
ER/ULGENRK/BAYTOK/ERGIL/~ANAL/AYAN., s. 168) 

(4) 4. CD., 19.11.1948, 13253/1271 (ALICANOGLU, s. 497); Ayri
ca bkz: 4. CD., 16.6.1950, 6903/7733 (OZUTURK, s. 703, 
704) 
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Bir goril9e gore, fail, vilcudunun bir kismi ile korunan 

yere girmi9se konut dokunulmazl1g1n1 ihlal sucu meydana gelir. 

6rnegin, elin girmi9 olmasi, kap1n1n arasina ayak konulmas1 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun tamamlanmasi icin yeter-
-

lidir (1). Fakat buna kar91l1k, kap1n1n di91ndaki mektup ku-

tusuna bir 9ey atmak (2), devamli telefon ederek, teknik ara9-

larla, baz1 maddeleri konut ve eklentisine atmak (3) durumun

da konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9undan bahsedilemez. Konut 

dokunulmazl1g1n1n bag1ms1z bir sue olarak yer almad1g1 ingi

liz Hukukunda da, failin vilcudunun herhangi bir azas1n1n 

konuta girmi9 olmas1 ile "girme" hareketi tamamlanm19 say1l

maktad1r (4). Falin yaln1z kolu degil, bir parmag1 dahi acilan 

delikten iceri sokulsa, giri9 ogesinin tamam olmas1 icin 

yeterlidir. Bunun gibi elin gorevini gorecek bir alet dahi 

kullanilsa durum degi9memektedir. 

Diger bir gorti9e gore, girmek biltlin vilcudun girmesi ile 

ger9ekle9ir (5). Bizde tum vlicudun konut veya konutun eklenti

sine girmesi ile konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun tamamla

nacagi dti9tincesindeyiz. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda, 

riza hilaf1na konuta girmek sue olduguna gore, failin vlicudu

nun tamam1 konut veya eklentisine dahil olmasi konut dokunul

mazl1g1n 1 ihlal sucunun tamamlanm19 say1lmas1 icin gerekli

dir. ~linkil, bu ~u9la korunan hukuki konu, ki9i hiirriyeti olun

ca ancak bu konuda biitiln vilcut ile girilmesi durumunda burada 

bulunanlarin ki9i hlirriyeti ihlal edilmi9 olur. Kismen konut 

veya eklentilerine duhul o yerde bulunanlarin huzurunu boza

bilecek bir nitelik gosterirse de1 bu durumu te9ebbils hiikiimleri 

kar§1lad1g1 i9~n, fiilin tamamlanmi§ olmasi gerekli degildir 

( 6) • 

( l) 
(2) 

I ( 3) 
( 4 ) 
( 5) 

( 6) 

STUCKI, s. 30; DREHER, s. 664 
DREHER, s. 664 
STUCKi, s. 30 
KARACA, ingiliz Hukukunda Konut dokunulmazl1g1, s. 802 
DdNMEZER~ bzel Ceza Hukuk Dersleri s. 56; EREM, Turk Ceza 
~ukuku Ozel Hliklimler~ c. III, s. 280 
ONDER, s. 56 
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Konuta veya eklentisine girmenin, blitlin vilcut ile dahil 

olmak oldugunu a91klam1,t1k. Ancak konuta veya eklentilerine 

nerelerden girildiginin onemi yoktur: pencere, baca veya damdan 

girilmesi durumlarinda ?a konut dokunulmazl1g1n1 .ihlal su9u 

olu,ur (1). Yarg1tay1m1z da bir kararinda pencere cam1n1 ke

serek buradan eve girmede konut dokunulmazligini ihlal suc;u

nun olu9acagin1 belirtmi9tir (2). 

Konut dokunulmazl1g1ni ihlal suc;unun meydana gelmesi 

i<;in, girmenin mutlaka bir fiziki engelin a,ilarak gerc;ekle.!i

mesi ~art degildir. Hak sahibinin izni olmadigini gosteren 

iiarete veya piskolojiK bir engele kar91 girmek yeterlidir. 

Yine mutlaka korunan yerlere yilrilyerek girilmeside ge

rekli degildir. drnegin, otomobil ile konut eklentisine girme 

(3), para1iltle veya helikopterle terasa inmekte girmek say1-

l1r. Fransiz Yargi tayi dogrudan evin terasina girmeyide konut 

dokunulmazligini ihlal saymi1tir (4). 

Girmek hareketini, d11ardan yani konut v~~i -~onutun ek

lentisi sayilmayan yerden, konut veya konutun eklentisi sa

yilan yere biltiin viicut ile fiilen dahil olunmasi ieklinde be

lirtmi~tik. Dahilden dahile girmek durumunda da konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal· su9unun "girmek" hareket unsuru tamamlanmi;; 

say1l1r mi? Bu konuda Manzini "dahilden dahile girmek 11 durumu

nu konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun maddi unsurunu te9Kil 

etmeyecegi goriiflinde oldugunu a91klamaktad1r. Bu yazara gore 

baz~ yerlere, ornegin 9a11,ma odasina girmesine izin verilmii 

olan kimse, izin verilmemif bir yere girecek olursa bu durum 

konuta 11 girmek 11 olarak kabul edilemez: yerine gore bu konuttan 

(1) DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri s. 56 
(2) 4. CD, 8. 2. 1989, 14/395 (yayinlanmamif karar Yargitay 

kararlar katonu 1989/4 den al1nmift1r) 
(3) Bkz. Ornek i~in, DREHER, s. 664 
(4) Fransiz Yarg1tay1n1n 4 Mayis 1965. tarihli 631 nolu ka

rari (DALLOZ Code Penal, Paris 1971-1972, s. 101) 
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91kmamak olarak kabul edilir ( 1). Bunun it;in de faile ihtarda 

bulunulmu, olmas1 gerekir. Eger bOyle bir ihtar yoksa (evin 

kiz1 bu kimseyi odas1na kabul etmif ise) su9 01u,mayacakt1r. 

Manzini'nin bu goru,u, hakl1 olarak ele§tirilmi,tir. Konut 

veya eklentisine di,ardan giren i9in konut sahibinin s1n1r1 

onemlidir. Cilnkil, belirli bir yere girilmesi i9in verilmi' 

riza, su9luya diger yerlere de girmesi it;in verilmi' bir yetki 

olamaz (2). Konut sahibi, faile yalniz konutun salonuna gir

mesine izin vermi' ise, yatak odasina failin girmesi durumunda 

hi9 bir ihtara gerek kalmadan bu yere girilmesi ile su9un gir

mek unusuru tamamlanm1, olacag1 kan1s1nday1z. 

2- <;ikmamak 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun maddi ogesinin se-

9imlik hareket kism1n1n ikinci ,ekli, hak sahibinin rizas1 ile 

girdigi konut veya eklentisinden 11 91kmamak" tir. Yasam1z da 

yerinde olarak yalniz konut veya konutun eklentisine "girmek" 

durumu degil, ayni zamanda riza ile girildikten sonra "91kma

mak" durumu da dilzenlenmi,tir. Yasa bunu 11 r1zas1 ile girdikten 

sonra 91kmazsa" ,eklinde belirtmi,tir. Bazi yasal-arda yalniz 

"girmek" durumu belirtilmi,tir. Riza ile girildikten sonra 

91kmama durumu yasada belirtilmedigi i9in bir bo,luk dogmakta

dir. Bundan 91kan sonuca gore, §ayet duhul konutta oturanin 

rizas1 ile ger9ekle,mi~ ise konut sahibinin arzusu hilafina 

orada kalmaya devam etmek su9 te§kil etmiyecektir. Bu 9oztim, 

her ne kadar yasa metinlerinde yer aliyorsada ak1lc1 bir durum 

degildir. Zira, ikinci hareket de yani riza ile girip riza hi

lafina 91kmama da birincisi gibi yani riza hilaf ina girme gibi 

ki,ilerin konutlardaki huzu~ ve gtivenligini, kifinin hilrriye

tini ihlal etmektedir. Bu nedenle, Fransiz Ceza Yasasinda 

"91kmamak 11 durumu yasada belirtilmedigi i9in hakl1 olarak 

Fransiz yazarlar1 taraf1ndan bu durum ele,tirilmi§tir (3). 

(1) MANZINI, c IV, n. 1262 ••• ; EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hti
ktimler, c. III, s. 280 1 den naklen. 

(2) EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Htiktimler, c. III. s. 281 
(3) GARRAUD, c. IV, n. 1544, s. 421 
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Tlirk Ceza Yasasind~konut veya eklentiye hak sahibinin 

rizasi hilafina veya hile ile veya gizlice girmekten bahseder. 

Halbuki ikinci durum ic;in, konut sahibinin "rizasi ile girdik

ten sonra c;ikmamak "dan bahsetmekle yetinmi~tir. Fakat bun a 

kar~in, konuta girmekte oldugu gibi c;.ikmamaktada maddi unsurun 

olu9mas1 ic;in, maddede belirtilen lie; 9ekilden birisi ile ger

c;ekle~mi9 olmas1n1 kabul etmek dogru olur (1). Bu halde de hak 

sahibinin rizasi hilafina veya hile ile veya gizlenerek ko

nuttan c;ikmamak konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun maddi un

surunu olu9turur. Kendisini c;1kt1 gibi gosterip tavan arasina 

saklanan ki~i maddi hareketi olu9turmu9 bulunur (2). 

<;ikmamak hareketinin gerc;ekle~mesi ic;in hak sahibinin 

r1zas1 hilaf1na veya bile ile veya gizlice failin konutta kal

masi gerekir. Konuttan c;ikmamak mlitemadi bir suc; olunca, tema

diyi te9kil edecek derecede bir zaman, hukuka ayk1r1 durumun 

devam etmesi gerekir (3). Yani hak sahibinin soz veya hareket 

yahut hal ve tav1rlar1 ile failin konutta kalmas1n1 istemedi

gini gostererek, c;ikmaya davet etmesine kar91n, failin oradan 
- ---- ---

a yr 1 lrn am as 1 laz1md1r. Bu ayr1lmaman1n, konuttan c;ikmayarak 

kalmanin ne kadar slirmesi gerektigi yasada ac;1klanmam19t1r. Bu 

nedenle yasadaki ''c;1kmamak 11 sozcligil ac;ik bir 9ekilde, olayin 

niteligine, ic;inde bulunulan duruma ve ko9ullara gore yargicin 

takdir edecegi ·az veya c;ok devaml1l1g1 anlatamamaktadir .( 4). 

italyan ve isvic;re Ceza Yasalari bu 11 c;1kmamak 11 kavrami yerine 

"orada kalan" kavram1n1 kullanm19lard1r (5). Yine 1975 Alman 

Ceza Yasasi .da "c;ikmamak" kavrami yerine "orada kalip", 

"oradan uzakla9mazsa 11 kavramlarini kullanm19t1r (6). Yasamiz

da da ayni kavramin kullan1lmas1 daha yerinde olurdu kan1s1n

day1z (7). 

(1) EREM, Turk Ceza Hukuku Ozel Hilkilmler c. III, s. 282 
(2) Bkz. DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri, s. 58 
(3) ONDER, s. 58 . 
(4) ~ENSOY, s. 101 
(5) Bkz. italyan Ceza Yasas1 md: 614; isvic;re Ceza Yasas1, 

md: 186 
(6) Bkz. 1975 Alman Ceza Yasasi md: 123 
(7) Bkz. Ayni kanaat, ~ENSOY, s. 101 
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aaretide ve uygulamada konuttan veya eklentisinden <;1k

mayarak kalman1n ne kadar silrmesi gerektigi konusu c;ok tart11-

mal1d1r. Fransiz yazarlar1ndan Logoz, su9un bu 9ekilde fiili 

bir durum tefkil ettigini a91klamaktad1r. Yazara gore, d1far1-

ya c;1k1lmasi. konusundaki davet karfisinda bir an ic;in tereddilt 

etmek su9un olu9mas1 bak1m1ndan yeterli olamaz. Bu nedenle, 

hak sahibinin failin orayi terk etmesi istegine kar91n failin 

kisa bir sure tereddtit etmesi "c;:ikmamak" sayilmaz (1). Hak 

sahibi, konutunu terk etmesini soylemesi lizerine, fail bu 

iradeye ayk1r1 davranmak istemedi~i halde, konutta kisa bir 

si.ire kalmasi zcirunlu ise bu durumda "c;1kmamak" ogesinin olu9-

tu~u soylenemez. drnegin, failin e,yalar1n1 toplamak ic;in ge

rekli bir silreye gereksinimi varsa ve bunlari toplamakla ug

ra91yorsa, konut dokunulmazl1gin1 ihlal suc;unun maddi oge

lerinden olan 11 c;1kmamak 11 ogesinin olu9tugundan soz edilemez. 

Bir i9i yapmak tizere konutta bulunan kimsenin i9ine hak sahibi 

taraf1ndan son verilmi9se bu kimsenin kalma hakk1 da sona 

ermi~ olur. Arna bu hizmetli efyalar1n1 toplayincaya kadar 

gec;en sure ic;erisinde <;1kmamas1 konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 
I . 

suc;unu olu9turmaz. Kirac1, kira kon trat1n1n bi tme.sfi1.den sonra 

burada.kalsa dahi
1 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu i.;;lemi.;; 

say1lmaz:t9ilnkli hala, konutta oturma hakk1na sahiptir (2). 

Yargitayimizin bu konu ile ilgili kararlar1n1 naklede

lim: Yargi tayimiz 11 sanik yak in akrabal1g1 nedeni yle davac1-

.n1n evine her zaman serbestc;e girip ~1kt1g1, olay giinii de ka-

... p1y1 c;alarak girdigi davac1n1n evinde aralarinda 91kan tarti.;;

ma sonucu davac1yi dovdligil olayi mliteakip kendiliginden evi 

terk ettigi tum dosya kapsamina gore kabul edildigine gore; 

eylem ttim unsurlari ile konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su~unu 

olu.;;turmaz 11 
( 3) , 11 sanigin akrabalik nedeni yle davac1n1n evine 

(1) LOGOZ, c. I, s. 290; Bkz. ayni dii.;;lince i9in STUCKi, s. 34 
(2) Bkz. Bu konuda ayr1nt1l1 bilgi ve 9efitli ornekler i9in 

SUTUCKi s. 35 . . 
(3) 2. CD., 4.2.1982, 699/722 (<;AGLAYAN, 19841 c. II, s. 481, 

482) 
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gidip gelmekte olmas1na, san1g1n davac1n1n rizas1 ile once eve 

girip ve sonra sark1nt1l1k ilzerine feryat sonucu savu.!jup git

tigine gore: eylemde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun un

surlari olu§mam1§t1r" (1) demektedir. 

Hak sahibi belirli bir saatten sonra konutun terk edil

mesini ac;1klam1§ olmasi durumunda bu silrenin bitiminden iti

baren konutta kalmak c;1kmamakt1r. Yoksa, hak sahibi konutunun 

terk edilmesini ac;ikc;a istedigi veya terk edilmesini istedigi 

anlamina gelen bir hareketi yapmi.!J olmas1n1n hemen ard1ndan 

fail evi terk etmi~se c;ikmamak unsuru gerc;ekle§mi§ olmaz (2). 

Yilksek Mahkemede "san1g1n nikahli kar1s1n1n bulundugu kayinva

lidesinin evine kar1s1 ile goril~mek tizere daima ac;ik bulunan 

kap1dan ic;eri girip ve girdikten sonra feryat ilzerine d1§ar1ya 

c;1kmas1 eyleminde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun unsur

larinin olu§mad1gina11 yerinde olarak karar vermi§tir ( 3). 

Hak sahibi, konutunun terk edilmesini ac;ikc;a istedigi 

an lamina gelen bir hareketi yapmu; olmas1n1n akab.i.nde, fail 

evi kendiliginden terk etmeyip hak sahibi veya ba§ka bir tara

findan zorla· evden d1§ar1ya c;1kar1lmas1 durumunda ise "c;ikma

mak" unsurunun gerc;ekle§mi11 olacag1 kanatindeyiz. Yarg1 ta

y1m1z1n da bu goril§il dogrular nitelikte kararlari vard1r (4). 

(1) 2. CD., 30.9.1960, 7913/8587 (CAGLAYAN, 1962, c. I, 
s. 607) 

( 2) ONDER , s. 58 
(3) 4. CD., 15.11.1955, 17174/10853, (OZtiTtiRK, s. 700) 
( 4) Bkz. Yarg1tay1m1z bir kararinda 11 san1k ile kar1s1 arasinda 

bo§anma davas1 olmakla beraber henilz duru§manin ba~lama
d1g1, sanigiri karasinin da bulundugu kaynanas1n1n evine 
konuta sald1r1 ya da kavga amac1 ile gelmeyip iki aydir 
gormedigi c;ocugunu gorilp sevmek amaciyla girdigi aradaki 
bo§anma davas1n1n ac;1lmas1na neden olan anla§mazl1g1 tak
viye amaciyla kaynanasi taraf1ndan san1g1n itelenerek av
ludan d1§ar1ya at1ld1g1, san1g1n avludan c;ikmak istememesi 
gibi bir davran1§1 saptanamad1g1 gibi, ya§ll. bir kad1n 
olan kaynanaya gene; bir erkek olan san1g1nda mukavemet et
me olanagi oldugu halde etmemi§ olmasina gore, konuta sal
d1r1 suc;u unsurlari olu.!Jmam1§t1r 11 demek tedir. 2. CD., 
25.11.1982, 6989/6984 (AYDINOZ s. 195) 
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III- HAREKETiN ~EKLi 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu dilzenleyen Tilrk 

Ceza Yasas1n1n 193. maddesi htikmilnden, bu suc;un maddi unsuru

nun iki ayr1 bic;imde kendisini gosterebilecegi ac;ik ve sec;ik 

bir 9ekilde anla91lmaktad1r. Ger<;ekten bu hilkme gore, failin 

hak sahibinin rizasi hilafina veya hile ile veya gizlice ko

nu ta veya eklentisine 11 girmesi 11 veyahutta hak sahibinin konut 

veya eklentisine riza ile girdikten sonra buradan riza hila

fina veya hile ile veya gizlice 11 91kmamas1 11 zorunludur. Bu 

durumda, sec;imlik iki hareket olan 11 girmek 11 ve 11 91kmamak 11 

hareketlerinin ger9ekle9me 9ekillerinin incelenmesi gerekli

dir. 

Daha onceden belirttigimiz gibi, Ceza Hukukunda genel 

olarak bir suc;un i9lenebilmesi ic;in hareket olumlu (pozitif, 

milsbet) ve olumsuz (negatif, menfi) olmak ilzere iki 9ekilde 

ger9ekle9tirilebilir. Daha ozel bir deyimle ise, hukuki ac;i

dan olumlu hareketle i9lenen su<;a 11 icrai 11 olumsuz hareketle 

i9lenen suc;a ise "ihmali 11 sue; adi verilir ( l). 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun hareket unsuru, 

olumlu 9ekilde ger9ekle9ebilecegi gibi, olumsuz (menfi) bic;im

de de soz konusu olabilir. Ornegin, fail konuta riza hilafina 

girmi9tir. Bu takdirde hareket icrai nitelik ta91r.1hnakar91-

l1k, ornegin fail riza ile konuta girdikten sonra hak sahibi

nin rizasi hilaf1na 91kmamak suretiyle konutta kalabilir. Bu 

durumda ise ihmali nitelikte hareket vardir. Cilnkli hak sahi

binin konutta kalmasina rizasi olmamasina ve konuttan c;1kma

s1n1 istemesi kar91s1nda fail konuttan c;ikmamak suretiyle ih

mali hareketle sue; ba9lamaktad1r. Bu ihmal ile ba9layan sue; da1 

failin konutta kalmaya devam etmesi ile, ihmal ile ba9layan/ 

ihmal ile devam eden mlitemadi bir sue; meydana gelir. (2). Bak 

(1) Bkz. Bu kavramlar ic;in DONMEZER/ERMAN, 9. Bas1, 1985, 
c. I, n:Sll, s. 364- 366 

(2) ONDER, s. 57 
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sahibinin rizasi hilafina konuta girmenin icrai bir hareket 

oldugunu ac;1klam19t1k. Hak sahibinin rizasi hilafina konuta 

giren fail burada kalirsa, hak sahibinin burada kalmada riza

s1n1n bulunacag1 dii9liniilemeyecegine gore, bu durumda icra ile 

ba9lay1p ihmal ile devam eden miitemadi suc;tan soz etmek ola

nag1 vardir. Hatta fail riza hilafina girip 91kmamakta diren

mi9se zorla giri9in direnme tarafindan emilmi9 olacagi ileri 

silrtilmektedir (1). 

Konut dokunulmazl191n1 ihlal suc;unun miltemadi bir sue; 

olarak kabul edildigi Alman ogretisinde baz1 yazarlarca hak 

sahibinin istekte bulunmasina kar91n girilen yerden 91kma

y1p kalmaya devam etmenin gerc;ek ihmal .suc;u (echtes 

Unterlassungsdelikt) oldugu kabul edilmektedir (2). 

IV- HAREKETiN NiTELiGi 

Bazen yasa koyucu, suc;un hareket ogesine ozel onem ve

rir (3). Bu nedenle, onu neticeden ayri olarak tayin ve tesbit 

eder. c;ilnkil hareket belirli ni telikte olmal1d1r.- .. Bu hareketin 

belirli niteliklere sahip olmas1 suc;un maddi unsurunun olu9ma

s1 ic;in zorunludur. Kanuni tipte ozel olarak hareketin belir

tilmedigi durumlarda, hareketin ayrica bir degeri olmad1g1 

ic;in neticeyi rn_eydana getirmeye elveri9li herhangi bir hare

ketin yap1lmas1 halinde sue; olu~ur (4). 

Hareketin 9u veya bu 9ekilde olmas1n1n yasada ozel ola-

··· rak belirtilmesi bazen bu suc;un basi t 9ekil ic;in degil de1 su

c;un ag1rla9m19 9eklinin olu9mas1 bak1m1ndan onemli olabilir. 

Suc;un basit 9ekli i<;in yasada ozel olarak hareket belirlen

mi9se, hareketin bu nitelikte olmamasi durumunda, suc;un maddi 

(1) 
( 2 ) 

( 3 ) 
( 4 ) 

STUCKI, s. 34 
JESCHECK, Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza Hukukuna Giri9, 
Tiirk Ceza Hukukuna ili9kin Ac;1klamalar1; ic;EL/BAYRAKTAR, 
<;evirii YENISEY,. Istanbul 1989, s. 75; DREHER, s. 666 
KUNTER, Suc;un Maddi Unsurlari Nazariyesi, s. 14 
D6NMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 1985, 
9. bas1 c. I, s. 360-361 
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unsuru olu§mad1g1ndan ortada bir su9un varl1g1 soz konusu ola

maz. Yasa suc;un ag1rla§m19 9eklinin meydana gelmesi i9in ha

rekete onem vermi9se, su9un neticesi herhangi bir hareketle 

meydana gelince su9un basit ~ekli olu~mu~ olur. Fakat su9un 

ag1rla~m19 9eklinin olu9mas1 i9in ayni neticenin belirli nite

likteki hareketle meydana getirilmi9 olmasi gereklr. Bu durum

da hareket su9un basit 9ekli i9in degil, ag1rla9m19 9ekli 

bak1m1ndan onem kazanm19 olur (1). 

Turk Ceza Yasas1n1n 193. maddesinde yaz1l1 konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal su9unun ger9ekle9ebilmesi i9in bir kimse

nin kendisini oradan 91kartmak hakkina sahip olanin 11 r1zas1 

hilafina" veya "hile" veya "gizlice" konutuna veya eklentisine 

girer veya r1zas1 ile girdikten sonra 91kmazsa demektedir. Ya

san1n a91k soyleminden de anla91ld1g1 gibi, konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su9unun hareket ogesi bagl1 bir harekettir. 

Bu nitelikteki hareketin ger9ekle9tirdigi su9 da bagli hare

ketli su9tur. Yasa bu su9ta her 9e9it hareketi kapsamina ala

rak cezalandirma yoluna gi tmemi§/ hareketi .. ~~~~?i tipte 

tan1mlam19t1r. Kanuni tipte belirtilen hareketin, herh.angi bir 

9ekilde olu9mas1n1 yeterli gormemi9tir. Su9un maddi ogesinin 

hareket kismi konuta "girmek veya konuttan "91kmamak'' tir. Arna 

bu hareketlerin her ikisinin de belirli niteliklere sahip 

olmasi zorunlu bulunmaktadir. Oyle ise konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9unun hareket ogesi olan konuta girmek veya konuttan 

91kmamak riza hilafina, hile ile veya gizlice olmasi 

(1) Ogretide, yasa su9un 9u yada bu hareketle meydana geti
rilmesi arasinda herhangi bir fark gormekteyse su9 serbest 
hareketli bir su9tur. Su9 sonucu meydana getirmeye elve
ri9li herhangi bir hareketle i§lenebilir. Eger yasa, bir 
su9un i§lenmi§ say1lmas1 i9in, sonucu meydana getirmeye 
elveri9li herhangi bir hareketin yap1lmas1n1 yeterli bul
may1p, ne gibi hareketlerin yap1lmas1 gerektigini a91k9a 
belirtmi9se su9 bagli hareketli bir su9tur. (Bagli hare
ket kavrami ile bagli hareketli su9lar kavrami i9in bkz. 
DONMEZER/ERMAN, c. I, 1985, 9. Basi, n. 505, s. 360-361; 
KUNTER, Maddi unsur, s. 14; ALACAKAPTAN, Su9un Unsurlar1, 
s. 42) 
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gerekmektedir. Bu nedenle konuta girmek veya konuttan 91kmamak 

hareketi, ancak i•riza hilaf1na 11 veya "hile" veya 11 gizlice 11 ni

teliklerden birine sahip oldugu takdirde konut dokunulmazl1g1-

n1 ihlal su9u olu9maktad1r. 

GBrillilyorki "girmek'' veya 11 91kmamak 11 hareketinin nite

liklerini yasa s1n1rlam19t1r. ~imdi hareketin nitelikleri ile 

ilgili kavramlar ilzerinde duracagiz. 

1- Riza Hilaf1na Girmek veya R1za Hilaf1na ~1kmarnak 

a) Riza Hilafina Kavram1 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda, yasamiz konuta 

girili9 veya girildikten sonra 91k1lmay19 bi9imlerinden bir 

unsur olarak "riza hilafina" durumunu belirtmektedir. Bu ne

denle, konut veya eklentisine girmek veya riza ile konut ve 

eklentisine girdikten sonra 91kmamak 11 r1za hilaf1na 11 olmal1-

d1r. ~linkil, su9un olu9mas1 i9in hak sahibinin r1zas1n1n bu

lunmamasi 9artt1r. Yasam1zdaki bu hilklim yabanc1 · yas.alardaki 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9lar1nda degi9ik 9ekillerde 

belirtilmi9tir. Bazi yasalar konuta girilmesi konusunda her

hangi bir hususu ihtiva etmezler (1). Diger baz1 yasalar, 

gerek girmek, gerek 91kmamak bak1m1ndan hilkiim ta91rlar (2). 

Nihayet, diger bazi yasalar ise yalniz konuta girme bak1m1ndan 

(1) Danimarka, ispanya Ceza Yasalar1 "talep iizerine 91kmazsa 11
, 

Romanya Ceza Yasasi 11 a91k talebine ragmen 91kmazsa 11
, Kilba 

Ceza Yasasi ise 
1 
"girer ve iradesi .. hilafina 91kmazsa" 9ek

linde ifadeler kullanm19lard1r. Conder, s. 66'dan naklen) 
(2) Yugoslavya Ceza Yasasi 11 hakk1 olmad1g1 halde girer ve ta

lep edildigi halde 91kmazsa", Brezilya Ceza Yasasi. "a91k 
veya kapali r1zas1 hilafina girer veya 91kmazsa 11

, Almanya, 
isvicre, Hollanda ve Yunan Ceza Yasalarinda "hukuka ay
k1r1 olarak girer veya 91kmazsa 11

, Portekiz Ceza Yasasi da 
iradesine ayk1r1 olarak girer veya 91kmazsa 11 1eklinde ifa
deler kullanm11lard1r. 
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ozellik gostermektedirler (1). 

1274 tarihli Ceza Yasamiz ve kaynagi olan 1810 Frans1z 

Ceza Yasasi Konut dokunulmazl1g1n1n ki1iler tarafindan ihlali 

konusunda rizadan bahsetmemi9lerdir. ~iinkil, bu yasalara gore 

ki.;;iler tarafindan i.;;lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u 

konuta tehditle veya cebirle girilmesi halinde mevcuttur (2). 

Yani, failin maddi veya manevi cebir kullanarak konuta girme

sinde bu giri' su9 say1lmaktad1r. Memurlar tarafindan konuta 

saldi.rilarda 1810 tarihli Frans1z Ceza Yasas1n1n arad1g1 11 r1za 

hilafina 11 girmeyi, eski ceza yasam1z (1274 tarihli} benimse

memi9tir. Konut dokunulmazl1g1n1n memurlar taraf1ndan ihlali 

durumunda yaln1zca "cebir" durumunu aram1.;;t1r (3). 

Kaynak 1889 italyan Ceza Yasas1 157. maddesine gore, 

konut sahibince 11 men edilmi' olmas1na ragmen 11 bir kimse konu

ta girerse su9 il§emi' olacakt1r. Yasamiz, kaynak yasanin kul

land1g1 "men' ine ragmen 11 yerine "riza hilafina 11 kavram1n1 

kullanm11t1r. Bu konuda, yasam1z kaynak yasadan ayr1lm11t1r. 

Kaynak yasan1n kulland1g1 bu kavramin anlam1 dard1r. Bu neden

le, kaynak yasanin bu kavram1n1n anlam ve kapsam1n1n tayin 

edilmesinde degi,ik dii9linceler ileri silrlilmii9tilr. 

Bir goril'e gore, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u ba

kimindan hak sahibinin faile somut olarak rizas1n1n bulunmad1-

g1n1 bildirmesi gerekir. Bu goril1ii savunan Majno'ya gore alel

ade men etmek, r1zas1zl1k degildir. Ve yaln1z riza hilafina 

( l ) 

( 2 ) 
( 3 ) 

Ornegin yeni Fransiz Ceza Yasasi memurlar taraf indan ko
nu ta girilmesinde 11 bir kimsenin iradesine karo!ll. gelerek 
girerse", ki-!liler taraf1ndan io!llenen konut dokunulmazl1g1-
n1 ihlal suc;unda ise 11 cebir, fiili yollarla tehdit ya da 
9e9itli manevralarla giren 11 ifadelerini kullanm111t1r. Ar
j an tin Ceza Yasasi da "hak sahibinin ac;1k veya mefruz ade
mi rizas1na ragmen girerse" 9eklinde ifade k.ullanmaktadir. 
(Arjantin Ceza Yasas1 ile ilgili kavram i9in bkz. Onder, 
s. 60) 
GARRAUD, c. IV, n. 1550, s. 436 
~ENSOY, s. 99'daki dip not, n. 43 
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girmek bu suc;u meydana getirmez (1). Her halde men giri9ten 

once ac;ikc;a olmal1 ve failce de bunun bilindigi kan1 tlanmal1d1r. 

Daha dogrusu men hali de yeterli olmay1p failce de men etme 

durumu bilinmelidir (2). 

Ba9ka bir goru9e gore ise, men'in kesin olmas1 gerekir. 

Ona gore hak sahibinin rizasi hangi ,ekilde ac;iklanmi, olursa 

olsun, faili girmekten men etme iradesi ihtimale yer verecek 

durumda bulunmayip, kesin bir surette anla1?1lmas1 gerekir. 

Bundan dolayi gizli veya hileli bir giri:;; bulunmadikc;.a, hak 

sahibi eve girmenin amac1n1 bilmi' olsa idi men ederdi var

say1m1ndan, men durumunun bulundugu sonucuna varilamaz ( 3). 

Kaynak yasa 1889 i~alyan Ceza Yasas1, ylirilrlilge gir

digi zaman
1

mahkemelerde bu yasada yer alan "men'ine ragmen 11 

kavram1n1 ac;1kc;.a men edilmi9 olmak anlam1nda anlad1lar. Bu 

nedenle, hak sahibinin konutuna girilmemesi konusundaki kapa-

11 (z1mni) iradesinin bir degeri yoktu. Hak sahibi taraf1ndan 

ac;1kc;a rizas1n1n bulunmad1g1n1n faile bildirilmi~-olmasi ge

rekiyordu. Arna bu kavram gereksinimi kar91lamamas1 nedeniyle 

zorunlu olarak mahkeme i9tihad1 il~geni9 yorumlanmaya ba,

land1. Sonucta konuta, hak sahibinin rizas1 hilafina girmenin 

yeterli oldugu anlaminda karar verildi. Fakat, mahkemece ka

bul edilen bu sonu<; yasadaki "men' ine ragmen" kavraminin an

lamina uy~ad1g1 i9in yeni italyan Ceza Yasas1 "men'ine rag

men" kavram1 yerine hak sahibinin 11 r1zas1 hilaf1na" anlamina 

gelebilecek "sarih veya z1mni riza" kavram1n1 kullanm19t1r. 

Bu a91klamalardan da anla91ld1g1 gibi yasam1z1n kaynak 

yasadan ayrilarak tereddiltlere yer vennemek bakimindan "riza 

(1) MAJNO c. II, s. 132 
(2) CARRARA (Programma), c. II, n. 1657, s. 628, 629; 

CRIVELLARI c. V, n. 610 
(3) MANZINI, c. IV, s. 618 
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hilafina" kavramini kullanml..!i bulunmasi c;ok yerinde olmu9tur 

(1). Buna kar~ilik, 1986 Tlirk Ceza Yasasi on tasarisinda 11 r1za 

hilafina" kavrami yerine 11 r1zaya ayk1r1 olarak" kavram1 kul

lan1lm19t1r. Bu kavram riza hilafina gore daha ac;ik ve tlirkc;e 

bir kavram oldugu ic;in/ daha uygun bir kavram oldugu gorli9iln

deyi z·. 

b) Rizanin Olup veya olmad1g1n1n Belirtili9 ~ekli 

Yasamiz 11 r1za hilafina" kavram1n1 kulland1g1na gore 

konuta riza hilaf ina girmek veya riza hilafina konuttan c;ik

mamak konut dokonulmazl1g1n1 ihlal suc;unu olu9turur. Konuta 

girilmesine dair rizanin bulunrnasi durumunda, ortada sue; bu

lunmamaktadir. Riza ile konuta girdikten sonra, c;ikmamak du

rumunda, ortada sue; bulunmamaktadir. Riza ile konuta girdikten 

sonra, c;ikmamak durumunda da rizanin olmas1 halinde yine orta

da sue; yoktur. Suc;un olu9mas1 ic;in hak sahibinin r1zas1n1n 

bulunmamas1 gerekir. Bu dururna gore, hak sahibinin rizasi ol

mad1g1 halde konut veya eklentisine girilmeli veya rizas1 ile 

girildikten sonra kalinmasina riza gosterilmedig1 -halde bura

dan c;1k1lmamal1d1r. Yasamizda bu konu hak sahibinin 11 r1zas1 

hilafina" kavrami ile belirtilmi9tir. Fakat bu kavrarnin an

laminin ne oldugu ac;1klanmam19t1r. 

Tlirk Ceza Yasasinda hak sahibinin rizas1n1n ac;ik veya 

kapali olmasi konusu belirtilmerni9tir. 1930 italyan Ceza Ya

sasinda 614. maddede sarih ve zimni rizadan bahsedilmektedir. 

Yine de yasamiza gore,hak sahibinin failin konutuna girmesi 

konusunda rizasi olup olmad1g1n1 ac;1~ olarak belirtmesi ~art 

degildir. Hak sahibi, failin konuta girmesinde rizas1n1n bu

lundugunu veya bulunmad1g1n1 ac;ik veya kapal1 olarak belirte

bilir. Clinkli, hak sahibinin r1zas1n1n olmarnasi fail bak1m1ndan 

psikolojik bir engeldir. Rizanin bulunmarnasi durumunda fail 

hak sahibinin iradesine ayk1r1 davranmaktadir. Fail konuta 

(1) Bkz. Ayn1 goril9 bak1rn1ndan EREM, Tiirk Ceza Hukuku ozel 
Hilkumler, c. III, s. 282j ONDER, s. 60 
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girmek istediginde,hak sahibinin iradesine kar91 hareket et

tigini biliyor veya hak sahibinin girmeye izin vermeyecegini 

bu nedenle, onun iradesine aykiri hareket ettigini tasavvur 

ediyorsa, bu :iekilde girmek riza hilafinadir ( l). 

Rizanin a91k veya kapali. olarak belirtilebilecegini 

a91klam19t1k. Rizanin a91klamas1 yazi.li veya sozlti de olabi

lecegi gibi, belli i9aretlerle veya maddi engellerle a9l.klan

masi da mi.imklindiir. Ornegin konuta ai t bah9eye duvardan atlaya

rak girme riza hilafina girmedir. ~ilnki.i, hak sahibi etrafl. 

duvarla 9evrili bah9e kap1s1n1 kilitli bulundurmakla buraya 

girilmesinde rizasi bulunmadigini maddi engellerle a91klam19 

durumdadir. Fakat, her zaman bu engellerin bulunmasi ve fai

lin de bu engelleri a9arak girmesi 9art degildir. Konut ola

rak kullanilan yerin kap1s1n1n a9l.k olarak biraki.lmasi her 

zaman rizanin varli.gi.ni belirtmez. Bah9e kap1s1 kilitli ol

mayi.p a9l.k olsa idi dahi
1
rizanin olmamasi durumunda konuta 

girmek hak sahibinin r1zas1 hilaf1ndad1r. Cilnki.i, mahalli adet 

veya yaz s1cag1 dolay1s1yla boyle hareket edilmi9 olabilir. 

Yarg1tay1m1z da hak sahibinin r1zas1n1n olmad1g1n1n ka

pal1 bir 9ekilde anla91lacag1 durumlarda, konuta girmek riza 

hilafina sayilacagi i9in, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun 

olu9acag1n1 kabul etmektedir (2). 

R1zan1n varl1g1 mefruz olabilir mi7 Bizim gorti9limiize 

gore, yasamiz fiilin "riza hilafina" i9lenmi.!} olmas1n1 .!}art 

ko.!}arken rizan1n olumlu veya olumsuz olarak bulunmas1n1 esas 

tutmu.!}tur. Yoksa, rizanin bulundugunun dii9linillmesine yer ver

memi9tir. Bu nedenle, "riza karinesine 11 ba.!}vurulamaz ( 3). Fa

kat, kapali (z1mni) riza kavramini yasamiz reddetmemi~tir. 

(1) ONDER, s. 61 
(2) CGK., 18.2.1942, 21/4 (PERINCEK/OZDEN, Ti.irk Ceza Kanunu ve 

Buna Ait Se9ilmi.!} Temyiz Mahkemesi Kararlar1, istanbul 
1959, s. 272, 273 - ' 

(3) EREM, Tiirk Ceza Hukuk Ozel Hilklimler c. III, s. 283 

/ 
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Cilnkti kapali riza varl1g1 dil9tintilmil~ bir riza degil, kapali 

olarak belirtilmi9 fakat mevcut olan bir rizadir. Konuta giri

lirken hak sahibinin rizasinin bulunmasi yeterlidir. Bu riza 

ne sebeple verilirse verilsin onemli degildir. Bu nedenle 

kar1s1na laf atm1§ olmasi nedeniyle kar1s1na .talimat vererek 

failin eve davet edilmi9 olmas~ durumunda riza vardir (1). 

Cilnkti, kocanin failin evine gelmesi konusundaki riza beyan1-

n1n1n saiki onusu9ilstil yakalatmaktan ibaret olsa ve kocanin 

riza beyani san1ga ula:;;t1r1lmam1:;; bulunsa dahi1 kocanin riza

s1n1n mevcudiyeti kar91s1nda Tilrk Ceza Yasas1n1n 193. madde

sinde yaz1l1 Konut Dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun kendisini 

oradan <;ikarmak hakk1n1 haiz olan birisinin rizasi hilafina 

9eklindeki "r1za hilaf1na 11 unsuru olu9rnu9 bulunmayacagindan, 

konuta girme riza hilafina degil
1

riza ile bulundugundan konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u da bu nedenle meydana gelmez. 

Yarg1tay1m1z da bir kararinda bu goril9li benimsedigini· a91k9a 

belirtmi9tir {2). 

Bazi durumlarda konuta girilmesinde, hak sahibinin ri

zas1n1n bulunmad1g1 fail tarafindan bilinmektedii~ Hak sahibi 

a91k olarak rizasi olmad1g1n1 a91klam19t1r. Bu durumda bir 

zorluk olmaz. Ornegin konut sahibi kavga nedeniyle aralari. 

a91lan kom~usuna, bir daha konutuna ayak basmamas1n1 ihtar 

etmi9 olabilir. Bu halde daha onceleri serbest9e evine giren 

kom9usunun evine gelmesinde bundan sonra rizas1n1n bulunmamasi 

durumu
1

r1zas1n1n bulunduguna ili9kin a91k veya kapali yeni bir 

riza beyaninda bulununcaya kadar devam eder (3). 

Bazi durumlarda ise hak sahibinin rizasinin bulunmad1-

g1, durum ve ko9ullara gore olayin niteliginden anla~1l1r. Bu 

nedenle, hak sahibinin basit bir milmanati rizas1n1n olmad1g1n1 

<1> o2VrtiRK, s. 601 
(2) 4. CD.,· 9. 3.966, 734/1058 (GOZ0B0Y0K, n. 76, s. 895); ay

ni nitelikte 4. CD., 30.4.968, 1655/2597 {OZtiTLlRK, s. 687) 
(3) Bkz. ayni mahiyette EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hlikilmler 

c. III, s. 283 
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gostermeye yeter, maddi bir karip. koyma 9art degildir ( 1). 

irade manevi bir engeldir, maddi bir engel kadar gil9ltidtir (2). 

Ornegin riza ile konuta girildikten sonra, konutun i9inde ko

nut sahibine kar91 hukuka ayk1r1 davrani~larda bulunma duru

munda konut sahibinin failin konutta bulunmasina rizas1n1n 

olacagi. dti9ilniilemez. Yarg1tay1m1z da bir kararinda "kendile

rine kap1y1 hile ile a9t1rd1ktan sonra i9eri girip k1z1n1 

ka91rmaya 9al1~an sani.klari.n ba~lang19ta konut sahibinin ri

zasi ile eve girmi~ olduklar1 kabul edilse dahi magdureyi zor

la ka91rmak i9in davran19ta bulunduklar1 andan ba~layarak mag

durenin ve konut sahibi annenin kar~i koymalar1 bogu~malari ve 

bagirmalari sani.klarin evde durmalarina ri.zalar1n1n olmad1g1n1 

gostereceginden bu durumda san1klar1n riza ile girmi9 oldukla

ri ve evden 91kmalari konusunda bir uyar1da bulunulmad1g1 ge

rek9esiyle beraat karar1 verilmesinin yasaya ayk1r1 oldugunu" 

a91k9a belirtmi~tir (3). 

Yarg1tay1m1z riza ile konuta girdikten sonra
1

yasa d191 

hareketlerde bulunan ve hak sahibini silahla tehdit eden fai

lin, orada bulunmasina hak sahibinin rizas1n1n - devam ettigin

den rizan1n bulunacag1ndan bahsolunamayacagin1, bir olay ne

deniyle verdigi kararda a<;l.klanu~tir ( 4). 

Yarg1tay1m1z ba1ka. bir karar1nda "r1zas1 ile girmi9 ol- ! 
sa dahi san1g1n gayri me9ru miinasebet i9in harekete ge9mi~ ol

masi ~n1ndan itibaren, magdurenin muhalefeti, san1~1n evde 

durmas1na rizasi bulunmad1g1n1 gosterdiginden ve 1rz1na ge9il

mek i<;:in zor kullanilan bir kad1n1n milcadele ve f eryat etme

sinde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun ger9ekle1ecegine 11 

karar vermi~tir (5). 

(1) EREM, Tilrk Ceza Hukuku dzel Hiiklimler c. III, s. 284 
(2) Bkz. GARRAUD, c. IV, n. 1546, s. 426 
(3) 5 CD., 8.4.19751 1017/1111 (ODYAKMAZ, A. N., Uygulamal1 

Turk Ceza Yasas1, 1. basim Ankara 1980 s. 222) 
(4) 4. CD., 12.4.1977, 1910/1205 (YKD., 1977, sy~ 12, s. 1750) 
(5) CGK., 21.9.1959, 60/60 (~AGLAYAN, 1962, c. I, s. 611) 

/:' 
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Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u i9lenirken suc;un i9-

lenme aninda hak sahibinin konutta bulunmasi gerekli degildir. 

~Unkil, daha once de belirttigimiz gibi bu sue; ile gildillen amac; 

mulk ve kullanma hakki degil ki9i hilrriyetini korurnaktir. Ya

sal amac; oturmaya ayrilan yerin sald1r1lardan korunmasi oldu

guna gore, olay aninda hak sahibinin konutta bulunup bulunma

masi bu nedenle onemli degildir. Ayrica, hak sahibinin veya 

ba9ka birinin hukuka ayk1r1 eylemleri de konuta girilmesi 

bakimindan faile bir hak vermez. Bu konuda Yarg1tay1m1z bir 

Ceza Genel Kurulu Kararinda bu goril9il benimsedigini 9oyle 

ac;iklamaktadir: "Magdurenin evde olmad1g1 bir gece yegeni ve 

arkada9lar1 magdurenin evinde teyp c;alip eglenirlerken fazla 

gliriiltliden rahatsiz olan ilst kat sakini magdurenin dairesine 

gelip, kapinin zilini c;ald1g1, ic;erdekilere gilrilltli yapmamala

r1n1 soyleyip bu sirada ic;erde bulunanlardan bir tanesinin "ne 

konu9uyorsun ulan" demesine sinirlenerek aralik duran kapiya 
• I 

ayagini koyarak, kap1y1 zorlayarak ic;eri girmi9 olmasina gore, 

fiil geceleyin konut dokunulmazl1g1n1 ihlalidir; konutta teyp 

c;al1nmas1 veya ic;erdekilerden birinin faile hakaret etmi9 ol

masi konuta riza hilafina girrnek ic;in bir hak kazand1rmaz 11 

( l) • 

R1za bazen belirli olmayan ki9iler yararina gene! bir 

riza §eklinde .olabilir. Her kim Ceza Yasas1n1n korudugu bir 

yeri kamuya ac;arsa oraya herkesin girmesine izin veriyor de

mektir. Bu yere girmek isteyen herkes bu rizadan yararlanir. 

(2). drnegin, dilgiln nedeniyle her isteyenin kat1lmas1 ic;in ev 

sahibi kap1s1n1 herkese ac;m19 olmasinda herkes bu rizadan ya

rarlanir. Bu durumda buraya giren kimselerin girme hareketleri 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu ,olu9turmaz. Arna, ev sahi

bi bunlardan bir veya birkac;1n1n girmesine mani olmak istedigi 

halde girilme durumunda sue; ol~9ur. Yine girildikten sonra ev 

sahibi bir veya birkac; ki9inin evden c;1kmas1n1 istemesi 

(1) CGK., 24.12.1979, 4-525/589 (~AGLAYAN, 1984, c. II, 
s. 471, 472) 

(2) STUCKI, s. 33 
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kar91s1nda <;1k1lmamas1, burada kal1nmas1 durumunda konut do

kunulmazl1g1n1 ihlal suc;u meydana gelir. Fakat c;1k1lmas1 uya

r1s1na uyarak derhal ev terkedildigi halde ise,konut dokunul

mazl1g1 ihlal su9u olu~maz (1). 

Hak sahibinin ses c;1karmamas1 yani, susmasi her zaman 

r1za 9eklinde kabul edilemez. Konut sahibinin raz1 oldugu hal 

ve durumdan anla91ld1g1 takdirde fiilin i§lenmesine engel ol

mamasi, ses 91karmamas1 durumu riza 9eklinde kabul edilebi

lir. Ornegin, bir baba kiz1n1n ni9anl1s1n1 uygun bulmad1gi 

ic;in onu eve girmekten men etmi9 ve ni9anl1, babaya defalarca 

mektup yazarak tekrar eve gelmek ic;in izin istemi9, fakat baba 

buna kar~1n yine daha onceki gibi eve gelmemesini soylemi9se 

veyahut da, yaln1zca muktuba hi<; yan1t vermeyip susmu9 ise, bu 

susma red anlam1ndad1.r. Bun a kari~un eve gelmesi uygun gorillmil9 

olan bir ni9anl1n1n, baba seyahate <;ikmak ilzere iken, kendi

sinin yokluQu s1ras1nda dahi eve gelip gelmeyecegi yolundaki 

sorusuna yan1t vermemi9 ise,bu durumda yarg19 rizanin var ol

dugunu kabul edebilir (2). o halde sonu<; olarak 9unu soyleye

biliriz. A<;ik veya bulunan olgulardan 9iipheye yer--vermeyecek 

9ekilde anlam c;1kart1lacak kapal1 bir riza var ise,fiil sue; 

olu9turmaz. 

Hak sahibinin r1zas1 yoksa fail de bunu biliyorsa fa

ilin konuta gayri me9ru amac; ic;in olmasa dah~ girmesi sue; te9-

kil eder. Fail, rizan1n olmad1g1n1 bildigi durumlarda konuta 

girmede rizan1n olup olmad1g1 konusunda bir tereddilt soz ko-

n usu olmaz •. Arna hak sahibinin rizas1nin olmad1gin1 fail bil

medigi veya r1zan1n olmad1g1 yeterince ac;1klanmam19 oldugu du

rumlarda riza ile mi, riza hilaf1na mi konuta girildigi tered

dtitler uyandirabilir. Riza hilaf1na kavram1, konuta izinsiz 

girmek anlamina gelmez. insanlar ' arasindaki gilnlilk ya~am her 

(1) Bkz. Ayni mahiyette EREM Tilrk Ce~a Hukuku Ozel Hilkilmler 
c. III, s. 284; OZUTURK, s. 680, 681 

(2) CAVALLO, ss. 148, (EREM, Tiirk Ceza Hukuku Ozel Hilkilmler 
c. III,s. 283'den naklen) 
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/) 

def as1nda konuta girmek ic;in izin verilmesinin §art ko§ulma-

sina elveri9li degildir (1). 

Rizanin bulunmad1g1n1n failce yeterince bilinmedigi 

hallerde mahalli orf ve adetlerle olay1n 9oziimlenmesi gerek

tigi ileri silriilmU9tUr (2). brnegin evin ~iri§inde etraf1 c;ev

rili bir bahc;e olsa, kap1s1 siirglilii bulunsa bile ev sahipleri

nin buraya bir 9ey sorulmasi ic;in girilmesine, rizas1 oldugu 

genel teamill olarak kabul edilir. Fakat burada girilmez diye 

yaz1l1 bir levha varsa art1k hak sahibinin buraya girilmesinde 

rizasi olmad1g1 a91klanm1~ oldugu i9in, bu durumda bir fjey 

sormak i9in dahi girmeden hak sahibinin r1zas1n1n varl1g1 te

amiil olarak kabul edilemez. Girilmez levhasi olmasa dahi, buna 

kar91n kapali olan yerlere bir fjey sormak ic;in dahi girilme

sinde1 ev sahibinin r1zas1n1n bulunacagi genel teamill olarak 

dii9tinlilemez (3). 

Fail hak sahibinin rizas1n1n mevcut oldugunu sanmakta 

ve konuta girilmesine karfji olmayacag1n1 hakl1 gosterecek ol

gularin da bulunmasi durumunda1 gerc;ekte ri.zanin · bulunmamasi 

fail bak1m1ndan fiili hata oldugu belirtilmektedir (4). Bu 

ac;iklamalardan sonra ozetle 9unu soyleyebiliriz. Daha dogrusu 

konut dokunul~azl1g1n1 ihlal suc;u 9u durumlarda soz konusudur. 

Eger fail, hak. sahibinin rizas1n1n ac;ik veya kapali olarak ol

mad1g1n1 biliyorsa buna karfjin yine konuta girmekte ise veya

hut riza ile girmi9 ise 91kmamakta ise konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal suc;u olu9ur. Bazen de failce bilinmese dahi hak sahibi

nin rizas1n1n olmad1g1, durumun geregi ve sonucu olarak bilin

mesi gerekli oldugu durumlar da sozkonusu olabilir. Bu durumda 

da konut dokunulmazl1g1 ihlal suc;u meydana gelir. Ornegin ka

r1s1 ile cinsi ili§kide bulunmak ic;in konutuna girilen hak 

(1) CARRARA, c. II, n. 1657, s. 628, 629: GARRAUO, c. IV, n. 
1546, s. 425-427 

(2) Bkz. STUCKI, s. 32 
(3) Bu konudaki ayr1nt1l1 a91klamalar ic;in bkz. STUCKI, s. 32 
(4) ~TUCKI, s. 32 
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sahibinin, bu fiile riza gostermi9 olabilecegi dii9tiniilemiye

cegine gore, fail bu hareketi yaparken hak sahibinin rizasina 

aykiri hareket etmi9 oldugunu bilemedigini ileri stiremiyecek

tir. Yarg1tay1m1z da bir kararinda bu gorii9te oldugunu ac1k

lam19t1r ( l) • 

c) Rizanin Bulunmamas1n1n Hukuki Niteligi 

·Turk Ceza Yasasinda magdurun rizasinin hukuka ayk1r1l1-

ga etkisi hakkinda genel bir hilktim yoktur. Fakat bir c;ok mad

delerde magdurun rizas1n1n bulunmamas1n1n veya failin magdurun 

rizas1na ayk1r1 hareket etmesinin sue; tipinde bir sue; unsuru 

olarak belirtildigini gortiyoruz. Bu durumda riza olmasi halin

de eylem sue; olu9turmamaktad1r (2). 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unda, suc;un olu~masi 

ic;in konuta girmek veya konuttan c;ikmamak hareketlerinin riza 

hilafina veya hile ile veya gizlice 9ekillerden olan tic; 9ekil

den biri ile gerc;ekle~tirilmi9 olmasi gerekir. Konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal fiilinde konut sahibinin rizasi ··var ise sue; 

meydana gelmez. Fiilin sue; olmamasi ic;in riza yeterlidir. Ba9-

ka bir 9ey gerekmez. Yasa koyucu suc;tan zarar gorenin rizasiz

ligina bir sue; unsuru degeri tanimaktadir. Riza suc;un oyle bir / 

kabultidtir ki bu varsa ba9ka hic;bir ~arta gerek kalmadan suc;u 

ortadan kaldirir. c;i.inkti, 11 riza olmama 11 sue; tipinde ( kalibinda) 

yazili bir unsurdur (3). Bu nedenle, bazi yazarlar tarafindan 

riza "suc;u yok edici'' (Tatbestandvernichtende) olarak nitelen

dirilmi9tir (4). 

(1) s.cn., 24.2.1982 434/590 Cc;AGLAYAN, 1984, c. II, s. 481); 
ayrica bkz. STUCKI s. 33 

(2) DONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceia Hukuku Ge~el K1s1m 
c. II, 8. basi 1983, n. 737, s. 67 

(3) ONDER, s. 62 
(4) MEZGER/BLEI, Strafrecht, I, Allgemeiner Teil, 12. Aufl, 

Milnchen 19671 s. 123. 
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2- Hile ile Girmek Veya Riza ile Girdikten Sonra Hile 

ile c;ikmamak 

Ttirk Ceza Yasasi 193. maddede konuta girili9 veya gi

rildikten sonra c;ikilmay19 9ekli bakimindan sue; tipinde ikinci 

bir unsur olarak "hile" durumunu belirtmi9tir. Arna Ceza Yasa

mizda "hile" kavraminin tanimi yapilmami9tir. 

Hile sozcligil arapc;a bir sozcilktilr. Arapc;ada asil anla

mi "c;are" dir. Tilrk Dil Kurumu sozlilgilnde I "hi le: Dlizen: do

lap" I Develioglu sozltigilnde I "hi le: oyun I aldatma I dubara" 

olarak, Yi.lmaz ise Hukuk sozlilglinde "hile'yi: aldatma, yanilt

ma, dolan" olarak tanimlam19tir ( l). 

Hile kavrami c;ok geni9 kapsaml1d1r. c;e9itli gorilntille

ri soz konusudur. Bu nedenle ogretide ve uygulamada bu kav

ram istikrarli bir c;oziime ula9m19 degildir. Ornegin Borc;lar 

Hukukunda, Sozle9meyi sakatlayan irade beyani olarak gorilyo

ruz (2). Ceza Yargilamasi Hukukunda ise yargilama hilesi 

(pozessbetrug) olarak ortaya c;ikmaktadir (3). - ---

Genel olarak hile kavrami, bir 9ahs1n kas1tl1 olarak 

yaniltilmasidir. Hile, ba9ka bir deyi9le aldatma bir kirnsenin 

kendi davrani~ . bic;imi ile diger bir kimseyi belirli bir be

yanda veya davran19ta bulunmaya yoneltmek ic;in o ki9ide yan-

119 bir dti9ilnce dogu9una veya daha once varolan yanl19 dli-

9ilncenin devam1na bile bile neden olmas1d1r ( 4). Bu tanimdan 

(1) TDK., Tilrkc;e Sozltik, 6. bas1, Ankara 1981, s. 380; DEVE
LIOGLU, Osmanlica Tilrkc;e ••• , s. 442; YILMAZ, Hukuk, sozlil
gil, 1976, 1. bas1, s. 137 

(2) Bkz. TUNCOMAG, Tilrk Borc;lar Hukuku, c. I, Genel Hilktimler, 
6. basi, Istanbul 1976, s. 350; ATAAY, A., Borc;lar Huku
kunun Genel Teorisi, 1. yarim, 2. basi Istanbul 1975, 
s. 204 ve son 

{3) EREM, Usul Hilesi, Ankara 1972, s. 4 ile son. 
(4) SCHWARZ, Borc;lar Hukuku Dersleri, c. I, Cc;eviri: Davran,) 

Istanbul 1948, s. 321 ile son 
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sonra hilenin il9 ko§ulu oldugunu soyleyebiliriz. Birincisi, 

aldatmadan yararlanacak olan tarafin veya il9i.incil §ahsin ya

nil tma kasdi ile bir davrani§ta bulunmasi: ikincisi beyanda, 

davrani§ta bulunan ki§inin yaniltilmi§ olmasi: iln9ilncilsti: Ya-
• 

niltma ile beyan arasinda illiyet bagi bulunmasi gerekir (1). 

Boylece yanilt1c1 olan beyan ve davran1§lar1n etkisi alt1nda 

olan ve belirli bir beyan ve davrani§a itilmi§ ki§i aldat1lm1§ 

kimse olur. Bor9lar Yasas1nda (md 28) kar§i tarafin hilesi 

( dolan 1, aldatmasi) sonucunda sozle§me yapmaya kandirilmi§ 

olan tara, fin, hatasi (yanilgisi) koklil olmasa bile 0 sozle§

meyle bagli olmayacagi a91klanm1§tir. 

Ceza Yasamizda belirttigimi z gibi 11 hile 11 kavramin in 

tanimi yap1lmam1§t1r. Fakat Ceza Hukuku, doland1r1c1l1k su-. 
9unda onun kurucu unsuru olmasi nedeniyle "hile ve sania" kav-

ramlariyla daha 9ok ilgilenmi§tir. Hile kavram1n1n niteliginin 

tayininde iki goril§ vardir. Bir goril§e gore hile anlayi§1 hu

kukta ve cezada farkl1 degildir. Diger bir gorti§e gore ise 

hile anlayi§1 hukukta ve cezada farkl1d1r (2). Biz bu konuda 

tart1§maya girmeden konumuz olan konut dokunulma2:Iig1n 1 ihlal 

su9unda hile durumu nas1l ger9ekle§mektedir onu inceleyecegiz. 

Konumuz olan konut dokunulmazl1g1ni ihlal su9unda bile 

iki §ekilde olur, konuta hile ile girmek veya girdikten sonra 

hile ile konuttan 91kmamakt1r. Cilnkil aldat1c1 beyan ve dav

rani§larla hak sahibinin rizasin1n elde edilmesiyle konuta 

girilmesi veya riza ile girdikten sonra hile ile konuttan 

91k1lmamas1 durumunda hile vard1r ve konuta girmek veya ~ik

mamak unsuru ger9ekle§mi§ olmaktad1r. Gorillilyorki hak sahibi

nin konuta girilmesinde ve 91k1lmamas1nda r1zas1 vardir. Fakat 

su9un bu i§lenme §eklinde, hak sahibinin r1zas1, eylemi su9 

olmaktan 91kar1labilecek bir riza degildir. Cilnkti burada hak 

sahibinin rizas1 serbest9e dogmam1§t1r. Bu nedenle bu 9e§it 

(1) TUNCOMAG, Bor~lar Hukuku ••• , s. 354 ile son: Ataay, s. 205 
(2) Bu konuda bkz. DONMEZER, Ki§ilere ve Mala Kar§i ••• , 

10. bas1, 1977, s. 326. 
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riza bukukun berhangi bir dalinda ve boylece ceza bukukunda da 

hukuki sonuc;lar dogurmaga elveri9li degildir (1). 

Hile iradeyi bozan her tlirlil nedendir. Failin kendisini 

elektrikc;i, su u gibi tan1tmas1, sahte isim ve sifat kullanma

si, degi9ik kiyafet giymesi, ev sahibinin yak1nlar1ndan biri

nin sesini taklit etmesi gibi. Ornegin, fail evin anahtar1n1 

sahibinden ba9ka amac; ic;in alip eve girmede hile vardir. Yine 

ev sahibinin ba9ka bir yerde bulunan bir yak1n1ndan haber ge

tirdigini soyleyerek, yalan haber vermek suretiyle eve girme

de hile ile girmedir (2). 

Hile, bir ki9inin yarar1na veya zararina bazi 9eyleri 

kendisine soylemek suretiyle ki9inin belirli bir bic;imde ha

reket etmesi sonucunu yaratacak hareketi olu9turmaktad1r. Hi

lenin kaynag1nda aldatma vardir. Bu aldatma kar91 tarafta yan-

119 bir dii9tince uyand1rmaktad1r. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

suc;unda da hak sahibi, yanl19 bir dli9iince uyand1r1lmak sure

tiyle failin konuta girmesine veya girmi9se c;1kmamas1na riza 

gosterme davran191nda bulunmaktadir. Bu nedenle -hile ile girme 

ancak fail aldatmam19 olmas1yd1, konutuna girilmesi veya gi

rildikten sonra c;1k1lmamas1 konusunda bak sahibinin rizas1n1n 

olmayacag1 durumlarda soz konusudur. Yoksa bu aldatma olma

sayd1 hak sahibi failin konutuna girmesine yine rizas1 varsa 

girme hile ile say1lmaz. Cilnkii Tilrk Ceza Yasasi ba9kas1n1n 

konutuna hak sahibinin 11 R1zas1 Hilaf1na 11 girmeyi veya c;1kma

may1 sue; saym19t1r. Yasamiz riza hilafina girmeyi dtizenledik

ten sonra, bile veya gizlice girmeyi dtizenlemesinin asil ne

deni, ba9ka olmakla birlikte, bile ile veya gizlice girmeyi dtizenleme

sinin bir nedeni de riza bilaf ina girmede karine olarak kabtil . 
etmedigi ic;indir (3). Bu nedenle hak sabibinin rizasi,bile ol-

masa bile konuta girilmesinde varsa1 o zaman girmede fail bile 

(1) EREM, s. 286 
(2) Ornekler ic;in bkz. MANZINI, c. IV, n. 1262 
(3) EREM, Turk Ceza Hukuku Ozel Hliklimler, c. III, s. 286 
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kullandi diye bu girmeyi hile ile girmek olarak kabtil edeme

yiz. Boyle bir durumda failin konuta girmesi riza ile say1l1r 

ve sue; te~kil etmez. 

Hileyi olu~turan beyan, davrani~ 1 fail veya onun adina 

hareket eden tarafindan yap1lm1~ olmal1d1r. Konutta bulunan, 

daha dogrusu hak sahibi kendiliginden hataya dti~mil~se eylem 

sue; degildir (1). Failin kap1y1 c;almasi tizerine, hak sahibi 

kap1y1 c;alanin bekledigi bir kimse oldugu kan1s1 ile gir .deme

si tizerine, fail konuta girerse, boyle bir giri~ sue; degildir. 

Fakat bu 9ekilde girdikten sonra ihtara kar91n c;1k1lmazsa o 

zaman, c;ikmamak konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu olu9turur 

(2). Fail hak sahibinin hatas1n1 bildigi halde bu hatadan bi

lerek yararlanmak suretiyle riza elde edilmesiyle konuta 

girerse bu giri9 de hile ile giri~ say1lm1~t1r (3). Hak sahi

bi failin konutuna girmesine hataya dli~erek riza gosterdigi 

halde, fail bu durumu bilmeyip normal riza ile girdigini sa

niyorsa bu durumda hata kurallarina gore olay c;ozilmlenir. 

Bu konuya son vermeden once "hile" ile ilgili Yarg1ta

y1m1z1n bir karar1n1 nakledelirn. Yargi tay1m1z "f ailin magdu

renin kocasi olmad1g1 sirada kocasinin hareketini taklit ede

rek gece yar1s1 kap1y1 ac;t1r1p eve girmesi olayinda, bu gir

menin, magdurenin ac;ik rizasi bulunmadan hile ilge girme ola

cagina" karar vermi~tir (4). 

Yukaridaki ac;1klamalardan ve Yargatay1m1z1n kararindan 

sonra gortilliyorki hilenin kullan1ld1g1 durumlarda hak sahibi

nin konuta girilmesinde rizasi vard1r. Ancak, failin elde et

tigi bu riza, rizayi bozan nedenlerden olan bile ile sakat

land1g1 ic;in, hukuki sonuc; meydana getiren bir riza degildir. 

(1) CAVALLO, s. 155; EREM, Tlirk Ceza Hukuku Ozel Htikilmler, 
c. III, s. 287 

(2) EREM, Turk Ceza Hukuku Ozel Hilkilmler, c. III, s. 287 
(3) MANZiNi, c. IV, n. 1262 
(4) CGK., 21.9.1959, 60/60 (OZUTURK, s. 693, 694. 



- 145 -

3- Gizlice Girmek Veya Girdikten Sonra Gizlenerek Cikmamak 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su<;unda, Turk Ceza Yasasi 

193. maddesinde konuta girili9 veya girildikten sonra <;1k1l

may19 9ekli bakimindan su<; tipinde il<;i.incil bir unsur olarak 

"gizlilik" durumunu belirtmi9tir. Konuta girmek i<;in maddede 

belirtilen bu il<;i.incu unsur, konuta gizlice girmek veya hak sa

hibinin rizasi ile konuta girdikten sonra, gizlenerek konuttan 

<;1kmamakt1r. Su<;un bu 9ekilde i91enmesinde hak sahibinin konu

tuna girilmesinde veya <;1k1lmamas1nda herhangi bir 9ekilde ri

zas1n1n da varl1g1 veya yoklugu da sozkonusu olmaz. Cilnkil giz

lilik hak sahibinin konutuna girilmesi veya girildikten sonra 

<;1k1lmamas1 konusunda olumlu veya olumsuz riza beyaninda bu

lunma olanag1n1 kald1rm19t1r (1). Bu nedenle gizlice girmek 

veya girdikten sonra gizlenerek <;ikmamak durumlarinda rizanin 

varl1g1n1 veya yoklugunu ara9t1rmaya dahi gerek yoktur. Bu 

a91klamalardan sonra gizlice girmeyi veya girdikten sonra giz

lenerek <;1kmamay1 9u 9ekilde a91klayabiliriz. Gizlice girmek 

veya giripte <;ikmamak f ailin hak sahibinin rizas1n1 a<;ik veya 

kapali olarak hi<; bir 9ekilde a91klamas1na olanak vermeyecek 

bi<;imde konuta girmesi veya giripte <;1kmamas1d1r. Gizlice gir

mede hak sahibinin konuta girilmesinde hi<; bir bilgisi yoktur. 

BU nedenle bilgisi olmad1g1 i<;in de hak sahibinin herhangi bir 

9ekilde riza a91klam19 olmasida milmkiln degildir. 

Gizli girmek ile hile ile girmek arasindaki fark, hile 

. ile girmede hak sahibinin haberi oldugu i<;in, bozulmu9 da ol

sa bir rizasi vardir. Gizlice girmede ise hak sahibinin hi<; 

bir 9ekilde belirtmi11 oldugu bir rizasi yoktur. Cilnkii gizlice 

girmede hak sahibinin konuta girilmesinde hi<;bir 9ekilde h~ber 

ve bilgisi yoktur. Gizlice girmede hak sahibinin herhangi bir 

9ekilde belirtmi9 oldugu rizas1n1n olmamas1 girmeden hak sa

hibinin bilgisininde olmad1g1n1n ayni zamanda kan1t1d1r. 

(1) EREM, Turk Ceza Hukuku Ozel Hilklimler, c. III, s. 287 
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Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda, su9un esas nite

ligi bu su9un hak sahibinin rizasi hilafina i9lenmesidir. Fa

kat yasamizda bu su9un gizlice i9lenmesi de kabtil edilmi9tir. 

Bu nedenle gizlice girmede hi9 bir 9ekilde a91klanm19 bir riza 

olmadigina gore, nasil girmenin riza hilafina oldugu sorulabi

lir. Daha dogrusu hangi hallerde girme gizli girmedir. 11 Giz

lilik11 mutlaka normal olmayan yollardan konuta girmek anlami

na gelmez (1). Konuta hak sahibinin bilgisi d19inda normal ol

mayan ~ekildeki yollarla, her ttirlii giri9 gizli girme say1l

rnaz. Ancak hak sahibinin konutuna girilmesinde bilgi sahibi 

oldugunda bu giri9e kesin olarak engel olacagi durumlarda gir

mek gizlidir (2). Clinkti fail bu durumda hak sahibinin konuta 

girmede bilgisi oldugu takdirde, girmeye r1zas1n1n olmayacag1-

n1 a91k9a bilmektedir. 

Fail gizlice konuta girmi9 ve hak sahibi tarafindan 

sonra/konutta a91k9a gorilldtigti halde/91kartmaya kalk191lmam19 

olsa dahi, aslinda gizli girmekle su9un tamam olmu9, say1lmas1 

gerekir. Fakat bu durumda gizlilik ortadan kalkt1ktan sonra 

hak sahibinin failin 91kmas1 i9in herhangi bir gi:ri9imde bu

lunmamasi kapali olarak r1zas1n1n varl1g1n1 gostermektedir. Bu 

nedenle girmek normal yoldan olmasa da rizanin olmas~ sonradan 

da a91klanm19 olsada,su9u ortadan kald1r1r (3). Ancak fail 

girerken normal olmayan yollardan girip de, hak sahibi tara

findan goriiliir goriilmez evi terk etmesi ihtarindan sonra, fail 

hemen 91ksa dahi, yine konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u 

olu9ur. Cilnkti konuta giri9, gizlidir ve hak sahibinin gizli

ce giri9e kesin r1zas1n1n olmayacagi da a91k9a belli olmakta

d1r. 

Yarg1tay1m1zda evden 9ikma konusunda ihtar tizerine 

failin 91kar gibi yapip koridorda gizlenip be9 on dakika sonra 

(1) MANZINI, c. IV, n. 1262 
(2) MAJNO, c. II, s. 133 
(3) EREM, Ttirk Ceza Hukuku Ozel Hilkilmler, c. III, s. 287 
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tekrar meydana 91kmas1 eylemi ile, evden 91karak bir silre son

ra tekrar koridora girme eylemi arasinda konut dokunulmazl1g1-

n1 ihlal su9unun olu~masi bakimin~an bir fark olmayacagina, 

ihtara kar~in gizlenerek 91kmamak tek ba§1na konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal su9unu olu~turdugu gibi, ihtardan sonra d1~ar1 

91k1p bir sure sonra gizlice tekrar konuta girmedet' konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal su9unu olu§turacagini bir kararda belirt

mi ~tir ( 1). 

1810 Fransiz Ceza Yasasinda ve 1274 tarihli (1858) eski 

Ceza Yasamizin sisteminde ki~iler tarafindan konuta girilme

sinde konut dokunulmazl1kg1n1 ihlal su9unun olu~masi i9in, 

girmenin tehdit veya cebirle olmasi gerekiyordu (2). Bu neden

le adi ge9en yasalara g~re konuta gizlice veya hile ile giril

mede konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u ol~mamaktadJ.r. ornegin 

kapi kilitli olmayip a9ik olan konuta kuvvet kullanmaks1z1n, 

kapisinin a91l1p i9ine girilmesi durumunda ve buna benzer 

bir9ok durumlarda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u soz ko

nusu degildir (3). 

Glinlimlizde yeni ceza yasalarina bakt1g1m1zda Almanya ve 

isvi9re Ceza Yasalarinda yalniz ba§kasinin konutuna "hukuka 

ayk1r1" veya "ki~inin iradesine aykiri. 11 olarak giri§lerden soz 

etmektedirler. Bu yasalarda hile ile veya gizlice konuta gir

mek veya konuttan hile ile veya gizlice 91kmay1p orada ·kal

maktan bahsedilmemektedir ( 4). Yalnizca yeni italyan: Ceza Ya

sasinda hak sahibinin rizasi hilafina giri~ d1~1nda gi~lice ya 

da hile ile girme ve 91kmama konut dokunulmazligini ihlal su-
9unda su9 kalibi i9erisinde unsur olarak yer almaktad~r (5). 

(1) CGK. 9.4.1956, 4-81/81 (oztiTtiRK, 698, 699) 
(2) GARRAUD, s. 426, n. 1546 
(3) ~ENSOY, s. 101 
(4) Bkz. 1975 alman Ceza Yasasi md. 123; isvi9re Ceza Yasasi 

md. 186 
(5) Bkz. Yeni italyan Ceza Yasasi md. 614 
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Fransiz Ceza Yasasinda ise ki~iler tarafindan i~lenen konut 

dokunulmazligini ihlal su9unda konuta giri~in cebir, fiili 

yollarla, tehdit yada 9e~itli man~vralarla olmasi su9 tipinde 

unsur olarak yer almi~tir (1). 

(1) Bkz. Yeni Fransiz Ceza Yasasi md. 184 
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~ 4- RIZAYI ACIKLAMAYA YETKILI OLANLAR 

I- G.ENEL OLARAK 

Yasamizda rizayi a91klamaya yetkili olan ki~i anlaminda 

"kendisini oradan 91kartmak hakkina haiz olan kimse" kavrami 

kullanilmi~tir. Buradaki hak sahibi kavramindan mutlaka o ye

rin mlilkiyetine sahip olan kimse anla~ilmaz. Bu hakkin sahibi, 

konut olarak ayrilmi~ yerde, ister millkiyet sahibi ister kira

ci s1fat1yla, hatta ister millkiyet sahibinin arzusuna ayk1r1 

olarak fakat yasal bir ~ekilde, bir fiil burayi oturup kulla

nan ki~i veya ki~ilerdir (1). Cilnkil konut dokunulmazl1g1nda 

daha oncede belirttigimiz gibi yasanin korudugu millkiyet veya 

ayni bir hak degil/ki~i hilrriyetidir. 91kartmak hakki da ki§i 

hilrriyetinin oturmaya dayali olarak meydana getirdigi subjek

tif bir haktir. 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal, daha oncede a91klad1g1m1z 

gibi ki~i hilrriyetine kar~i i~lenen bir su9tur. Bu nedenle 

hilrriyetine saldir1lm1~ bulunan ki~ilerden herbirinin, rizasi 

ilzerinde durulmasi gerekir. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su-

9unda riza a9l.klamaya yetkili olanlari belirlerken once bir 

konutta bir ki9i veya birden fazla ki~i oturmasi durumunu goz 

ontinde bulundurarak konuyu once ikiye ayirarak incelemeye 9a-

11, t1k. Daha sonrada birden fazla kifilerin bir konutta ya

,ama nedenlerini goz oni.inde tutarak bu durumda ge9er1i ri

zayi a91klamaya kimlerin yetkili oiabilecegini, degi~ik ola

s1l1klar1da au,unerek saptama yonilne gittik. 

II- KONUTTA TEK Ki~iNIN OTURDUCU DURUM 

Bir konutta bir tek ki'i oturuyorsa rizayi a9iklamaya 

yetkili ki,iyi tesbit etmekte hi9 bir gil9lilk yoktur. Konutu 

bir tek ki~i kullandigi i9in bunun rizasi yeterlidir. Ge9erli 

(1) $ENSOY, s. 95 
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rizayi a9iklamaya bu ki~i yetkilidir. Bu nedenle bu ki~inin 

r1zas1 hilafina girmek veya girdikten sonra bu ki9inin rizasi 

hilafina konuttan 91kmamak, konut ;dokunulmazl1gin1 ihlal su9u-
' 

nu olu9turacakt1r. 

III- KONUTTA BiRDEN FAZLA Ki~iNiN OTURDUCU DURUM 

Ayni yer birden fazla ki~inin konutu durumunda ise, da

ha dogrusu bir konutta birden fazla ki~i ya~amaktaysa, r1zay1 

a91klamaya yetkili ki9i veya ki9ileri tesbit etmek zordur. 

<;i.inkil failin konuta girmesini veya konutta kalmasini. kabul et

mekte, konutta oturanlarin hepsi ayni gorti~te olmayabilirler. 

~imdi de~i~ik durumlara gore ogreti ve uygulamada goz oniinde 

tutuldugunda, bazi ihtimaller di.i~iini.ilerek konuyu inceleyece

giz. 

a- Birden fazla ki~i Kamu Hukuku geregi birlikte otur

maya mecbur tutulduklari i9in bir yerde bulunuyor olabilirler. 

Ki~lalarda, hapishanelerde oldugu gibi. Bu konuda degi9ik go

ri.i~ler vardir. 

Bir gori.i9e gore, bu gibi yerler i9inde ya9ayanlar baki

mindan konut sayilmazlar. Buraya girmek amirin yetkisi dahi

lindedir, amirin iznine bagl1d1r. Bu nedenle buralara giril

mesi halinde konut dokunulmazligi.ni. ihlal su9u meydana gelmez. 

Fiilin i9leni~ine gore ba~ka su9lar soz konusu olabilir (1). 

Diger , bir gori.i9e gore ise, bu gibi yerler yani cezaevi 

ve k19lalar i9inde ya~ayanlar bak1m1ndan onlarin konu~u say1-

l1r ve buralara girme durumunda konut dokunulmazl1g1ni ihlal 

su9u olu~ur. Yargi.tayimizinda verdigi kararlardan bu ikinci 

goril9U kabul ettigi anla~1lmaktad1r. Ozellikle inceleme konu

muz bakimind•n bir kararinda g6ri.i9ilni.i a~ik;a ortaya koymu~tur. 

Buna gore "magdurun yatmakta oldugu hapishane kogul:iu, kapisi 

·(l) EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hiiki.imler, c. III, s. 284; 
~ENSOY, s. 91-92 
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kapandiktan sonra~cezaevi i9inde yatanlarin konutu niteliginde 

olacagindan, geceleyin riza hilafina buraya girmek TCY'nin 

192/2. maddesindeki konut dokunul~azligini ihlal su9unu olu~

turur" ( 1). Yargi tay1m1z1n burada .·cezaevini herzaman ic;in de

gil de ancak kapisi kapandiktan sonra konut niteliginde say1-

lacag1n1 kabul ettigini gorilyoruz. 

Bizce cevaevi ve ki9lalar gibi yerler konut sayilmaz

lar. Daha once a91klad1g1m1z gibi bu yerin se9imi ozgilr bir 

iradeye dayanmamaktadir. Ayni zamanda burada devamli veya ge-

9ici kalma, tasarrufta bulunma burada kalan kimselerin serbest 

iradelerine bagli degildir. Konut dokunulmazl1g1 ki9i hiirriye

tinin bir devami niteliginde olduguna gore, hilrriyetin kisit

lanmi, olmasi durumunda konut dokunulmazl1g1n1n varlik nede

nide ortadan kalkmi~ olacaktir. Bundan dolayi oturmu9 oldugu 

konuta tasarruf etmede, onu kullanmada hi9 bir riza beyan1n

da bulunamayan ve bu konuda ozgilr olamayan bir kimse konut 

dokunulmazl1g1n1n ihlal edildigini de ileri silremez (2). Yar

g1tay1m1z daha onceki kararlarinin aksine, yerinde olarak ver

mi~ oldugu bir kararinda bizim a91klad1g1m1z gerek9elere uy

gun ,ekilde cezaevine girme halinde konut dokunulmazl1g1n1n 

ihlal su9unun olu,mayacagina karar vermi9tir. Buna gore "~ahsi 

htirriyeti esasen tahdit edilmi~ magdurenin riza ve muvafaka

tinin mevzubahis olamayacagi gibi, cezaevinin hususi durumuna 

gore mesken addi de milmkiln olmadigindan tekevviin etmeyen konut 

dokunulmazl1gin1 ihlal su<;undan ceza verilmesi" yerinde degil

dir ( 3) • 

b- dzel hukuk ili,kisi nedeniyle birlikte oturmalarda: 

Bu konuda ozellikle aile ili9kisi nedeniyle bir konutta otu-! 

ranlar soz konusu olabilir. Kari ile kocanin, ana, baba ve 

9ocuklarin ayni yerde oturmalari 9ok gorillen durumlardandir. 

(1) 4. CD., 13.5.1948, 5646/5364 (~AGLAYAN, c. II, 1962, 
s. 624) 

(2) Bkz. Ayni mahiyette ~ENSOY, s. 91-92 
(3) 4. CD., 3.10. 1960, 7512./ 8357 (OZtiTURK, c. I, 2. bas1, 

s. 690) 
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Bundan ba~ka sozle~me ili~kisi nedeniyle birlikte oturmalard~ 

ozel hukuk ili~kisi nedeniyle birlikte oturmaya girer (1). Bu 

da bazen tilmil itibariyle bir konut olan yerin, yani bir evin 
I 

veya bir apartman dairesinin odal~rinda degi,ik ki,ilerin 

oturmasinda oldugu gibi veyahut da ayn1 odayi birden fazla ki-

9inin konut olarak kullanmasi 9eklinde olur. Ayni yer birden 

fazla ki9ilerin konutu ise, bunlardan hangisinin rizasi ile 

konuta girilirse eylem su~ degildir. Ba9ka bir deyi~le, bu 

yerde bulunanlardan hangisinin rizasi hilafina konuta giril

mesi veya 91k1lmamas1 durumunda eylem su9 te9kil edecektir? Bu 

sorunun yan1t1n1 bulmak i9in bir 9ok yazarlar birlikte oturan 

ki9ilerin aralar1ndaki, ozel hukuk ili~kisinin niteligine 

gore, ayrimlar yaparak bu 9ekilde bir neticeye varmak iste

mektedirler (2). 

Kanaatimizce bu konuda sorunu 9ozmek i9in ozel hukuk 

kurallari na ba~vurmak yerinde degildir. 9Unkti konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal eylemini yasa koyucunun su9 saymasindaki ama9, 

daha oncede belirtti~imiz gibi ki9i hilrriyetini korumaktir. Bu 

birlikte oturanlarin aralarindaki ozel hukuk ili~kisi ne ~e

kilde olursa olsun yasaca ki~ilerin hilrriyeti e9it olarak ko

runur. Bu nedenle konuta girmek veya girilmi~ ise, ~ikmamak 

durumunda bu eylemin konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu olu~

turmamasi i9in, daha dogrusu eylemin su9 say1lmamas1 i9in, 

birlikte oturmakta olanlarin ortakla~a rizalarina gereksinim 

vardir (3). Burada onemli olan birlikte oturanlardan· birinin 

rizasinin digerlerinin hilrriyetlerine dokunulmasina hak ver

dirmeyecegidir. Kisaca, bir konutta oturan. birden fazla ki~i

ler, hangi ozel hukuk ili~kisine dayanarak birlikte o~ururlar

sa otursunlar, bir birlerine kar~i, dokunulmazlik hak've hilr,

riyetlerine uymak zorundadirlar. 

(1) Bu konuda bkz. Bor9lar Yasasi md. 33 
(2) MANZiNi, c. IV, n. 1261; Bu konuda ayrica bkz. CAVALLO, 

ss. 226 (EREM, Mesken Masuniyeti Aleyhinde Cilrilmler, Ada
let Dergisi, 1951, sy. 10.s. 1570•ten naklen 

(3) EREM, Mesken Masuniyeti ••• , s. 1570 
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aa. Tilmil bir konut olan, fakat her odasinda degi~ik 

ki9ilerin oturdugu yerlerde, her oda ayri bir konut olarak dli

~Unillmelidir. ornegin, bir evin veya bir apartman dairesinin 

birden fazla odasi olup bu odalarin her birinde degi~ik ki~i

ler oturuyorsa, her oda, oturan bak1m1ndan konuttur. Bu neden

le ne kadar oda varsa o kadar hak sahibi vardir. Her odada 

oturan ki~i o odaya girilmesinde riza a9.Lklamaya yetkilidir. 

Ancak, dairenin ortakla~a kullanilan yerleri konut kavramina 

girmez (1). Bu nedenle dairenin odalar.indan birinde oturan 

kimsenin r1zas1 ile, ortakla~a kullanilan yerlerden olan kori

dor, merdiven sahanl1g1, ev giri~i veya birlikte kullan1l1-

yorsa mutvak, tuvalet gibi yerlere girmek konut dokunulmazl1-

g1n1 ihlal su9unu olu~turmaz. Bu yerde oturanlardan birini zi

yarete gelen ki~iyi bu ortakla~a kullanilan yerlerde g8ren di

ger kimseler, ziyarete gelinen ki~inin iradesine ayk1r1 olarak 

kovamazlar. Fakat bu il9ilncil ki~i digerlerinin ki~isel atmos

ferlerini bozacak bir davrani~ta bulunursa o zaman kovabilir

ler (2). ~Unkil tilmil bir konut olan yerin ortakla~a kullanilan 

yerlere girilmesi konusunda her odada oturan ki~inin riza 

beyaninda bulunmaya yetkisi vardir. 

bb. Ayni odayi birden fazla ki~inin konut olarak 

kullanmasi durumunda, bu odada oturanlarin hepsi riza a91kla

mada yetkilidirler. Bu nedenle bunlarin ortakla~a riza~ari 

gereklidir. Bunlardan birinin rizasi hilafina girmeK veya gir

dikten sonra 91kmamak konut dokunulmazligini ihlal su9unu 

olu~turur. Bir yargitay i9tihat1 birle~tirme kararina ~onu 
olan olayda bu duruma deginilerek burada da "siikna hakki iki 

ki~i arasinda mu~a olan yerlerde onlardan birinin rizasi hi

lafinda girmi~ olman1n 11 konut dokunulmazl1gin1 ihlal su9unu: 

meydana getirecegi vurgulanmi~tir {3). 

(1) ONDERt s. 64. 
(2) STUCKI, s. 36 
(3) YiBK., 12.3.1941, 38/8 (Yargitay ±9tihad1 Birle~tirme 

Kararlari Ceza Bolilmii, Yargitay yay1nlar1 2. basi,Ankara 1984, 
c. II I s. 10-1 7) 
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Bir odada birden f azla ki~i oturuyorsa bunlardan her 

birinin rizaya yetkili oldugunu a91klam1~tik. Fakat bunlardan 

biri girmeye razi olup, digeri raz1 olmazsa sorun nasil halle

dilecektir? Bizce yasanin konut dokunulmazligindan amaci, bu

rada oturan ki,ilerin hilrriyetini korumak, buradaki ki~ilerin 

hilrriyetinin ihlal edilmesini Bnlemek olduguna gBre, yasal 

hakkinin ihlal edildigini sByleyeni Bncelikle korumakta yarar 

vardir (1). Bundan da birlikte oturanlarin hi9birinin digeri

nin yasal hakkini ihlal edecek ~ekilde riza a91klamas1nda 

bulunamayacagini anlamak gerekir. Ornegin, Bir odada kalan 

kari koca ile birlikte, yine ayni odada yatmakta olan bir ka

dinin rizasi ile ve cinsel ili~kide bulunmak i9in odaya giren 

ve kadinla konu~urken sarho~lugunda etkisi ile uyumakta olan. 

kari kocanin ilzerine dti~ilp onlarin uyanmalari ilzerine odayi 

terketmesi soylendigi halde, bu rizanin bulunmamas1 beyanina 

kar~in, odada kalmakta israr eden failin eylemi konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal su9unu olu~turur (2). 

cc. Konutta oturan bir aile oldugu takdirde aile 

fertlerinden hangisinin rizasina kar~i konuta girilmesi halin

de bu su9un meydana geleceginin incelenmesi gerekir. Aile 

ili~kilerinden dolayi birlikte oturma halinde, riza a9iklamaya 

yetkili olarak bazi yazarlar aileyi esas alarak,kocanin Mede

ni Hukuk kurallarina gBre, ailenin reisi olmasi nedeniyle ge-

9erli rizanin ancak onun tarafindan a9iklanabileceg~ni ileri 
\ 

sUrmti~lerdir (3). Bu nedenle karinin rizasi ile konuta giri
\ 

lmi9 olsa bile koca, bu girmeye razi degilse,konut dok~nulmaz-

ligini ihlal su9unun olu~acagi gBril~ilndedirler. 

' 
Bizim de kat1ld1g1m1z gBril~e gBre kocanin rizasi olma-

dan konuta girilmesinde, konuta girmenin su9 olmas1,r1za a91k

lama yetkisinin ozellikle kocaya ait olmasindan degildir (4). 

( 1 ) MANZINI, s. 614 
( 2) 5. CD., 10.3.1951, 1100/1277 (<;AGLAYAN, 1962, c. I, 

s. 621) 
{ 3 ) Bkz. MANZINi, n. 1261, s. 615; ~ENSOY, s. 96, 97 
( 4 ) EREM, Tilrk Ceza Hukuku Oz el Hilkil.mler , c. III, s. 285 
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Birlikte oturanlar ister aile ili~kisine bagli olarak, isterse 

bir sSzle~meye bagli olarak birlikte otursunlar, birlikte 

oturanlar daha oncede belirttigimLz gibi konuta kabtil konusun-
' 

daki rizalar1n1, birbirlerinin yasal 91karlar1na zarar verecek 

~ekilde kullanamazlar. Bundan dolay1d1r ki kari kocanin riza

s1n1n olmamasina kar~in. bir kimseyi kocanin yasal 91karlar1-

na zarar vererek eve ald1g1 i9in su9 olu~maktadir. Cilnkil bir

likte oturan kari koca da olsa, konuta kabill konusunda birbir

lerinin yasal 91karlar1na zarar verecek ~ekilde riza a91klama

ya yetkileri yoktur. Nitekim kocanin rizasi ile ve karinin 

1rz1na ge9mek i9in konuta girilmesi olayinda, ±talyan Yargita

yi konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun olu~tuguna karar ver

mi~tir (1). Nedeni ise, kocanin da kar1n1n yasal 91karlar1na 

zarar verecek ~ekilde rizas1n1 kullanmaya hakki olmad1g1ndan

d1r. Alman Ceza Hukuku ogretisinde de ortakla~a kiralanmi~ 

olan evlerde kari kocadan her ikisinin de riza a91klama hak

kina sahip oldugu kabul edilmektedir (2). 

Konut dokunulmazl1g1 ki~iler i9in bir 9e~it htirriyet 

niteliginde ve ki~ilere s1k1 surette bagli bir hak olarak. ka

bul edilmi~tir. Bu nedenle bir konutta oturanlarin hukuki du

rumlari goz onilnde tutulmaksizin bunlar aile mensuplari olarak 

bir arada bulunsalar dahi konut dokunulmazl1g1 bozulan ergin 

ki~ilerin her biri riza a91klamaya yetkilidirler. Bundan do

layi konutta ana, baba ile birlikte oturan 9ocuklar ve hizmet-

9ide konutta oturanlarin yasal haklarina zar,ar vermeyecek 

~ekilde riza a<;iklamasinda bulunarak bir kimseyi konut~ al

malarinda su9 olu~maz (3). Yar91tay1m1z hizmet9i ile ilgili 

bir kararinda 11 hizmet9inin yasal olmayan bir maksat i9~n eve 

ald1g1 kil?inin bu hareketi kendisini oradan 91kartmak 'hakkinfi 

haiz kimsenin r1zas1 d1~1nda olmul? demektir. Bu nedenle konut 

dokunulmazligini ihlal suc;:unu olu1iturur 11 demektedir (4). Ama 

(1) Bkz. EREM, Mesken Masuniyeti ••• , s. 1570; MAJNO, c. II, 
s. 134 

(2) DREHER, s. 667 
(3) MAJNO, c. II, s. 132 
(4) YiBK., 12.3.1941, 38/8, (Yargitay i9tihad1 Birle~tirme ~a

rarlari Ceza Bolilmil, 1941-1946, c. II, s. 10-17) 
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konuyu birlikte oturanlarin hepsinin a91k izninin bulunmas1 

gerektigi 9ekilde de, anlamamak gerekir. Olayi birlikte otu~ 

ranlarin hi9 birinin digerinin 91karlar1na zarar verecek 9e

kilde, rizas1n1 kullanamayacagi bi9imde anlamak gerekir. Bu 

nedenle orne~in, kar1n1n nedensiz kar91 91kmas1na kar91n ko

canin rizasi ile eve al1nm19 olan kimse konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9unu i~lemi~ sayilmaz (1). 9ilnkil birlikte oturanlarin 

konutuna dilediklerini kabul etmek gibi haklarina, konutta 

birlikte oturan digerlerinin zarar vermeye hakki yoktur. Aile 

reisi olan koca istemese bile kar1n1n kendi akraba veya ana, 

baba karde.;; yibi yak1n ki~ileri eve almasinda konut dokunul

mazligini ihlal su9u olu~maz. Bu su9un burada olu$mamas1n1n 

nedeni ise, bu kimselerin konuta al1nmas1 ile kocanin yasal 

bir hakk1 zarar gormil9, hiirriyeti de ihlal edilmi.;; olmamas1n

dand1r. Buna kar~in koca birlikte ya~amak i9in kad1n1n kar91 

91kmas1na ragmen bir ba9ka kad1n1 eve alacak olursa, eve ali

nan kadin bak1m1ndan konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u meyda

na gelir. 9ilnkii bu durumda kar1n1n yasal haklari zarar gor
mii.;;tilr ( 2) • 

Yarg1tay1m1z1n bu konudaki kararlari 9eli9kilidir. Yar-

91tay1m1z kocanin aile reisi olmas1 nedeniyle riza a91klamaya 

kocanin yetkili oldugu esasindan hareket etmektedir. Aile 

reisi olan kocanin konuttan uzakla~masi veya aile reis~.olmak 

niteligini kaybetmesi durumlarina gore, konuta girmede ge9erli 

riza a91klama yetkisinin kariya ait olaca01 ~u kararlarda 

a91klanm1~t1r. Ornegin bir sene il9 ay hapis cezasina mahkum 

olarak ceza evinde bulundugu sirada, art1k vesayet alt~nada 

al1nm1.;; olmas1 nedeniyle koca artik aile reisi olamayacagindan 
J 

tek ba.;;ina bir evde ya~ayan kad1n1n .art1k aile reisi yerinde '. 

bulundugundan dolayi eve davet ettigi erkek ile ili~kide bu

lunmasi konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu olu~turm~z (3). 

(1) EREM, Tiirk Ceza Hukuku Ozel Hilkilmler, c. III, s. 286, 
Stucki, s. 36 

(2) ELAGOZ, s. 20; EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hilktimler, 
c. III I s. 286 

(3) 4. CD. 28.4.1964, 1772/1728 (OZLITtiRK, s. 688); 4. CD., 
20.1.1960, 80/423(AYDINOZ, s. 198) 
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Kocanin askerde bulunmasi ve evde ba9ka kimse olmamasi nede

ni yle tek ba~ina ev sahibi bulunan karinin rizasi ile eve 

girmede konut dokunulmazligini ihlal su9u olu~maz (1). Koca

_nin 9al19mak i<;in ortakla~a ya9ad1g1 evden ornegin kocanin 

hizmetkarlikla ba~ka yerde bulunmasi ve evde ba9ka kimse ol

mamasi nedeniyle evde tek ba~ina hak sahibi durumunda olan 

karinin izni ile eve girmede konut dokunulmazligini ihlal su9u 

meydana gelmez (2). Yine benzer bir olayda, kocanin <;ali.,mak 

i<;in Almanya•ya gitmesi ilzerine evin idare ve hakimiyeti ka

r1s1na kalmi~ olmasina gore, karisinin <;agr1s1 ilzerine eve gi

ren ki~inin eylemi konut dokunulmazl1g1ni ihlal su9unu olu~

turmaz (3). Yine aile reisi olan kocanin karisini alarak bir 

yaz mevsimini ge9irmek ilzere 9iftlige gitmi~ evin idare ve 

hakimiyetini kizina terk etmi~ olmasi nedeniyle, evde yalniz 

kalan kizin daveti ilzerine konuta giren ki9inin eylemi konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu olu~turmaz (4). Vermi~ oldugumuz 

bu orneklerden, bir aileye mensup ki9ilerin ortakla~a otur

duklari bir konut ve eklentilerine girmek bak1m1ndan riza 

a<;iklamada kar1s1 ve 9ocuklar1 yonilnden aile reisi olarak ko

canin yetkili oldugunu, Yarg1tay1m1z1n kabul ettigini gorliyo

ruz. Fakat kocanin belirli bir stire veya siiresiz konuttan 

uzakla~m19 olmasi durumunda, ev reisi olarak evde bulunan kari 

veya karida yoksa 9ocugu kabul edilmektedir. Bu durumda ev 

reisi olarak evde kalan kari veya evin k1z1n1n ili1kide bulun

mak i9in erkek almasi halinde kocanin rizasi olmamasina ve 
( .. 

boyle bir rizayi verecegi de dil1linillemeyece~ine gor~, karinin 

veya kizin rizasi ge~erli bir riza say1ld1g1ndan dolay1, konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun 01u,mad1g1n1 goriiyoruz. 

Yarg1tay1m1z yukarida a<;1klad1g1m1z tilm kararl•rinda , 

kocanin ortak konuttan belirli bir sure veya silresiz olarak 

(1) 4. CD., 18.12.1943, 8980/7484 (ALICANOGLU, s. 493) 
(2) 4. CD., 23.5.1947, 6395/7791 (ALiCANOaLu, s. 495, 496) 
(3) 5. CD., 20.2.1979, 421/390 (~AGLAYAN, 1984, 3. basi, 

c. II, s. 484~485); 5. CD., 11.5.1976, 1548/1533 (YKD. 
1978, sy. 1, s. 126) 

(4) 4. CD., 13.5.1954, 15021/5221, (OZUTLIRK, c. I, s. 701) 
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ayrilmasi.nda, evde kalan kari.yi aile reisi olarak kabul etmio!l

tir. Bundan dolayi. da kar1n1n ba-!ika bir erkegi cinsel ili~kide 

bulunmak i9in dahi eve alsa kocanin rizasi bulunmayacagi. hal

de, konut dokunulmaz11a1n1 ihlal su9unun olu~mayacag1n1 karar

larinda a9l.k9a belirtmi~tir. Buna kar~1n ba9ka bir kararinda 

ise, koca evlilik birliginin ba~kan1d1r. Fransa'da bulunmakla 

kocanin aile ba~kanl1g1 ortadan kalkmaz demektedir (1). Bu 

durumda Yarg1tay1m1z1n bu karar1n1n yukarida a91klad1g1m1z ka

rarlarla ~91k9a 9eli~kili oldugu goriilmektedir. 

Yarg1tay1m1z kocanin fiilin i~lendigi zaman o yerde 

bulunmasi durumunda ev reisi olan kocanin r1zas1 hilafina 

konuta girmek durumunda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun 

olu~acag1n1 kabul etmektedir. brnegin, kocan1n. r1zas1 hilafina 

kari eve sevgilisini alamaz. ~ilnkli kar1s1n1n rizasi ge9erli 

bir riza degildir (2). Yarg1tay1m1z ba9ka bir karar1nda ise 

aile reisi baba olduguna gore k1z1n1n daveti ile eve girmek 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu olu~turur demektedir (3). 

Burada da aile reisi babanin olmas1 nedeniyle k1z1n eve giril

mesinde ge9erli bir riza ac;1klamada yetkili olamayacag1 kabul 

edilmi~tir. Ogretide bu gorli~il savunanlara gore, ornegin kar1s1 

ile cinsi ili~kide bulunmas1 i9in bir erkegin eve girmesine 

riza gosteren -kocanin, mevcut rizas1 nedeniyle kad1n1n zorla 

1rz1na ge9en ki~inin eylemi, kar1 bak1m1ndan konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su~unu olu9turmay1p, yaln1z zorla 1rza ge9mek 

su9unu olu9turmaktad1r (4). 

Bizce_ konut dokunulmazl1g1 hlirriyet aleyhinde i9lenen 

su9 olduguna gore, konut huzuru bozulmu9 bireyler bakim1ndan 

eylem konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu olu~turacakt1r. Bu 

(1) 4. CD., 27.12.1977, 7069/7080, (YKD, 1980, sy. 6, s. 863) 
(2) YiBK., 18.2.1942, 21/4 (Yarg1tay iCtihad1 Birle9tirme Ka

rarlari Ceza Bolilmil, 1941-1946, c. II, s. 160-175); CGK, 
27.12.1948, 4-251/263 (ALiCANOGLU, s. 497) 

(3) 4. CD., 11.11.1948, 10567/11676, (OZUTURK, s. 705) 
(4) ~ENSOY, s. 98; Aksi dili}tince ic;in tkz. MAJNO, s. 134; MANZINi, 

n. 1261, s. 615 
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nedenle a91klad1g1m1z bu son ornekte kar1ya kar~1 konut.doku

nulmazl1g1n1 ihlal su9unun ger9ekle~mi§ oldugunu kabul etmek 

gerekir (1). Ciinkil daha oncede a91klad1g1m1z'gibi aile ili§ki

si nedeniyle de olsa riza a91klamaya tek yetkili ki§i Medeni 

Hukuk anlaminda aile reisi sayilan koca degildir. Bu su9ta 

konutta oturanlarin ki§i htirri yetleri soz konusu oldugu ic;in, 

herkes ba§kas1n1n yasal haklarina zarar vermemek ko~ulu ile 

eve girilmesinde ge9erli riza a91klamada yetkilidirler. Bu 

nedenle kad1n1n 9agr1s1 ile olsa da, kocanin rizasi olmadan, 

hakli olmayan ( gayrimel'iru) amac;la, gece konuta girmek eylemi

nin konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu olu~turmasi kocan1n 

aile reisi olarak ge9erli rizay1 ac;1klamaya yetkili olmasindan 

degildir (2). Koca ister su9 aninda orada buluns~n, isterse 

siireli veya stiresiz olarak ba~ka yerde bulunsun kadinda riza 

a91klamaya yetkilidir. Burada eylemin su9 olmasi kad1n1n riza 

a91klamaya yetkisi olmad1g1ndan degil, kad1n1n yasal olmayan 

ama9la ba~kas1n1 (cinsel ili~kide b~lunmak i9in) eve almasin

da, kocanin rizasi olmad1g1 i9in, kocanin yasal haklar1 za

rar gordtigtinden eylem konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu 

olu~turrnaktad1r. Kocan1n rizasi olmamasina kar~iri kadin ba§ka 

birini yasal bir nedenle eve alirsa, riza a91klamaya yetkili 

olmasi ve bu a91klama da kocan1n yasal haklarina zara~ ver

mediginden konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u olu11maz. 

'.) 

Aile yaninda misafir olarak gelmi11 bulunan ki§i de eve 

kimseyi alma da riza a91klamaya yetkili degildir. Cilnkti yasa 

da yaz1l1 hak sahibi deyiminden ama9, ortak konut ayn1 zamanda 

kendi konutu sayilan kio!}iler anla~1lmaktad1r. Bir kimse· bir 

yerde ba~kas1n1n riza a91klamas1na bagli olarak orada bulunu

yorsa, burasi kendi konutu say1lm1yorsa bu kimsenin buraya 

d1§ar1dan ba§ka birinin girmesinde yetkili bir riza a91klaya

bilecegini kabul etmek miimktin degildir. Ciinkii konuta serbest 

tasarruf yetkisi yoktur, s1n1rl1 bir tasarruf yetkisi vard1r 

(1) Bkz. MAJNO, c. II, s. 134; ONDER, s. 66 
(2) 4. CD., 3.2.1988 548/720 (YKD. 1989, sy. 3, s~ 423) 
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o da konutta misafir olarak bulunmaktir. Bu nedenle Yarg1ta

y1m1zda yerinde olarak bir aile yan1nda konuk olarak bulunan 

ki9inin ev sahibinin rizas1 ve muvafakati d1~1nda eve erkek 

misafir almas1n1n konut dokunulmazl1g1n1n ihlal su9unu olu~

turacagina karar vermi~tir (1). Burada hakli olarak riza acik

lamaya yetkili olmayan bir ki9i tarafindan yapilan riza a91k

lamas1 ge9erli say1lmad1g1 i9in konut dokunulmazligini ihlal 

su9u meydana gelmi~tir. Fransiz Mahkemelerinden birinin ver

mi~ oldugu bir karar da bir kiz pansiyonuna kapiyi a9ma yet

kisine sahip olmayan kizin kapiyi a9masi tizerine i9eri giren 

erkegin eyleminin su9 olacagini belirtmi~tir (2). cunkti su9un 

olu9mamas1 i9in riza a91klamaya yetkili bir kimse taraf indan 

kap1n1n a91lm1~ olmasi gerekirdi. Riza a91klamaya yetkisi ol

mayan ti9tincti ki~inin, riza a91klamaya yetkisi olmad1g1 i9in 

bunun kap1y1 acmasiyla iceri girmekte su9u olu~turur. 

(1) 4. CD., 23.1.1951, 382/382, (OZUTURK, s. 703) 
(2) Argentan, Asliye Ceza Mahkemesinin 5.11.1968 tarihli ka

rari (JCP. Art. 184, n. 198, s. 35) 
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§ 5- HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

I- GENEL OLARAK 

Su9un U9ilncti ana unsuru, hukuka ayk1r1l1kt1r. Hukuka 

ayk1r1l1k, bir fiilin hukuk normlar1 a91s1ndan objektif deger

lendirilmesidir (1). Bu nedenle hukuka ayk1r1l1k fiil ile 

hukuk dilzeni arasinda bir 9eli~me bir uyu~mazl1k ili~kisidir. 

Ancak bu hukuka ayk1r1l1k yaln1z ceza hukukuna degil, bilttin 

hukuk dilzenine ayk1r1l1kt1r (2). Daha a91k bir anlatimla hu-

.kuka ayk1r1l1k, yasadaki tan1ma uygun olarak i~lenen fiilin 

ttim hukuk dilzenince 9eli~ki ve 9at1~ma halinde bulunmas1d1r. 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda konuta girmek veya 

91kmamak hukuka ayk1r1 olmal1d1r. Hukuka ayk1r1 olma; Fiilin 

hukuka uygun bulunmamas1, yap1lan fiilin hukuk dtizeni ile 

uyu~mazl1k i9inde bulunmasi hukuk dilzenince hukuka uygun ola

rak kabul edilmemesi, o dilzenle 9eli~ki i9inde olmas1 anlam1n

dad1r. Daha dogru a91k bir anlatimla fiilin haksiz olmas1d1r. • 

Failin konuta girme veya 91kmamada ki dogrudan dogruya amac1-

n1n haks1zl1g1 anlam1ndad1r. Yoksa konuta girmek veya 91kmamak 

ile elde edilmek istenen herhangi bir ~eyin haks1zl1g1 anla

m1nda degildir. Konuta girmek veya 91kmamak hukuka ayk1r1 bir 

~ekilde oldugu zaman konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u olu~

mak tad1r. Yukar1da a91klad1g1m1z btittin unsurlar ger9ekle~mi~ 

bulunsada, konut veya eklentisine giren veya oradan 91kmayan 

ki~i yasal ve hakli bir nedene dayanmakta ise, fiil konut do

kunulmazl1g1n1 ihlal su9unu olu~turmayacakt1r. 

(1) CIHAN, Cebir .Kullanma Ciirtimti, s. 121. 
(2) KUNTER, Su9un Kanuni Unsurlari Nazariyesi, istanbul, 1949, 

s. 76: EREM, Ti.irk Ceza Hukuku, .Genel Htikiimler, c. I, 12. 
basi, Ankara 1984, s. 27, SO: DONMEZER/ERMAN, Nazari ve 
Tatbiki Ceza Hukuku, c. II, 9. Basi, Istanbul 1986, s. 2 
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Ornegin, fail konuta girme hakk1na sahipse konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal su9u meydana gelmez. Aile fertlerinin or

takla~a konutu bilttinil ile bu ki~ilere aittir. Bundan dolay1 

aile fertleri birbirlerinin odalar1na girme hakk1na sahiptir

ler. Bu durumda aile fertleri birbirlerinin odalarina, birbir

lerinin rizas1 olmamasina kar~in, hatta zorla dahi girseler, 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu i~lemi~ olmazlar. Boylece 

kari veya koca, ortakla~a ikametgahta ya~amak hakkina sahip 

olduklari i9in, kad1nda kocada birbirlerinin bu ortakla~a ya

~ad1klar1 evlerine zorlada, tehditlede girebilirler (1). Bu 

durumda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u meydana gelmez. An

cak ayrilik karari verilmi~ olmasi nedeniyle kar1 ve kocanin 

ayri bir konutta hakli olarak oturma hakk1n1 elde etmi~ olma

lari durumunda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u soz konusu 

olur. Ornegin, bu durumda koca kad1n1n ayr1 tuttugu eve, otel 

odasi tutmu~sa bu otel odas1na veya babasi evine gitmi~se bu

raya giremez. Kocanin bu yerlere kad1n1n rizas1 hilaf1na gir

mesi veya girdikten sonra 91kmamas1 durumunda konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su9u olu~ur. Yarg1tay1m1z1n da bir kararinda 

"Medeni Yasan1n 162. Maddesi uyar1nca aralar1nda ayr1l1k ka

rar1 verilmi9 olan, san1k kocanin, kar1s1n1n konutuna zorla 

girmesi, konut dokunulmazl1g1n1 meydana getirecegini" belirt

mek suretiyle ayni gorti9te oldugu anla91lmaktad1r (2). Fakat 

kar1 veya koca yasal neden olmadan ayri yal'iad1klar1nda bir

birlerinin. bag1ms1z olarak yani, tek ba9lar1na oturduklar1 ko

nutlarina girmede konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u meydana 

gelmez (3). ~tinkti daha oncede a91klad1g1m1z gibi, birlikte 

oturma yolundaki yasal durum hi9bir zaman yarg19 karari olma

dan fiili bir durum ile ortadan kalkm19 sayilamaz. 

(1) CHAVANNE/MONTREUIL, Violation de domicile, Art. 184, 
JCP, n. 183, s. 33 . 

(2) 2. CD., 6.5.1952, 6071/6017 (OZUTURK, c. I, s. 702) 
(3) EREM, Mesken Masuniyeti Aleyhinde Cilrtimler, s. 1566 
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II- KONUTA GIRMEK VEYA 9IKMAMAK DURUMLARI BAKIMINDAN 

ORTAK HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERi 

Tiim hukuka uygunluk nedenleri yasal neden kavramina 

girdiginden ister Ceza Yasamizda belirtilsin, ister belirtil

mesin, konuta girmek veya 91kmamay1 hukuka uygun hale getirir. 

Temel sorun bir hususun hukuka uygunluk nedeni te~kil edip et

mediginin saptanmasidir. Eger konuta girmede veya konuttan 

91kmamada bir hukuka uygunluk nedeni varsa1 ba~ka bir deyi~le 

bu girme veya 91kmama hukuka uygun bi~imde yapilmi~sa, fiil 

su9 te~kil etmeyecektir. 

Bilindigi ilzere Ceza Yasam1z1n 49. maddesinde yer alan 

Ceza Hukukunda ge9erli genel hukuka uygunluk nedenleri dort 

bOltim altinda incelenmektedir. Bunlar s1ras1 ile yasanin htik

milnti ve yetkili makamin emrini yerine getirme, me~ru miidafaa, 

ve iztirar halidir. Bu durumlarin varl1g1n1n saptanmasi halin

de fiil hukuka uygun hale geldiginden, artik konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal su9u da soz konusu olmayacaktir. brnegin, vah~i 

bir hayvanin ontinden ka9an bir ki~inin ba~kas1n1n konutuna can 

havliyle ve zorla girmesi durumunda 1zt1rar hali soz konusu 

oldugu i9in, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun ger9ekle~mi~ 

oldugu soylenemez (1). Buna benzer bir olayda, yarg1tay1m1z 

prensip olarak konut dokunulmazl1kg1n1 ihlal su9unun olu~maya

cag1n 1 kabul etmektedir. Ancak bu sonuca, hukuka ayk1r1l1g1 

kaldiran izdirar halinin soz konusu olmas1n1n degil de, ciirtim 

kas1t1n1n bulunmad1g1n1 gerek9e olarak gostermektedir. Yarg1-

tay1m1z 11 san1k evine girerken, mti~tekinin kopeginin sald1rma

s1 tizerine yine mti~tekinin mutf agina girmesi halinde kast 

yoktur 11 demektedir (2). 

(1) Bkz. ornekler i9in, LOGOZ, c. I, s. 291; DONMEZER, Ozel 
Ceza Hukuku Dersleri, s. 63 

(2) 4. CD., 13.1.1956, 9627/14815 (GOZtiBtiYtiK, s. 892 
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Yarg1tay1m1z1n 11 san1klar1n ka91r1lan bald1zlar1n1 kur

tarmak maksad1yla mii~tekinin evine girmi~ olmalar1na gore, 

hareketlerinin mesken masuniyetini ihlal su9unu te4kil etme~ 

yecegini (1) tesbit eden karar1 da sonu9 olarak dogrudur. Arna 

gene 1zt1rar halinin varl1g1 nedeniyle dogrudur (2). 

Yine Yarg1tay1m1z 11 k1zlar1n1n dovillmekte oldugunun ih

bar edilmesi ilzerine kizlar1n1 kurtarmak amaciyla mil~tekinin 

evine girilmesinde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal kasti bulun

mad1g1n111 ( 3), 11 san1g1n davac1lar taraf1ndan evin bah9esine 

alinarak dovillmekte olan oglunu kurtarmak maksad1yla eve gir

digi anla~1lmas1na nazaran, hadisede konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9unun kasit ve unsuru olmad1g1n1 11 (4) belirterek her 

iki olayda da, kast olmad1g1ndan konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9unun olu~mayacagina karar vermi~tir. Asliada bu iki karara 

ili~kin olaylarda kast vardir; Fakat hukuka ayk1r1l1g1 kald1-

ran 1zd1rar hali soz konusu olmasi dolay1s1yla
1

konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su9u olu~mam1~t1r. 

Bir kimsenin, hak sahibinin r1zas1 hilaf1na konuta gi

rebilmesi i9in, daha gti9lti bir yasal nedeni olmas1 gerekir 

(5). Hak sahibinin rizasi hilaf1na olan bu giri~, yasal olma

l1d1r. Ayn1 zamanda hak sahibinin rizas1 hilaf1na giren ki

~inin bu giri~i yasal olarak korunmu~ olmas1 gerekir. Bu i9eri 

girme konusunda faile verilmi~ olan gti9lil bir hak, anla~ma ile 

verilmi~ olabilir. Ayr1ca i9eri girme veya i9erde kalma konu

sundaki daha gti9lil hak medeni hukuk veya kamu hukukundan kay

naklanabilir. Kamu Hukukuna ili~kin tisttin hak (gti9lil hak) ya

sa hilkmilntin yerine getirilmesi veya Ceza Yarg1lamas1 Usul Ya

sas1nda bulunan arama, yakalama, ke~if ve tutuklama gibi 

Cl) CGK., 8.10.1951, 4-62/72 (KOSEOGLU, s. 245) 
(2) DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri, s. 64 
(3) 4. CD., 5.4.1952, 3521/3566, (~AGLAYAN, c. II, 1962, 

s. 620) 
(4) 2. CD., 12.4.1952, 4738/4636 (OZUTURK, s. 702) 
(5) DREHER, s. 665: STUCKI, s. 30 
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hususlardan dogabilir. Yalniz bu hususlarin yerine getirilmesi 
memurlara ait oldugundan ozel ki~ilerin bOyle bir hakka daya

narak konuta girmeleri soz konusu degildir. Bu nedenle Kamu 

Hukukundan dogan soz konusu haklarin memurlar taraf indan yeri

ne getirilmesi nedeniyle konuta giri~lere ili~kin ayr1nt1l1 

a91klamam1z1 memurlarin i~ledikleri konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9u kisminda yapacagiz. 

isvic;re ogretisinde de ev sahibinin acil bir onarim 

ic;in mahkemeden aninda karar almasi mtimktin degilse, konuta 

girebilecegi ozel hukuktan dogan _gilc;lil bir hak olarak kabul 

edilmi§tir (1). Ayrica isvic;re ogretisinde yazarlardan Hafter 

konuta daha gtic;lti yasal neden olmasada girmek konut dokunul

mazlig1n1 ihlal SU<;UnU OlU§tUrmaz demektedir (2). Ornegin bir 

kimse ba§kasin in kapisi ki li tli olmayan saman ligina hak sa

hibinin rizasinin olmayacagini bilse dahi girip burada gece

lemesinde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u olu§maz. Bu gorli§ 

hakl1 olarak ele§tirilmi§tir. ~tinkil konutun korunmas1ndaki 

amac; orada oturanin hilrriyetini korumaktir. Bu hak ancak oraya 

girmek isteyenlerin engellenmesiyle saglanir (3). Girenlerin . 
amaci ne olursa olsun onemli degildir. Buraya girilmemesi ge

rekir. Konutta oturanlar1n ki§i htirriyeti de ancak bu §ekilde 

korunmu§ olur. 

inceleme konumuz olan konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su

c;uyla ilgili olarak hukuka uygunluk nedenlerine ayrica §U or

nekleride verebiliriz. Ornegin: Dag ba~inda tipiye yakalanmi§ 

donma tehlikesi ic;erisinde bulunan ki§inin c;evrede gordtigil en 

yak1n c;iftlik evine girmesi, sel felaketinden korunmak ic;in 

konuta girmek, oldiirillmek ic;in takip edilen ki§inin kac;arak 

bir konuta girmesi halinde veya bir arkada§1n1n evine oldti

rillmek tehlikesinden kurtulmak ic;in riza ile giren, durumu 

( 1) 
( 2) 
(3) 

STUCKI, s. 31 
HAFTER'in gorti§ti ic;in bkz. STUCKI, s. 31 
GERMANN, o. A., Das Verbrechen im neuen Strafrecht Zilrich 
1942, N. 2zu Art. 186, s. 319; STUCKi, s. 31 

·. '.::. 
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arkada~ina anlattiktan sonra, derhal evi terk etmesi ihtari 

ile kar~1la~1p konutu terk etmeyen ki~inin, korunan hukuki ya

rarlar arasindaki denge teorisi geregince hukuka ayk1r1 hare

ket ettigini kabul edebilmek milmkiln degildir (1). Yarg1tay1m1z 

da benzer bir olay da konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun 

olu~mayacagini prensip olarak kabul etmi~tir (2). Ancak Yarg1-

tay1m1z bu sonuca failde cilrilm kastinin bulunmadig1n1 gerek9e 

olarak gostermektedir ki, bunun yanli~ oldugu kanisindayiz. 

Cilnkil konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u
1

hukuka uygunluk neden

lerinden olan 1zd1rar halinin varl1g1 nedeniyle meydana gel

memi~tir. 

(1) STUCKI, s. 30-31; Ayrica ornekler i9in bkz. ONDER, s. 59 
( 2) 11 San1k muhtarin evine diger bir ki~i ile aralar1n1 bulma-. 

si ricasi i9in gitmi~tir. Muhtarin saniga evi terk etmesi 
soylemesi tizerine sanik d1~ar1 91kt1g1 takdirde bir olayin 
meydana gelecegi ihtimali ve bu olaydan korunmak i9in evi 
terk etmedigine gore, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal kasti 
yoktur 11 2. CD., 15.9.1981, 5199/5872 (CACLAYAN, 1984, 
c. II, s. 483) 
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S 6- MANEVI UNSUR 

I- GENEL OLARAK 

Konut dokunulmazligini ihlal su9u bir cilrilmdtir. Bu ne

denle diger ciiriimlerde oldugu gibi su9un manevi unsuru kast

tir. Bu su9 ancak kasden i~lenebilen su9lardand1r. Taksirle 

i~lenmesi mtimktin degildir (1). Kanatimizce Ttirk Pozitif Hukuk 

bak1m1ndan konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun taksirle i9-

lenebilmesi olanagindan soz edemeyiz. Ger9ekten Tilrk Ceza Ya

sasinin, taksirli hareketlerin ancak yasalarda ongorilldilgii 

takdirde, cezaland1r1labilecegi hlikmtinti ta91yan 45. maddesi 

kar~1s1nda (2), taksirle konut dokunulmazl1g1n1 ihlalin ce

zayi gerektirecegi konusunda bir htikiim i9ermeyen 193. madde

nin ancak, kasden i9lenebilmesi dogaldir. Su9un taksirle i~

lenebilecegine dair yasa da bir a91kl1k olmadigi i9in, dikkat

sizlik veya tedbirsizlik gibi taksir te~kil eden "bir hareket 

sonucu konut dokunulmazl1g1n1 ihlal, cezalandirmay1 gerektir

mez. ornegin, askerden donen kocanin kar1s1n1n ta91nm19 oldu

gunu bilmediginden, kendi evi oldugu kan1s1 ile ba~kas1n1n 

evine girmesi konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu te~kil et

mez (3). Ger9ekten bu durumda san1g1n ba~kas1n1n konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal kasti yoktur. San1g1n kendisinde su9un 

manevi unsuru olan kast olmadigi i9in de konut dokunulmazl1-

g1n1 ihlal su9u meydana gelmi~ say1lmaz. Fransiz mahkemeleri 

taraf1ndan verilen bir kararda da bir kimsenin kendi evi sa

narak ba9kas1n1n evine girmesi durumunda konut dokunulmazl1g1-

n1 ihlal su9unun olu9mayacag1 a91k9a belirtilmi~tir (4). 

Kaynak italyan Ceza Yasasinda konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9u ctirlim olarak kabul edildigi i~in su9un manevi 

(1) ONDER, s. 66 
(2) Bu konuda bkz. DONMEZER/ERMAN, 9. basi c. II, n. 958 ve 

n e 971 
(3) EREM, Mesken Masuniyeti Aleyhinde ••• , s. 1572 
(4) Agen Ceza Mahkemesinin 5.12.1905 tarihli karari (JCP. 

Violation de domicile, Art. 184, n. 198, s. 35) 
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unsuru kastt1r (1). Kar91la9t1rmal1 hukukta da konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su9u ilke olarak kasten i~lendigi takdirde ce

zaland1r1lmaktad1r (2). 

Tiirk Ceza Hukuku sistemine gore konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9unun manevi unsuru kasttir. Ancak kasten i§lenebilen 

bir ciiriimdilr. Ogreti (3) ve uygulamaya (4) gore de konut do

kunulmazl1g1n1 ihlal su9unun meydana gelmesi i9in su9un manevi 

unsuru olan kastin bulunmasi 9artt1r. Kast bulunmad1k9a konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u meydana gelmez. 

II- KAST KAVRAMI 

Tilrk Ceza Yasas1n1n 45. maddesi; 0 ci.irilmde kastin bulun

mamasi cezayi kald1r1r 11 hilkmilnli koymakla birlikte, kastin ne 

oldugu konusunda herhangibir tanimlama yapmam1~t1r. 

Ogretide ise; bu konuda 9e9itli tanimlamalar yap1lm19-

Taner •in tanim.i.na gore; gen el anlamda 11 di magi ~i r 

faali yet olan iradenin, bir hususa ini taf etmesidir. Clirmil 

kast ise; bu iradenin, kanunun cezaland1rd1g1 bir fiilin i~

lenmesine teveccilh etmesidir 11 (5). 

Ere m ise; "su9 te9ki l eden hareketin neticelerini bi le

rek ve isteyerek i§lemek iradesidir" (6). 

(1) MAJNO, s. 130 
{2) GARRAUD, n. 1548, s. 433; CHAVANNE/ MONTREUIL, Violation 

de domicile, Art. 184 {JCP. 5, n. 198, s. 35); STUCKi, 
s. 37; DREHER, s. 667 

(3) EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Htiktimler c. III, s. 287; 
DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri s. 63; ~ENSOY, s. 102; 
ONDER, s. 66; GOZtiBtiYtiK s. 878 

(4) CGK. 11.5.11987, 4-126/261 (Yayinlanmarni~ karar); 4. CD. 
10.9.181, 5302/5135 (Caglayan 1984, s. 483) 

(5) TANER, T., Ceza Hukuku, Umumi Kis1m, 3. basi, Istanbul 
1953, s. 316 

(6) BREM, Tiirk Ceza Hukuku Genel Hilkilmler, 12. bas1, c. I, 
Ankara 1984, s. 508 
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Donmezer-Erman da kast; 11 ongortilen ve sue te~kil eden 

fiili ger9ekle!itirmeye yonelen iradedir" (1). 

Yilce ise kast1: "su9 kal1b1ndaki unsurlar1 bilerek ve 

isteyerek gercekle~tirmektir" (2) diye tan1mlamaktad1rlar. 

Ogreti yan1nda, Yargitay kararlar1nda da genel kast: 

neticelerini bilerek ve isteyerek i9lemek iradesi 11 olarak 

ifade olunmaktadir. Bu tan1mlamalar1n birbirlerine yak1n ve 

benzer ozellikler ta~1d1g1 gortilmektedir. 

Oyle ise: kast bilme ve isteme iradesi olarak ifade 

olunan iki unsurdan olu9ur. Bunlardan birinin olmamasi halinde 

kastin varl1g1 soylenemez. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9un

da da kast hak sahibinin rizasi hilafina bilin9li olarak ve 

isteyerek konuturia girmek veya 91kmamakt1r. 

III- KASTIN NiTELiGi 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun kasten i~lenebi-. 
lir su9lardan oldugunu belirledikten sonra, genel kastin ye

terli olup olmad1g1 sorununa ge9ebiliriz. 

Bilindigi gibi Tilrk Ceza Yasasinin 193. maddesi: "hak 

sahibinin riza hilafina konuta girmek veya riza ile girdikten 

sonra 91kmamaktan soz ederek konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su-

9unun meydana gelmesi i9in ozel kastin aranmasi gerektigi iz~ 

lenimini uyandiran bir ifade ta~1mamaktad1r. Bu nedenledir ki 

f ailde ozel kasdin bulunup bulunmadiginin saptanmasi onemli 

degildir. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun meydana gelmesi 

(1) DONMEZER/ERMAN, Nazri ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. II, 
8. basi, 1983, n. 924, s. 233 

(2) YtiCE, T. T., Ceza Hukuku Dersleri, c. I, Manis@ 1982, 
s. 322 
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i9in genel kast yeterlidir. Ayrica ozel kast aranmaz (1). 

Genel kastin tarifi uyarinca konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9unda failin ba9kas1n1n konut dokunulmazl1g1n1 bile

rek ve isteyerek ihlal etmi9 olmasi gerekir. Fail hak sahibi

nin r1zas1n1n olmad1g1n1 bilerek konuta girecek, riza ile gir

dikten sonra riza hilafina konutta kalmak iradesiyle 91kmaya

cakt1r. Daha dogrusu konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda kas~ 

failin ba9kas1n1n konut veya eklentisine hak sahibinin rizasi 

olmad1g1n1 bildigi halde isteyerek girmek veya rizasiyla gir

dikten sonra rizas1n1n bulunmad1g1n1 bildigi halde konuttan 

91kmay1p isteyerek burada kalmak iradesidir. Su9un iki maddi 

unsuru olan, konuta girmek veya konuttan 91kmamak unsurlari 

bak1m1ndan ortak ozellik, failin riza hilafina buraya girdigi

ni veya riza hilaf ina buradan 91kmad1g1n1 bilmesinin gerekli 

olmas1d1r (2). Hak sahibinin rizasinin bulunmad1g1n1 belirti9 

9ekillerini daha once a91klad1g1m1z i9in bunlari tekrar burada 

belirtmeyecegiz. 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun manevi unsuru yal

nizca failin bir kimsenin konutuna onun r1zas1 olmadan girdi

ginin bilincinde olmas1ndan meydana gelir. Faili bu eylemi i9-

lemeye sevk eden saik (ozel kast) yasa bak1m1ndan onemli de

gildir. Ancak saik 9ahsi kusurun ol9tistine etki edebilir (3). 

~tinkii yasa konutu korumaktadir ve konutta oturanlarin hiirri

yetlerinden ba9ka diger haklarla ilgilenmemektedir. Konuta hak 

sahibinin r1zas1 olmamasina kar91n giren ki9i, konuttaki kim

seleri gozlemek i9in girse, buradaki kagitlara bakmak i9in de 

girse konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u meydana gelir (4). Bu 

(1) EREM, Ttirk Ceza Hukuku Ozel Htikemler c. III, s. 287 
(2) ONDER, s. 66 . 
(3) GARRAUD, n. 1549, s. 435, dip not 41. "Italyan Ceza Yasa

s1n1n (1889) 158. maddesinin son f1kras1na gore, bu ayrim 
dogru yap1lm19t1r. ~ayet fail hususi bir menfaate dayana
rak hareket etmi~se ceza 1/6 orani.nda art1r1l1r. 11 

(4) GARRAUD, n. 1548, s. 433 
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nedenle failin konutta bulunanlarin htirriyetlerine yonelik 

ozel kastla (saikle) hareket etmi~ olmasi gerekli degildir. 

Gtintimilzde kar~1la~t1rmal1 hukukta da genellikle kabul 

edildigine gore konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unda girmek 

veya c;ikmamak durumlarinda her iki hareketinde hak sahibi olan 

ki~inin rizasi hilafina yap1ld1g1n1n bilinmesi yeterlidir. Bu 

suc;un olu~masi ic;in ayrica ozel kast aranmamaktadir (1). 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unda saikin gerekli 

olup olmad1g1 konusunda kaynak yasa bakimindan tizerinde durul

mu~tur. Cilnkti kaynak yasa konut dokunulmazligini ihlalin sue; 

sayilmasi ic;in bir ~art daha ongormil§ttir. Bu ~art ise, konuta 

girmek veya c;ikmamak "keyfi surette" olmalidir. Kaynak yasayi 

yorumlayanlar konuta girmek veya c;ikmamakta aranan "keyfi su

rette" olmasi ~art1n1n bir niyet unsuru oldugunu ve bununda 

me~ru sebebe dayanilmadan girmek olabilecegini a91klam1~lar

d1r. O halde kaynak yasaya gore konuta "keyfi surette" gir

mek, yasal bir neden olmaksizin girmektir. Bu yorum Carrara 

tarafindan da aynen kabul edi~mi~tir ( 2). Bun a gore "me.!;lru 

mtidafa ic;in ba§kasinin evine girmek cezayi gerektirmez "<;tinki.i 

girme me~ru bir sebebten ileri gelmi~tir. Yine italyan yazar

larina gore ornegin bir kimse ba§kas1n1n evine onun r1zas1 ol

mamasina kar~in bir hakki elde etmek amaciyla girse ortada 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u degil, ihkaki hak suc;u var

dir (3). Ci.inkti giri§ yasal bir nedenden ileri gelmi§tir. ital

yan Temyiz Mahkemesince sarho§ olarak konuta giren bir kimse

nin cezaland1r1lmas1na dair verilen karar ele~tiriye ugrami§

tir. italyan yazarlarindan Majno, konuta sarho~lugun etkisiyle 

giren bir kimsenin konut dokunulmazl1g1n1 ihlal ettiginden do

layi, ceza verilmesini failde niyet olmamas1 nedeniyle suc;un 

olu§amayacag1ndan dolayi ele~tirmi~tir (4). 

(1) DREHER, s. 667; STUCKi, s. 37; GARRAUD, n. 1549 s. 435 
(2) CARRARA, n. 1658, s. 630, 631 ve 632 
(3) Bu konuda bkz. MAJNO, s. 130 
(4) MAJNO, s. 130 
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Ceza Yasamiz, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu dil

zenleyen 193. maddenin metninde 11 keyfi surette11 veya "mel}rU 

sebep olmaks1z1n 11 ifadelerini kullanmamak sureti yle bu suc;un 

unsurlarinda kaynak yasadan ayr1lm1~t1r. Bu ayr1lman1n da 

yerinde oldugu ogretide hakl1 olarak kabul edilmektedir (1). 

Gerc;ekten bir hakkin al1nmas1 ic;in dahi olsa ba~kasinin konu

tuna onun rizasi olmadan girilmemelidir. Bir kimsenin hakk1n1 

ba~kasinin konut dokunulmazl1g1 hakk1n1 ihlal ederek, elde et

mesine hie; bir zaman izin verilemez. Cilnkti yasa fiili sue; ol

maktan c;ikaran genel nedenleri belirtmi~tir. Bunlar konut do

kunulmazl1g1n1 ihlal su9unda da uygulanacaktir. Bu nedenle 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unda ayrica yasal bir neden 

ol9tistine ba~vurmak dogru degildir. Nitekim konutun korunmasin

daki ama9 orada oturanlarin ki~i htirriyetini korumaktir. Bu 

ki~i hilrriyeti de ancak orada oturanlarin izni olmadan oraya 

girmek isteyenlerin engellenmesiyle saglanir. Girenin amaci ne 

olursa olsun onemli degildir. Cilnkil konutta oturanlarin ki~i 

htirriyeti ancak bu ~ekilde saglanir. Her ne kadar konut do

kunulmazl1g1n1 ihlal su9u genellikle diger bir su9un i~len

mesinde vasita sue; olarak gortilmekteysede, konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal suc;u bagimsiz bir su9tur (2). Konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal suc;unun bag1ms1z bir sue; oldugu, kaynak italyan 

Ceza Yasas1n1 yorumlayan yazarlar tarafindan da kabul edilmek

tedir ( 3). 

Yar91tay1m1z1n bazi kararlarinda bu suc;ta saikin aran

mad1g1n1 gormekteyiz. Ornegin sue; tasbiti amaciyla (4) veya 

dogmek amaciyla da (5) olsa konuta girilmesi durumlarinda 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun meydana gelecegine karar 

verilmi~tir. Oysa Yarg1tay1n bir kisim kararlarinda ise saike 

(1) EREM, Turk Ceza Hukuku Ozel Htiktimler c. III, s. 289; 
(2) ONDER, s. 67 
(3) MAJNO, s. 130 
(4) CGK., 31.1.1944, 21/18 (KOSEOGLU, s. 245) 
(5) CGK., 26.11.1956, 4-161/170 (KOSEOGLU, s. 244) 
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onem veren bir uygulamaya rastlanmaktadir. Ornegin Yargi tay1-

m1z1n bir kararinda belirtildigi iizere "san1g1n her ne kadar 

davac1n1n duvarla ~evrili avlusunun a9l.k olan kap1s1ndan gir

digi anla~1lmakta ise de sanigin o giln ka9ak tavugu tutmak 

i9in tavugu takiben kom~usu olan magdurun avlusuna girdigi ve 

hareketinde konut dokunulmazl1g1na ili~me kast1 bulunmad1g1 

anla~ilmasina ve esasen avluya girdikten sonra davaci tarafin

dan duvardan atilmak suretiyle d1~ar1 91kar1lm1~ olmasina na

zaran vuku bulan ihtara ragmen avludan 91kmam1~ olmasida bah

se konu olmayacagina gore su9 kast1 tebariiz ettirilmeksizin 

193. maddenin tatbiki ile ceza hiikmolunmasi yolsuzdur" (l} 

denmektedir. Kanatimizce olayda kast vardir. Saikin degi~ik 

olmasl. onemli degildir. ~tinkti konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9unda genel kast olan iradenin fiile yonelik olmasi yeter

lidir (2). 

Yarg1tay1m1z1n, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda 

a91k9a ozel kasti arad1g1n1 ise, ba~ka bir kararinda daha a91k 

olarak gormekteyiz. Soz konusu bu karar da Yargi tayimiz "sa

nikiardan birinin, rizasina ayk1r1 olarak annesi ve babasi 

tarafindan yoldan cevrilip, zorla evlerine al1nd1g1na gore; 

onun yontinden sucta kast unsuru olu~mayacagi gibi, onun yardim 

cagr1s1 tizerine yak1n1 olan diger san1klar1n kurtarmak amaciy

la eve girmelerinde de, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun 

ozel kasti bulunmaz" ( 3) demek tedir. Konut dokunulmazl1g1n 1 

ihlal su9unda daha once belirttigimiz gibi gene! kast yeterli

dir. Ozel kast su9un olu~umu i9in aranmamaktadir. Yarg1tay1-

m1z1n bu kararina konu olan olayda annesi ve babasi tarafin

dan zorla evlerine al1nm1~ bulunan fail bu eve girmekte hak 

sahiplerinin r1zas1n1n olmayacag1n1 bilmektedir. Fakat kendi

si buraya isteyerek girmemi~tir. Babasi ve annesi tarafindan 

zorla ev·e al1nm1~t1r. Bu nedenle bu sanik yonilnden konut 

(1) 2. CD., 30.5.1946, 5495/5375 (GOZtiBtiYtiK, s. 884, 885) 
(2) DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri s. 63 
(3) CGK., 1~10.1984, 6-62/292 (CAGLAYAN, 1984, c. II, s. 467) 
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dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda aranan hak sahibinin konutuna 

rizasi hilafina bilerek ve isteyerek girme olan genel kast 

unsuru olu9mam19t1r. Yarg1tay1m1z1n bu sanikla ilgili gorti9il 

bu nedenle yerindedir. Yaln1z kanatimizce diger saniklar yo

nilnden ise, hukuka uygunluk nedenlerinden olan 1zd1rar hali 

bulundugu i9in konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u olu9mam19t1r. 

Yarg1tay1m1zca diger saniklar yonilnden su9un olu~mama nedenine 

gerek9e olarak, ozel kastin bulunmamas1n1n gosterilmesi ye

~inde degildir. Cilnkti daha onceden belirttigimiz gibi konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda ozel kast aranmaz. 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal kast1n1n bulunmad1g1n1, 

tesbit eden biltiln bu Yarg1tay kararlarinda, failde ba9kas1n1n 

konutuna bilerek ve isteyerek girmek durumunun ger9ekle9tigi

ni gortiyoruz. Buna kar91n, Yargitay kast1n mevcut olmad1g1 

sonucuna varmaktadir. Bunun nedeni ise kanatimizce Yargita

y1m1z1n konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda f alide kast1n 

bulunmas1 i9in, hukuka ayk1r1 hareket ettigine ili9kin bilin

cinde bulunmasi gerektigini aramas1ndand1r (1). Halbuki daha 

onceden de belirttigimiz gibi, yasa eylemi su9 olmaktan 91ka

ran genel nedenleri belirtmi9tir. Yasanin htikmilnti yerine ge

tirmek, yetkili merciin emrini ifa etmek, me9ru miidafaa, zaru

ret (1zt1rar) hali hakindaki hiikilmler, konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9unda da uygulanacaktir. Buna gore, bu hukuka ayk1r1-

l1k bilincinin bulunup bulunmad1g1n1 ayrica su9un manevi un

suru olan kast da aramanin yerinde olmad1g1 dii9ilncesindeyiz. 

IV- KASTIN SAPTANMASI 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda genel kastin ye

terli oldugunu belirledi'kten sonra, bu genel kastin failde 

bulunup bulunmad1g1nin saptanmas1 sorununa ge9ebiliriz. 

(1) ONDER, s. 68 
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Failde gene! kast bulunmuyorsa konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9uda soz konusu olmayacaktir. Konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9unda kastin varl1g1n1 ise, su9un iki maddi unsuru 

bak1m1ndan ortak ozellik olarak failin, riza hilafina girdigi

ni veya riza hilafina 91kmad1g1n1 bilmesinden anlayabiliriz. 

Bu nedenle hak sahibinin iradesinin failce bilinip bilinmedigi 

onemlidir. Fail eger hak sahibinin r1zas1n1n olmad1g1n1 bile

rek konuta girmi~se veya konuttan 91km1yorsa kastin bulundugu 

a91kt1r. Boyle bir durumda hak sahibinin iradesi failce bilin

diginden kastin bulunup bulunmad1g1n1 saptanmasinda bir gil9-

lilk yoktur. Fakat ege~ hak sahibinin iradesi failce bilinmiyor 

ve hak sahibinin iradesi a91k9a ifade edilmemi~se ve bundan 

dolayi da bir yoruma gereksinim varsa,o zaman kastin bulunup 

bulunmad1g1n1 saptamak zordur. 

Bu konuda yorum yap1l1rken o yerdeki gelenek ve gore

neklerin goz ontinde tutulmas1 gerektigi ileri silrillmil~ttir (1). 

Bu durumda fail ile hak sahibi arasindaki ili~kinin ve o yer

deki gelenek ve goreneklerin hak sahibinin r1zas1n1n fail 

tarafindan bilinip bilinmediginin veya failin rizanin bulun

mad1g1n1 bilebilecek bir durumda oldugunu. tesbit bak1m1ndan 

onemlidir ( 2). 

Yarg1tay1m1zda "san1g1n gece saat 23.00 sularinda dilk

kan1n1 kapatarak mti~tekinin oturdugu apartmana girer~k, mti~

tekinin daire kap1s1na kadar giderek alacak tahsiline kalk1~

mas1n1n her ne kadar normal bir hareket sayilmasada o yerde 

dilkkanlar1n gece saat 23.00-24.00'a kadar a91k kalmasi mutad 

oldugundan, san1g1n dilkkan1n1 kapatarak evine giderken mti~te

kinin adresine ugramasinin olagan olmasi nedeniyle su9un mane

vi unsuru olan kastin olayda bulunmad1g1na "karar vernli~tir 

.( 3). Burada failin kast1n1n bulunmad1g1n1 saptarken, 

(1) STUCKI, s. 32 
(2) ONDER, s. 66 
(3) CGK., 11.5.1987, 4-126/261 (yay1nlanmam1, karar) 
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Yarg1tay1m1z1n o yerdeki gelenek ve gorenekleri goz ontinde bu

lundurdugu acik~a anla~1lmaktad1r. 

Bu a91klamalardan sonra, fail hak sahibinin rizas1n1n 

olmad1g1n1 tasavvur edebilmekte ise girmek veya 91kmamak ha

reketin de kastin bulundugunu kabul etmek gerekir. Ba~ka bir 

deyi~le konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda gayri muayyen 

kast yeterlidir (1). Soz gelimi failin bir ba9ka ki~inin konu

tuna girmesini yalnizca miimkiln gormesi ve bunun muhtemel oldu

gunu tasvip etmesi yeterlidir. 

V- HATA 

Fail, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal sucunu ger9ekle~ti

rirken hataya dti~ebilir. Bu hata fiili hata ya da hukuki hata 

~eklinde kendini gosterebilir. 

Gerek fiili hata, gerek hukuki hata, 9ok degi~ik bi9im

lerde ortaya cikabilir. 

1- Fiili Hata Halleri 

Fiili hatada kavram olarak esasli olan ve esasl1 olma

yan fiili hata 9eklinde bir ayrima tabi tutulur. Esasl1 fiili 

hata, fail yan1lmasayd1, yapt1g1 hareketin sue te9kil edecegi 

soz konu:su bulunan hatad1r. Buna kar91l1k esasli olmayan ha ta 

ise, failin yan1lmasayd1 da yapt1g1 hareket yine sue te9kil 

ejecE:k olan hatad1r. 

Fail kendi evi zanni.ile ba~kas1n1n evine girer ve ha

tasinda taksir derecesinde bir kusuru da yoksa, kast unsuru 

yontinden konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u olu~maz (2). ~tinkti 

burada konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u bak1m1ndan aranan 

kast bulunmamaktadir. Goriiltiyor ki bu hal, fiili bir 

(1) ONDER, s. 66 
{ 2 ) ONDER I s . 6 7 
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yanilmadir. Bu fiili yanilmada esasli oldugu i9in sue; te~ekktil 

etmemilitir (1). 

Yargi tayimizinda bir kararinda "karisin in odasi zanni 

ile magdurun odasina giren san1g1n eyleminde kast unsurunun 

bulunmad1gin1" belirterek fiili hatay1 kabul ettigi gortilmek

tedir ( 2). 

Alman ogretisinde de eger fail hak sahibi olan kiliinin 

iradesi hilaf1na hareket ettiginin bilincinde degilse, bu du

rumda esasl1 hatan1n var oldugu kabul edilmektedir (3). Ancak 

fail kendi hatasindan dolay1 oyle davrandiginl. saniyorsa te

~ebbils soz konusu olmaktadir. Fakat fail bu su9tan dolayi ce

zalandirilmaz. 

2- Hukuki Hata Halleri 

Hukuki hatanin mazeret sayilamayacagi Tilrk Ceza Yasa

sin in 44. maddesinde ongortilmti~ttir. Konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9unda, hukuki bir hataya dti9mu~ olan faile olsa olsa 

cezay1 takdir ederken temel cezan1n saptanmasinda,ya da tak

diri hafifletici sebeplerin uygulanmas1nda lehde hareket edi

lebilir. Hukuki hata halinde, ba9kaca hareket edilemeyecegini 

hilkme baglayan Ttirk Ceza Yasas1n1n 44. maddesi ba9ka tilkelerde 

oldugu gibi tatmin edici olmaktan uzakt1r (4). 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda, konuta girmede 

r1za gosterecek ki9inin 9ahs1nda yan1lma hukuki yanilmad1r. 

Boyle bir durumda yan1lma hukuki yan1lma oldugu i9in failin 

lehine cezada bir indirim yapmak, Tilrk Ceza Yasas1n1n 44. 

maddesi kar~1s1nda milmktin degildir. 

(1) DONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. II, 8. 
bas1, n. 699, s. 26-30 

(2) 4. CD., 14.1.1953, 13064/377 CCAGLAYAN, 1962, s. 610, 611) 
(3) DREHER, s. 667 
(4) Ornegin, isvic;re Ceza Yasasi 20. maddesinde: "Hakimin, bir 

fiili i~lerken bunu yapmaga hakki olduguna inanmas1 husu
sunda yeter sebep"ier bulunan suc;lu hakk1nda cezayi ser
bestc;e · indirebilecegini" kabul etmi~tir. 
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Yargi tayimiz bir kararinda 11 ~ikayetc;inin karisi.ni.n ri.

zasi ile geceleyin eve giren saniga cezanin yukari haddinin 

htikmolunmasi. ve TCK'nin 59. maddesinin uygulanmamasi yasaya 

ayk1r1d1r 11 (!) demektedir. Burada Yarg1tay1m1z1n konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal suc;unda konuta girmede riza gosterecek ki

~inin ~ahsinda ki yanilma halinde temel cezanin saptanmasinda 

ve takdiri hafifletici nedenlerin uygulanmasinda failin lehine 

hareket edilmesi gerektigi gorti~iinde oldugu gortilmektedir. 

Alman ogretisinde hakim clan goru~e gore; fail magdurun 

ev iizerindeki hakkindan daha iistiin bir hak sahibi cldugunu 

zannediyorsa ve bu kcnuda hataya dti~mti~se bu durumda hukuki 

hata hilktimleri uygulanacaktir (2). 

Hukuka uygunluk nedeninin bulunmasi durumu varsa ve 

fail bunu bilmiyorsa durum nasil c;oztimlenecektir? Ornegin evi 

yanmakta clan ve yardim isteyen konut sahibi, failin konuta 

girmesine izin verdigi halde, fail bu izni bilmeyerek konut 

dckunulmazl1g1n1 ihlal kasti ile kcnuta girmi~se, bir gorti~e 

gore objektif ni.telikte bulunan hukuka uygunluk nedeninden 

fail yararlanacaktir. Yani, kcnut dokunulmazl1g1n1 ihlal kas

ti ile konuta giren fail, kcnutta yang1n ile kar~1la~1r ve bu 

yang1n1 sondtirtirse eylemi hukuka uygun olacaktir. Diger bir 

goril~ ise, bugtin Alman Hukukunda tamamen, italyan Hukukunda 

ise kismen kabul edilen hal tarz1d1r (3). Buna gore ise, fail 

sue; i~lemek kastiyla hareket ettigi zaman cbjektif nitelikte 

bulunan hukuka uygunluk sebebi bu kasti kaldirmaz. 

Burada olayimiza gore dti~tintirsek, fail evin ic;erden 

yand1g1n1 bilmeden konut dokunulmazl1g1n1 ihlal kasti ile ko

nuta girse ve kcnuta girdikten sonra ic;eride yangin oldugunu 

goriip bu yangini sondilrse dahi objektif nitelikteki bu hukuka 

(1) 4. CD., 21.12.1981, 7799/7901 (YKD, 1982, sy. 4. s. 580) 
(2) DREHER, s. 667 
(3) ONDER, s. 68 
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uygunluk nedeninin var olmasina kar§in, fail subjektif durumu 

nedeniyle bu hukuka uygunluk nedeninden yararlanamaz. Cilnkil 

fail hareketi yaparken kurtarma istedigi bir hukuki yarar ol

mad1g1 gibi, kasti konuta girmektir ( 1). 

Kanaatimize gore, konuta girmede veya girdikten sonra 

91kmama durumlarinda hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi 

biri varsa, objektif hukuka uygunluk nedeninden fail yararlan

malidir. Bu durumda da olayda girmek veya 9ikmamak hareketin

de, once hukuka ayk1r1l1k unsuru bulunmamaktad1r. Bu nedenle 

ayrica kast unsurunun var olup olmad1g1n1n ara~t1r1lmas1na ge

rek yoktur. 

VI- MANEVi UNSURU ETKiLEYEN CE~ITLi HALLER 

Manevi unsuru etkileyen 9e~itli haller vardir. Bunlar

dan hata hali olduk9a geni~ oldugundan bundan once ayr1 ba~

l1k altinda incelemi~tik. ~imdi ise bunlardan ozellikle akil 

hastal1g1 ve sarho~luk ilzerinde duracagiz. 

1- Ak1l Hastal1g1 

Akil hastal1g1 esas itibariyle isnat kabiliyetini etki

leyen bir haldir. Bilindigi iizere tam akil hastal1g1, isnat 

kabiliyetini tamamen kaldiran bir neden oldugundan Turk Ceza 

Yasas1n1n 46. maddesi uyarinca akil hasta·si olan faile hi9 

ceza verilmez. Kismi ak1l hastas1na ise, Tilrk. Ceza Yasas1n1n 

47. maddesine gore indirimli ceza uygulanir (2). 

Bu zorunlu a91klamadan sonra diyebiliriz ki, Tilrk Ceza. 

Yasas1n1n 46. maddesi kapsam1na girecek bi9imde bilin9 ve ha

reket serbestisini yitirmi~ bir konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9u failine, hi9 bir ceza verilemez. Ba§ka bir deyi~le akil 

(1) SCHONKE/SCHRODER, 15. Aufl, s. 821: MAURACH, s. 184; 
Ileten ONDER, s. 68 

(2) Bu konuda bkz. DONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hu
kuku, c. II, 8. Bas1, n. 869-880, s. 184-194 
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hastasi ki~inin, ba~kasinin konutuna rizasi hilafina girmek 

veya 9ikmamak hareketleri, Tilrk Ceza Yasasinin 46. maddesi 

uyarinca cezaland1r1lmayacakt1r. Ancak yargi9, Tilrk Ceza Ya

sasinin gereklerini yerine getirecektir. 

2- Sarho~luk Hali 

Sarho~luk halinde bulunan kimsenin durumunu iki ~ekilde 

inceleyebiliriz. 

a- Arizi ya da istemeyerek sarho~luk halinde: Fail 

iradesinde bulunmay_an sorhu,lukta, ~aka amaciyla ya da kandi

rilarak veya zorunlu sebeplerle (soz gelimi di~ agr1s1n1 gi

dermek amaciyla, susuzlugunu gidermek i9in) sarho~ edici al

kolil almi§ olabilir. Ancak bu durumlarda kendisinde taksir 

derecesinde bile herhangibir kusurun bulunmamas1 zorunludur. 

Burada artik bir arizi neden varm1, gibi hareket etmelidir. 

Yani Ttirk Ceza Yasasin in 48. maddesi.r: ir ~on f 1kras1na gore, 

isnat yetenegi etkilE!lmi~tir. Bu etkilenmenin derecesine gore, 

Tilrk Ceza Yasasinin 46 veya 47. maddeleri htiktimleri uygulana

caktir (1). Yani istemeyerek tam sarho,luk halinde sarho' ola~ 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u failine hi9 ceza verilmeye

cektir. Buna kar§ilik, istemeyerek kismi sarho§luk halinde 

bulunan konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u failine ise, indi

rimli ceza verilebilecektir. 

Turk ogretisinde sarho,luk halinde var1lan bu kanaat 

kusurlulugun bi9imini sarho,un fiili anindaki davran1,1ar1ndan 

91karan gorti,e uygundur ( 2). italyada da bu goril, egemendir. 

Gerek yazarlarca, gerek italyan Yarg1tay1nca savunulmaktadir. 

(1) Bu konuda ayr1nt1l1 bilgi i9in bkz. DONMEZER/ERMAN, Nazari 
ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. II, 8. basi, n. 897, 898, 
s. 205-207 

(2) Bkz. ALACAKAPTAN, Sarho,luk Halinde i,lenen Su9larda Ce
zayi Mesuliyet, Ankara 1961, s. 119 ile sonrakiler, 
s. 223, 224 



b- iradi ya da isteyerek sarho"luk halinde: Bu sar

ho"lukta isnat yetenegi tam olarak,1 varsay1l1r. Bu nedenle sar

ho"lugun yogunlugu onemli degildirt~ ; Anc:afc kusurluluk derece.s.i 

degi"ebilir. Ba,ka bir deyi"le sarho~, 'ltasi tli ya da taksi:rri.l.i 

hareket edebilir ( 1) • Buna uygun olar-ak isteyerek sarho.lJ olam. . 

bir ki"i, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun faili olabilLr~ 

Yani bu durumdaki bir kimsenin ba"kas1n1n konutuna riza hil~!

fina girmesi veya 91kmamas1 eylemi Turk Ceza Yasas1n1n 193~ 

maddesinde yaz1l1 konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu olu"tu

rur. 

Yarg1tay1m1z da "sarho" oldugu halde gece saat 24.00 

s1ralar1nda i9kinin etkisiyle eve giren san1g1n eyleminin ko

nut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu olu"turacagina" karar ver

mi"tir (2). Yine Ytiksek Mahkeme ba"ka bir kararinda 11 r1za ile 

girdikten sonra sarho~lugun etkisiyle katilana (mtidahile) et

kili eylemde bulunarak konuttan 91kmam19 olan san1g1n eylemi 

nin konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu olu9turacag1n1 11 be

lirtmi.!Jtir (3), 

Gorilltiyor ki Yarg1tay1m1z isteyerek sarho9 olan kimse

nin konuta riza hilafina girmesi veya riza ile girdikten sonra 

riza hilafina c;1kmamas1 durumunda, konut dokunulrnazl1g1n1 ih

lal su9unun olu~acagi goril9tindedir. 

Bu Gerti~ italyan Temyiz Mahkemesinin goril~tine de uygun

dur ( 4) • 

Bu duruma gore, ne kadar sarho9 olursa olsun, iradi 

sarho~luk halinde kasti saptaniyorsa, sarho9un riza hilafina 

konuta girme veya riza hilafina konuttan c;ikmamak hareketleri 

Tilrk Ceza Yasas1n1n 193. maddesi uyarinca cezaland1r1lacakt1r. 

Cl) SANTORA, A., Le circostanze del reato, 2. basi, Torino 
1952, s. 241, 242, Ileten: DONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tat
biki Ceza Hukuku, c. II, 8. bas1, 1983, n. 903, s. 212 

(2) 4. CD., 8.2.1989, 14/395 (yay1nlanmam1~ karar. Yargitay 
Kararlari kartonu 1989/4 den alinmi~tir) 

(3) 4. CD., 7.6.1985, 5490/5564 (YKD. 1985, sy. 11, s. 1731) 
( 4) "Vezola" Temyi z Mahkemesinin soz k on usu karar i9in bkz. 

MAJNO, c. II, n. 845, s.130 
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~ 7- SU~UN AGIRLATICI NEDENLERi 

I- GENEL OLARAK 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun ag1rlat1c1 neden

leri Tlirk Ceza Yasas1n1n 193. maddesinin 2. f1kras1nda g~s

terilmi9tir. Tlirk Ceza Yasasi 2. f1kras1nda konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal su9una ili9kin olarak fiili nitelikte dort ag1r

lat1c1 neden kabul etmi9tir. 

Bu ag1rlat1c1 nedenler 1?Unlard1r: 

- Su9un geceleyin i9lenmi9 olmas1 

- Su9un ki9iler aleyhine 9iddet kullanilarak i9lenmesi 

- Su9un silah ile i9lenmesi 

- Su9un bir9ok kimseler tarafindan toplu olarak i9len-

mi9 bulunmasi halleridir. 

Kar91la9t1rmal1 hukukta bazi yasalar konut dokunulmaz

l1g1n 1 ihlal su9unun dilzenlendigi kis1m i9inde ag1rlat1c1 ne

denleri kabul etmeyip, yasan1n gen el kisminda belirtilmil? bu

lunan ag1rlat1c1 nedenlerin bu durumda da uygulanabilecegini 

benimsemi§lerdir (1). Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9una 

ili9kin olarak bu kisim i9inde ag1rlat1c1 nedenden hi9 bahset

memektedirler. 

Diger yasalar ise bizim yasam1zda oldugu gibi konut do

kunulrnazl1g1n1 ihlal su9unu dilzenleyen kis1mda bu su9a ait 

ag1rlat1c1 nedenleri de belirlemi9lerdir (2). 

Genel olarak yabanci yasalarin yasam1zdaki ag1rlat1c1 

nedenlere yer verdigi gorillmektedir. Ag1rlat1c1 nedenleri 

(1) Bu konuda bkz. isvi9re Ceza Yasasi 186. ve 36. maddeleri 
ile, Polonya Ceza Yasas1n1n 226. maddesine 

(2) Bkz. 1975, Alman Ceza Yasasi, §.123 ve 124.; Fransiz Ceza 

Yasasi, md. 184; Yeni italyan Ceza Yasasi, md. 614. 
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birer birer ele alip incelerken o ag1rlat1c1 nedenin hangi 

yabanci yasalarda da yer ald1g1n1 ac;1klayacag1z. 

Yasamizdaki konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;una ili9-

kin ag1rlat1c1 nedenler, kaynak 1889 italyan Ceza Yasasindaki 

agarlat1c1 nedenlerin ayn1s1d1r. Bu da kaynak yasadaki agir

latici nedenlerin yasamiza oldugu gibi degi~tirilmeden al1n

d1g1n 1 gostermektedir. 

Yasamizin konut dokunuimazligini ihlal suc;unda fiili 

nitelikte dort agirlatici neden kabul ettigini belirtmi9tik. 

~imdi bunlari ac;1klayal1m. 

II- SU~UN GECELEYiN i~LENMi~ OLMASI 

Suc;un 11 geceleyin 11 i9lenmesi halinde ceza artirilarak 

hilktim verilir. Geceleyin gece vakti demektir. Bu nedenle su

cun "geceleyin 11 i9lenmi.'i olmasi "gece vak ti" i9lenmi9 olmasi 

anlamindadir. Ceza Yasasinin uygulanmasinda gece vaktini ya

samiz tayin etmi9tir. Daha dogrusu gee~ kavrami, Turk Ceza Ya

sasinin 502. maddesinde dilzenlenmi9tir. Buna gore Ceza Yasa

sinin uygulanmasinda gece vakti, gilne9in batmasindan bir saat 

sonra ba9lar ve gtine9in dogmasindan bir saat onceye kadar de

vam eder. Bu durumda konuta gilne9in batmasindan bir saat son

radan ba~layarak, gtine9in ~ogmasindan bir saat oncesine kadar 

olan sure ic;erisinde girilmesi veya konuttan c;1k1lmamas1 agir

latici nedeni olu9turacakt1r. 

1887 italyan Ceza Yasasi tasarisi da gece vaktini gil

ne~in bat191ndan bir saat sonra ve dogmasindan bir saat once 

diye tarif ediyordu ama gece vaktinin agirlatici nedenlerden 

say1ld1g1 diger cilrilmlerde de etkili olan bu tarifin bOyle ko

nut dokunulmazl1g1 gibi suc;ta bazen yeterli olamayacagini dil-

9ilnen tetkik komisyonu gece vaktinin tayin edilmesinin yarg1-

c1n takdirine birakmanin daha uygun olacagini ileri stirmti9ttir. 
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italyan cezacilarindan Majno ayni dil§tinceyi savunarak bu ne

denle konut dokunulmazl1g1n1 ihlal gibi bir sue kapsaminda ya

sanin gece vaktine ili~kin tarifinin yeterli olmayacagi bu ne

denle yarg1c1n gece vaktini tayin de su9un i~lenmi§ oldugu 

mevsim ve diger nedenleri goz onilne alarak yasada var olan ku

ralin d191na 91kabilecegini belirtmi~tir (1). Yalniz bu kura

lin d191na 91kabilmek icin de yarg1c1n sozkonusu takdirinin 

ger9ek ve somut nedenlere bagli olmasi gerektigi goril§ilnde ol

dugunu ac1klam19t1r. 

Gece vakti Tiirk Ceza Yasas1n1n bir 9ok hilktimleri icin 

ag1rlat1c1 neden say1lm1§t1r (2). Bu gece vaktinin ag1rlat1c1 

neden olarak tum durumlarda ge9erli tarif ve anlam1n1 acikla

yan bu hilkmtin, yine ancak yasada bulunan bir aciklama ile d1-

91na 91k1labilir. Ceza Hukukuna ait genel prensiplerden biri 

yasada ac1k9a belirtilmi9se, bunun aksine yasada ayrica bir . 
hiiktim olmad1g1 takdirde bu prensiple ilgili olarak yarg1c1n 

takdir hakki sozkonusu olamaz. Bundan dolay1d1r ki yukarida 

aciklanan gorti9e kat1lmamaktay1z. 

Alman Yasasi ise, gece vaktini mevsimlere gore belirle

mi~ ve bir Nisandan otuz Eylille kadar saat 21.00 ila 04.00 

arasi, bir Ekimden otuzbir Mart tarihine kadar ise 21.00 den 

sabah 06.00 kadar gece say1lacag1 konusunda htikilm koymu9tur 

(3). Fransiz yasasi da buna benzer htiktimle gece vaktini dtizen

lemi9tir (4). 

Su9un gece vakti i9lenmesinin su9un ag1rlat1c1 nedeni 

sayilarak cezayi artirmaya yasayi sevk eden neden 9udur. Su9un 

sanik tarafindan daha kolay i9lenebilme olanaginin bulunmas1-

d1r. ~ilnkti geceleyin konut sahibinin su9a kar91 kendisini 

(1) MAJNO, c. II, s. 133 
(2) Bkz. Tiirk Ceza Yasasinin 411, 461/2, 492/1, 497 maddeleri 
(3) Bkz. StPO (Federal Alman Ceza Muhakemesi Kanunu) 104, III 
(4) Gece kavrami Fransiz Medeni Usul Yasasinin 1037. maddesin-

de dtizenlenmi§tir. Bu konuda bkz. GARRAUD, n. 547, s. 433 
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korurnasi ve kolluk gtic;lerinin yardimi gtindtize gore daha yava~ 

ve etkisi daha az olur (1). Ayni zamanda konut sahibi gecele

yin kendisini daha az gtivencede duyar. Ayrica konut huzur ve 

gilvenliginin yuvanin bagimsizliginin geceleyin daha f azla ih

lal edilmi~ olmasindan dolayi da suc;un geceleyin i~lenmesi 

ag1rlatic1 neden sayilmaktadir (2). Bunlarin yaninda geceleyin 

faili kimsenin gorme olasiligi daha az oldugu ic;in bu durum 

failin suc;u i~lemesini kolayla~tirdigi gibi ayni zamanda ta

ninmas1n1 da gilc;le~tirdigi ic;in geceleyin suc;un i~lenmesi fail 

ac;isindan da tercih nedeni olmaktad1r. Faildeki geceleyin bu 

sue; i~lerne cesaretini kirmak arnaciyla da suc;un geceleyin 

i~lenmesi, agirlatici neden say1ld1g1 kanaatindeyiz. 

suc;un gece vakti i~lenmi~ oldugunun saptanmasi ic;in, 

oncelikle fiilin i~lendigi saatin ac;ik olarak tesbit edilmesi 

gerekir. 

Yargi tay1m1z bir kararinda "magdur ve kamu taniklarinin 

sanigin eve girdigi zamanin ak§am ezani s1ralar1nda oldugunu 

ileri stirmeleri kar~isinda konuta girme saatinin ac;ik olarak 

tayin ve tesbitinden sonra neticeye gore, karar verilmesi ge

rek tigini" belirtmi ~tir ( 3) • 

Gortiltiyor ki fiilin i~lendigi saatin ac;ikc;a belirlenme

sinin suc;un geceleyin i~lenmi~ olup olmad1g1n1n saptanmasi 

a9is1ndan gerekli oldugu goril§il yarg1tay1m1zca da kabul edile

rek ic;tihat haline getirilmi§tir. 

Suc;un geceleyin i§lenip i~lenmedigini belirlemek ic;in, 

fiilin i,f?lendigi zamanin ac;ikc;a saat olarak tayin ve tesbit 

etmek de yeterli degildir. Fiilin i~lendigi saatin gece vak

tine girip girmediginin tayin edilebilmesi ic;in de, yasamiz 

(1) EREM, Ttirk Ceza Hukuku ozel Htiktimler s. 290 
(2) DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri s. 65 
(3) CGK., 12.9.1960, 4-38/40 (KO~EoaLu, s. 243) 
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gece vaktini giine~in bati~ ve dogu~ saatlerine gore belirle

diginden, giine~in bati~ ve dogu~ saatlerinin de tesbit edil

mesi gerekecektir. Giine~in dogu~ veya bat1~1da mevsime ve yere 

gore degi~eceginden bu hususun fiilin i~lendigi tarih yazilmak 

kaydi ile ilgili yerden sorulup saptanmal1d1r. 

Konu ile ilgili olarak Yarg1tay1m1z 11 san1g1n saat 19.30 

s1ralar1nda konut dokunulmazl1g1n1 bozdugu anla91ld1g1na gore, 

su9 tarihin de o yerde gilnesin bat11? ~aati i~gili yer~en so

rularak bu saatin Ttirk Ceza Yasas1n1n 502. maddesine gore gece 

vakti say1l1p say1lmayacag1 belirlenmelidir" (1), "suc;:un i9-

lendigi Eyltil ay1n1n be9ince gilnil saat 00.04'lin gece vakti 

olup olmad1g1 TCY. 502. maddesi uyarinca saptanmadan san1g1n 

sozti gee;: en yasanin 193 /2 maddesi yle cezalandir ilmasi dogru 

degildir" (2) diyerek suc;;:un gece vakti i9lenip i9lenmediginin 

ne 9ekilde tesbit edilecegini a9ik9a belirtmi9tir. 

Gtine9in olay yerinde, batt1g1 ve dogdugu saatlerin olay 

tarihine gore belirtilmesi ic;:in istanbul Kandilli Rasathanesi 

Mtidilrlilgline ba9vurulmas1 gereklidir. Yarg1tayim1z da olayin 

ge9tigi saatte olay bolgesinde TCY. 502. maddesine gore gece 

ba9lay1p ba9lamad1g1n in rasathaneden sorularak tesbi t edi lmesi 

gerektigini a9l.k9a belirtmi9tir (3). Rasathane Mildilrlligti de o 

yerde, belirtilen olay tarihinde gtine9in saat ka9ta dogdugunu 

ve batt1g1n1 tesbit ederek bildirmektedir. Konumuza a9l.klik 

getirecegi dli9tincesi yle Yargi tay1m1z1n bu konuya ili9kin ka

rarlarindan bir tanesini aynen nakledelim. 

Yarg1tay1m1z "olayin saat 20.30-21.00 arasinda cereyan 

ettigi anla91lmas1na ve Kandilli Rasathanesince su9 tarihinde 

gline9in 20'yi 07 dakika gec;:e batt1g1nl.I1 bildirilmesine gore, 

TCK'nun 502. maddesi muvacehesinde konut dokunulmazl1g1n1 

(1) 4. CD., 16.3.1982, 1455/1739 (YKD, 1982, sy. 8, s. 1186, 
1187) 

(2) 4. CO., 27.12:1974, 13009/10714 (6ZEL, s. 263) 
(1) 6. CD., 22.11.1968, 6615/6518 (AKDAG, s. 817) 
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ihlal suc;runun geceleyin i9lendigi sabi t olmam19t1r 11 
( 2) de-

mektedir. Cilnkil gece vakti yasam1z1n ac1klamas1na gore, daha 

once de belirttigimi z gibi, gtine9in bat191ndan bir saat sonra 

ba9lay1p, dogmasindan bir saat once sona ermektedir. Yargitay 

kararinda ac;riklanan olayda ise, o yerde gilne9 saat 20'yi 07 

dakika gec;re batm19 olduguna gore, gece vakti 21 1 i 07 dakika 

gec;e ba9lamaktad1r. Halbuki saat 20.30-21.00 aras1nda gece 

vakti ba9lamadan konuta girilmi~ oldugundan, konut dokunul

mazlig1n1 ihlal suc;unun gece vakti i~lenmi9 sayilamayacagi 

dogaldir. Bundan dolayi Yarg1tay1m1z1n karari yerindedir. 

Birde ~u sorun akla gelebilir. Konuta gtind z girilip 

gece vakti konuttan c;rik1lm19sa durum nasil c;oziimlenecektir? 

Konuta giri~in, riza ile mi, riza hilafina mi oldugu durum

lari goz ontinde tutularak iki 9ekilde incelenebilir. 

Konuta gtindtiz hak sahibinin rizasi ile girilmi9se ve 

hak sahibinin r1zas1 ile konuta giren fail geceleyin hak sahi

binin r1zas1 hilafina konuttan c;ikmayarak konutta kalmaya 

devam etmi9se, bu durum da konut dokunulmazl1g1n1 ihlai suc;u 

geceleyin i9lenmi9 kabtil edilir. ~ilnkil konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal suc;unun maddi unsuru girmek ve girdikten sonra c;ikmamak 

9eklinde gerc;ekle9tigine gore, gtindtiztin konuta giri9 riza hi

lafina olmayip riza ile oldugundan fiil sue; olmad1g1 ic;in, 

giri9 suc;un maddi unsurunu olu9turmamaktad~r. Riza ile konuta 

girdikten sonra riza hilafina 91kmamak maddi unsuru, gece vak

ti . i9erisinde gerc;ekle9tigi ic;in konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

suc;u geceleyin i9lenmi9 say1l1r. Ag1rlat1c1 neden uygulanir. 

Konuta gilndtiz riza hilafina girilmi9 ve oradan ayril19 

gece vakti olmu9sa, bu su9un maddi unsuru girmek ve girdikten 

sonra c;ikmamak ~eklinde gerc;ekle9ebilecegine gore, c;1k19 gece 

(1) 4. CD., 12.11.1981, 6601/6807 lCA~LAYAN, 1984, c. II, 
s. 482) Benzer nitelikte: 4. CD., 3.11.1975, 5573/5649 
( AKDAG, s. 81 7) 
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vakti olsa dahi bu agirlatici sebep uygulanmalidir. Geceleyin 

orada bulunulmu~ olmasi yeterlidir. ister geceyi gec;irmek tize

re gilndilz girilsin, isterse gece girilsin, agirlatici neden 

uygulan ir ( 1) • 

Yargitayimiz bu konu ile ilgili olarak vermi9 oldugu 

kararlarin da konuta gilndilz sayilan bir saatte hak sahibinin 

rizasi hilafina girmekle beraber gece vaktinin ba9lamasindan 

sonra buradan ayril1nmas1 durumunda, konut dokunulmazligini 

ihlal suc;unun gece i~lenmi9 say1lacag1n1 ac;ik<;a belirtmi9tir 

(2). Gorillilyor ki, bu kararlar ile Yargitay konut dokunulmaz

liginin miltemadi bir sue; olma niteligini goz onilnde bulundur

mu9tur. Konuta gilndilziln riza hilafina girmekle sue; tamamen 

olu9mu9tur. Ancak gilndilziln i9lenmi9 konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal suc;u konuttan 91kmayarak, netice devam ettirilerek gece 

vakti buradan 91k1lmakla, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u 

miltemadi su9 ni teligini kazanm19t1r. Miltemadi suc;lardan i se, 

fiil temadinin sona erdigi anda bi tmi~ olacag1 ic;in, o andaki 

durum ve yasa fail aleyhine olsa dahi uygulan1r (3). Burada da 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unda temadinin sona erdigi, 

yani konuttan 91kma durumu gece vak ti oldugundan suc;un gece 

vakti i9lenmi9 sayilarak ag1rlat1c1 nedenin uygulanmas1 ye

rindedir. 

III- SU~UN KI$ILER ALEYHINE $IDDET KULLANILARAK 

I$LENMESi 

1- $iddet Kavrami 

$iddet terimi cebir ve tehdit ile birlikte, 

Tilrk Ceza Yasas1n1n pek c;ok maddelerinde bazen suc;un 

(1) MARCHAL/JASPAR, s. 324, 325: 6NDER, s. 72 
(2) CGK., 4.4.1977, 4-135/157, (CAGLAYAN, 1984, c. II, 

s. 474): CGK., 9.12.1957, 4-225/231 (K6SEOGLU, s. 244) 
(3) DfiNMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. I, 10. 

bas1, s. 380, n. 524 
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unsuru · ( 1) , bazen agirlati.ci nedeni olarak ( 2) ongoriil

mii~tiir. ~iddet, cebir ve tehdit terimleri Tiirk Ceza Yasasinda 

birlik te veya ayri ayri .da kullanilmio11tir ( 3) • ~iddet kavra

mi.nin neyi ifade ettiginin anla,ilmasi i~in once bu terimler 

arasindaki ili~kiyi tesbit etmek gerekir. 

Tilrk Ceza Yasasinda cebir, ~iddet ve tehdit terimleri

nin kullanildigi hallerde kaynak 1889 italyan Ceza Yasasinda 

"violenza e minaccia" terimleri yer almaktadir. Bu bakimdan 

yasamizdaki "cebir" kavraminin maddi ve manevi cebir kapsayan 

-genel bir terim olarak kullan1ld1g1 gortilmektedir. ~iddet te

riminin maddi bir cebir kar~1l1g1 olan italyancadaki 11 violen-

za11 terimini, tehdi t teriminin ise manevi cebir kar~p.l1g1 olan 
11 minaccia 11 terimini kar.!}1lad1g1 anla.!}1lmaktad1r ( 4). 

Bu a91klamalardan sonra cebir kavrami kullan1ld1g1 za

man hem ~iddet, hemde tehditin birlikte kastedilmi.!] oldugunu 

soyleyebiliriz. Ama buna kar~ilik yasada yaln1zca .!]iddet kav

rami kullan1lm1.!}sa bu durumda bu tehdidi de kapsamaz, yalniz 

maddi cebir anlamindaki zorlamayi kapsar. Ciinkil tehdit maddi 

(1) Su9un unsuru olarak, ornegin TCY. md. 188, 254/1, 255, 
258, 416/l, 429/1. maddelerinde kendini gostermektedir 

(2) Su9un ag1rlat1c1 nedeni olarak, ornegin TCY. md. 277, 
298/2,3, 299/2, 414/2. maddelerinde yer almaktadir. 

(3) Bu ti9 terim bazen birlikte kullan1lm1.!}t1r. Ornegin TCY. 
md. 175/2, 188, 254/3, 258/1, 277, 304/2, 384, 414/2, 
416/1, 429/l, 430/1, 436/1, 495/1, 2, 496, 514'te oldugu 
gibi. Bazen .!]iddet ve tehdit ~eklinde kullan1lm1~t1r. Or
negin TCY. md. 174/1, 254/1, 255, 298/2, 3, 299 /2, 308/2, 
515/ 1, de oldugu gibi, bazen cebir ve .!]iddet ~eklinde kul
lan1lm1~t1r. Ornegin, TCY. md. 310 da oldugu gibi. Bazi 
durumlarda yalnizca cebir kullan1lm1~tir. Ornegin, TCY. 
md. 146/l, 147 de oldugu gibi. Bazi hallerde ise, yalnizca 
~iddet terimi kullan1lm1~t1r. Ornegin TCY. md. 176/l, 
193/2, 516/b.2 de oldugu gibi. Bazi hallerde de yalnizca 
tehdit terimi kullan1lmift1r. ornegin, TCY. md. 179/2, 
29l'de oldugu gibi. (Bkz. ayni nitelikte ERSOY, s. 114: 
CiHAN, s. 58) 

(4) ERSOY, s. 114 
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cebir anlam1nda $iddet degil, manevi cebir anlam1nda bir zor

lamadir ( 1) • 

2- ~iddetin Tarifi: 

Maddi cebir olarak $iddet konusunda c;e9itli ta

rif yap1lm19t1r. Bu 9iddet kavraminin ac;iklanmasi bakimindan 

bir kac; ornek verelim. ~iddet, 11 9ah1s veya e9yalara ( 9eylere) 

kar91 maddi kuvvetin haksiz $ekilde kullanilmasi 11 
( 2) , "pasif 

sujenin 9ahs1na kar91, mut'lak veya nisbi bir zorlama elde et

meye el veri 9li fi ziksel bir enerjinin kullan1lmas1 11 d1r ( 3) . 

~iddet, "9ah1slar ilzerinde maddi bir tazyik husule getiren 

faaliyetlerdir (4). 

Bu $iddet kavraminin tariflerinden ac;ikc;a anla91lacag1 

ilzere, 9iddet, 9ah1slar ilzerinde de olabilir, e9yaya yonelik 

yani e:;;ya ilzerinde de olabi li r. Yasamiz 9iddetin yaln iz 9ah is

lara yonelik oldugu durumlarda, bu durumu ac;ik ve sec;ik ola

rak belirtmi9tir ( 5). Ayn1 9ekilde ceza yasasi 9iddetin yal

nizca e9ya ilzerinde olmasini gerekli gordilgil durumlarda da bu 

konuyu ac;ik ve sec;ik olarak gostermi9tir. drnegin Tilrk Ceza 

Yasasi 308/l. maddesinde "e9ya ilzerinde kuveet sarfi ile" iba

resini kullanm19t1r. Boylece, suc;un yalnizca e9ya ilzerinde 

:;;iddet kullan1lmas1 halinde uygulanacagini belirtmi9tir ( 6) • 

Bu durumda yasada ac;ik ve sec;ik bir bic;imde 9iddetin 9ahis 

veya e9ya ilzerinde olmasi ongorillmeyen hallerde her ikisi ilze

rinde de olabilecegini kabul etmek gerekir (7). 

(1) GARRAUD, n. 1550, s. 436 
(2) FLORIAN, Delitti contro la liberta, c;. II, kisim II, Mi-

lano! ~· 510; ileten ERSOY, s. 116 
{3) MANZINI, c. IV, s. 560 
{4) EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hlikilrnler, c. III, s. 193 
(5) Ornegin TCY. md. 193/2, 298/2, 3,299/2, 308/2, 514, 515, 

516/2b, 2'de, $ahislara kar91 $iddet veya 9ah1slara kar$i 
cebir ve $iddetten soz edilmektedir. 

(6) EREM, Tilrk Ceza hukuku ozel Hilkilmler, c. III, s. 601; 
ERSOY, s. 117; CIHAN, s. 64 

(7) ERSOY, s. 117 
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3- Konut Dokunulmazl1g1n1 ihlal Suc;unda ~iddet 

Kullan1lmas1: 

~iddet kavrami konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9unda ag1rlat1c1 neden olarak ongorillmil~tlir. ~iddet kulla

nilarak konut dokunulmazl1g1n1n ihlal su9unun i~lenmesi duru

munda, yasamiz bu agirlatici nedenin uygulanabilmesi i<;in, 

~iddetin ki~iler aleyhinde kullan1lm1~ olmas1n1 aramaktadir. 

c;unkli Tilrk Ceza Yasasi 193/ 2. maddesinde 11 ~ahislar aleyhinde 

~iddet i stimaliyle" ibaresini kullanm1~t1r. Boylece suc;un yal

nizca ki~iler ilzerinde ~iddet kullan1lmas1 halinde uygulana

cagini yasamiz ac;ik ve sec;ik olarak belirtmi~tir. E~ya tizerin

de ~iddet kullanilmasi durumu ise, bu hilkilm d1~1nda kalmak

tadir (1). Bu nedenle ~iddetin ki~iler tizerinde degil de e~ya 

tizerinde kullan1lmas1 durumu ag1rlat1c1 nedeni olu~turmaz. Bu 

durumda da konut doknulmazl1g1n1 ihlal suc;unun ag1rlat1c1 

nedeni uygulanmaz. 

Yargi tay1m1z da "san1klar1n, gtindtizleyin miidahilin ev 

kap1s1n1 omuzlayarak kirip ic;eri girdikleri anla~1ld1g1na go

re, saniklar eylemlerinde ki~ilere kar~i degil, ancak kapi 

iizerinde ~iddet kullanmi~ olmalari nedeniyle Tilrk Ceza Yasa

s1n1n 193/1. maddesi yerine ayn1 maddenin 2. f1kras1n1n uygu

lanmas1n1n yolsuz oldu.guna" karar vermil?tir (2). Bu karar1 ile 

Yarg1tay1m1z1n da kapi kirarak konuta girmede, ~iddet ki~i 

iizerinde degilde e~ya tizerinde kullan1ld1g1 ic;in konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal suc;unda ag1rlat1c1 neden saymad1g1n1 go

ri.iyoruz. 

E~ya ilzerinde 9iddet kullan1lmas1 durumunun da konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unda, 9iddet nedeni olarak say1l

mamas1n1n dogru olmad1g1 ogretide hakl1 olarak ileri stirtilmii~

tlir (3). 1986 Tiirk Ceza Yasas1 on tasar1s1nda bu bo~lugu 

(1) EREM, Tiirk Ceza Hukuku Ozel Hlikilmler, c. III, s. 290 
(2) 4. CD., 17.6.1987, 4569/5913 (Yay1nlanmam1~ karar): Ben

zer nitelikte: 4. CD., 13.6.1945, 6280/6245 (LiVANELiOGLU, 
s. 76) 

(3) EREM, Tlirk Ceza Hukuku Ozel Hliklimler, s. 290 
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gidermek amaciyla yalniz ki~iler degil, e~ya ilzerinde ~iddet 

kullanilmasi durumuda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda 

ag1rlat1c1 neden say1lacag1, yasada a91k9a gosterilmi9tir (1). 

1975 Alman, Yeni italyan Ceza Yasasi ile Kuba Ceza Ya

sasinin ve bir 9ok yabanci yasalarin yalniz ki~ilere kar~i 

degil ayni zamanda e~ya ilzerinde kullanilan ~iddeti de agir

latici neden olarak kabul etmi~ olduklarini gorilyoruz (2). 

Tilrk Ceza Yasasi, konut dokunulmazligini ihlal su9unun 

ag1rlat1ci. nedenini belirtirken 11 9iddet 11 deyimini kullanm19-

t1r. Yukarida a91kladig1m1z gibi ~iddet deyimi "manevi cebir"i 

ic;ermediginden, "manevi cebir" bu htikme dahil olmamaktad1r. 

Manevi cebir olan "tehdi t" durumunun yasamizda konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su9unda yasal ag1rlatic1 neden olarak kabul 

edilmemesinin c;ok anlamsiz oldugu belirtilerek, bu durum hak-

11 olarak ogretide bazi yazarlarca ele9tirilmi~tir (3). Ancak 

kaynak yasa bakim1ndan ~iddetin tehdidi de kapsad1g1 gorti~ti 

ileri stiriilmektedir (4). 

Yine kar91la~t1rmal1 hukuk bak1m1ndan, Ktibe, Ispanya, 

Portekiz ve bazi yasalarin tehdit ile konut dokunulmazl1g1n1n 

ihlalinde, ag1rlat1c1 nedeni kabul ettikleri gortilmektedir (5). 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unda ag1rlat1c1 nedenin 

kabulu ic;in 9iddetin su9un bir icra vas1tas1 olmal1d1r (6). 

Yani 9iddet kullanma1 konut veya onun eklentilerine girmek veya 

girdikten sonra 91kmamak ic;in kullan1lm19 bulunmal1d1r. Yoksa 

(1) Bkz. 1986 Tiirk Ceza Yasas1 On Tasar1s1, md. 136/2 
(2) Bkz. Alman Ceza Yasas1, § 124 ve yasayi yorumlayan~arin 

goril~il i9in DREHER, s. 669, JESCHECK, s. 75, 76: Italyan 
Ceza Yasas1 md. 614/4, Kilba Ceza Yasas1 md. 192 

(3) Erem, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Htikilmler, c. III, s. 290; · 
ONDER, s. 73 

(4) MOSSNER, 121, ileten ONDER, s. 73 
(5) Bkz. Kilba Ceza Yasasi md. 192; ispanya Ceza Yasasi md. 

490; Portekiz Ceza Yasasi md. 380/l ve ayrica Bel;ika 
Ceza Yasasi md. 440 

(6) MAJNO, c. II, s. 133 
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konuta girdikten veya konuttan 91kt1ktan sonra veyahut ba§ka 

bir amac i9in §iddet kullan1lmas1, konut dokunulmazl1g1n1 ih

lal sucu bakimindan ag1rlat1c1 bir neden sayilmaz. Konuta gir

dikten veya konuttan 91kt1ktan sonra veya ba§ka bir amac i9in 

kullanilan §iddet ayri ve bagimsiz bir sucu olu~turur (1). Bu 

konuda ogretide birlik oldugu goriilmektedir. 

Yarg1tay1m1z1n yerle~ik gorii9ii de bu dogrultudadir. 

Yarg1tay1m1z konuta girildikten sonra veya hak sahibi di§ari 

91kar1larak dovillmii9 olursa bu halde konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal sucunun ~iddet kullanilarak i9lendiginden soz edileme

meyecegini bir 9ok kararinda a91kca belirtmi§tir ( 2). Ayrica 

Yilksek Mahkeme bir kararinda "san1klar1n eve girdikten sonra, 

mil9tekiyi dovdilkleri anla91ld1g1na gore, san1klar1n eylemi 

Turk Ceza Yasas1n1n 193. maddesinin 2. f1kras1 degil, 1. f1k

ras1na uyar. Bu nedenle 9iddetin konut dokunulmazl1g1n1n un

suru oldugundan dolayi milessir fiil sucundan dolayi saniklar 

hakkinda beraat karari verilmesi yolsuzdur" {3) demektedir. 

Gorillilyorki, Yarg1tay1m1z konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

(1) MAJNO, c. II, s. 133; EREM, Tilrk Ceza Hukuku, c. III, 
s. 291 ; ONDER, s. 74 

(2) Bkz. Yarg1tay1m1z 11 ~ikayet9iye kar11 1iddet kullan1lmas1 
gtindilz vakti konutun eklentisine girildikten sonra olu'
tuguna gore, san1g1n eylemine TCK.nin 193/l maddesi uygu
lanmal1d1r" 4. CD., 2.2.1988, 447/627 (YKD. 1989, sy. 3, 
s. 424); san1klar1n, gilndilztin 'ikayetcinin evine girdikten 
sonra magdureyi sti~tikleyerek gottirmeleri TCK'nin 193/1 
maddesindeki sucu olu9turur" 4. CD., 13 .2. 985, 556/884 
( OZEL, s. 183); "san 1klar1n, mii9tekinin konutuna gtindtiztin 
rizasi d1,1nda girdiklerinin ve magduru konuta girdikten 
sonra, dovdilklerinin anla91lmas1 durumunda eylem TCK.nun 
193. maddesinin 22. f 1kras1n a degi 1, 1. f 1kras1n a uyar" 4. 
CD., 13.2.1985, 590/893 (OZEL, s. 183); 11 San1k konuta ka
piya tekme ile vurarak kap1y1 kir1p iceri girdikten sonra 
magdureyi dovdtigti ve eve girerken 1ah1slara kar11 her han
gi bir §iddet kullanmad1g1 anla~1ld1g1na gore, san1g1n ey
lemi TCY.nin 193. maddesinin 2. f1kras1 degil, 1. f1kras1-
na uyar" 4. CD., 25.11.1981, 7154/7225 (CAGLAYAN, c. II, 
1984, s. 482); "Eve girildikten sonra ev sahibinin di~ari 
91kar1larak dovtilmesi onceden tamamlanan eve girmenin ~id
det sebebi sayilamaz" 4. CD., 13.6.1945, 6280/6254 
(ALiCANOGLU, s. 494)demektedir. 

(3) 4. CD., 20.10.1981, 6033/5979 (CAGLAYAN, 1984, c. II, 
s. 483) 
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su9undan sonra veya ba~ka bir gaye i9in kullan1lm1~ olan ~id

detin ag1rlat1c1 nedeni degil, diger ba~ka bir su9un da i~len

mi~ olmasina olanak saglayacag1n1 kabul etmektedir. 

Bunlara kar~in Yarg1 tay1m1z ba~ka bir kararinda "mag

dure, san1g1n evine girmesine mtisaade etmemesi nedeniyle mag

dureyi gogtistinden iterek zorla eve girmesi halinde, san1g1n 

eyleminin Ttirk Ceza Yasas1n1n 193. maddesinin 2. f1kras1na 

uyacag1n1 11 (1) belirtmi~tir. Burada ~iddet konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal suc;;:unu ifilemek i9in konuta girerken bizzat ki-!li

ye karfi.l kullan1lm1fit1r. Bu nedenle ag1rlat1c1 nedenin bulun

duguna karar verilmesi olayda yerindedir. 

Kifiilere kar-!11 kullanilan -!liddet, konut dokunulmazl1g1-

n1 ihlal suc;;:unda. ag1rlat1c1 neden oldugundan, bu fiiddet konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;;:unu gerc;;:ekle-!ltirmek ic;:in yap1ld1g1n

da, ayrica bu fiilden dolay1 ceza verilmez. drnegin magdurun 

dogtilmesi konut dokunulmazl1g1n1 ihlal etmek ic;;:in ger9ekle~

tirildigi takdirde ayrica etkili eylem (mtiessir fiil) suc;;:un

dan dolay1 ceza verilmez (2). Yargitay~miz da bu konuda ayni 

gorti~tedir. Konunun daha iyi anla~ilmasi ic;;:in Yargi tayimizin 

bu konuya ili~kin iki karar1n1 nakledelim. 

Ytiksek Mahkeme "sanigin eve girmesine kar91 koyan mag

dureyi gogsilnden iterek zorla ic;;:eriye girmeye c;:al19maktan iba

ret kalan eylemi, 9ah1slar aleyhine ~iddet kullanarak konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;;:unun unsuru olup, bu suc;:undan dolayi 
I/ 

sanigin mahkumiyetine karar verilmesi yasaya ayk1r1d1r ( 3); 

"eve girmenin cebir ve ~iddetle vukuu kabul edilmesine ve dov

menin cebir ve ~iddet unsuru olmasina gore, dogmekten ayrica 

ceza verilmesi yolsuzdur" (4) demektedir. 

(1) 5. CD., 25. 9. 1979, 2316/2481 (CAGLAYAN- 1984, c. II, 
s. 484) 

(2) ONDER- s. 74 
(3) 5. CD., 25.9.1979, 2316/2481 (CAGLAYAN, 1984, c. II, 

s. 484); ayn1 nitelikte 4. CD., 20.10.1981, 6033/5979 
(CAGLAYAN, 1984, c. III, s. 483) 

(4) 4. CD., 2.4.1946, 3316/4179 (AYDINOZ, s. 200) 
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Turk Ceza Yasasinda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9un

da, yalnizca §ahislara kar§l. §iddet kullan1lmas1ndan soz edil

mi§tir. Yasa §iddetin konuttaki ki§ilerden hangisine kar§l. ol

masi halinde ag1rlat1c1 nedenin uygulanabilecegi konusunda bir 

a91kl1k getirmemi§tir. Bu nedenle konut dokunulmazl1g1n1n ih

lali ile ilgili olan herhangi bir ki~iye kar§l. §iddetin kul

lan1lmas1, ag1rlat1c1 nedenin uygulanmasi i9in yeterlidir (1). 

Yoksa §iddetin mutlaka faili oradan 91karmak hakk1na sahip bir 

kimseye veya konutta oturan kimselerin hepsine kar§1 ger9ek

le9mi 9 olmasi 9art degildir. 

IV- SU~UN SILAH ILE i~LENMESI 

1- Yasada Dtizenleni9i, Kokeni. 

a) Ttirk Ceza Yasasinda dtizenleni9i: Ttirk Ceza Yasa

·s1n1n 193/2. maddesinde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su<;;:unun 

silah ile i9lenmesi ag1rlat1c1 neden say1lm19t1r. Burada si

lah, korkutma arac1 olarak, su<;;:un ag1rlat1c1 nedeni say1lm19-

t1r. ~iinkli silah saniga daha btiytik bir cesaret verecek, buna 

kar91l1k magdurda daha etkili korkulu bir durum yaratacak tir. 

Bu durumda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su<;;:u da boylece, 

silahla daha kolaylikla i9lenecektir. 

Tilrk ceza Yasasinda silah, yalniz konut dokunulmazl1g1-

n1 ihlal su9unda ag1rlat1c1 neden olarak kabul edilmemi9tir. 

Bilindigi gibi, degi9ik ifade tarzlari i<;;:inde belirtilmi9 ol

makla birlikte, Ceza Yasasi fiilin silahla i9lenmi9 olmas1n1 

diger bazi su<;;:larda da ag1rlat1c1 neden olarak kabul etmekte

dir. Tilrk Ceza Yasas1n1n 189. maddesinde dtizenlenen silah kav

rami, Ceza Yasasinda ag1rlat1c1 nedenli su9larda sozkonusu 

olan silahtir. Bu hilktim a91k9a belirtildigi gibi, bu konuda 

(1) EREM, Turk Ceza Hukuku Ozel Htiktimler, c. III, s. 291; 
ONDER, s. 73 
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genel hlikilm niteligindedir (1). 

Ceza Yasasindaki silahla iJgili bu hilkilm yan ceza yasa

lari i9in de ge9erlidir (2). ~ilnkil Tilrk Ceza Yasas1n1n 10. 

maddesindeki hilktim bunu zorunlu k1lmaktad1r. 

Konut dokunulmazl1g1nin silahla i~lenmesi kar~1la~t1r

mali hukukta bazi yasalarda da agirlatici neden say1lm1~t1r. 

Ornegin Bulgar, Romanya ve 4. Nisan 1936 tarihli Kilba Ceza ya

salarinda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun silah ile i~

lenmesi agrlatici neden say1lmaktad1r (3). 

b) Kokeni : Konut dokunulmazlig1n1 ihlal su9unun si

lahla i9lenmesi halinde, ag1rlat1c~ neden say1lmas1 yasamiza 

kaynak 1889 italyan Ceza Yasas1n1n 157/2. maddesinden aynen 

alinmi~tir. Kaynak yasaya ise, bu hilktim Toskana yasasindan 

girmi~tir ( 4). 

Silah kavrami ile ilgili Tlirk Ceza Yasasinin 189. mad

desindeki hilkilm ise, kokeni itibariyle 1889 italya Ceza Yasa

sinin 155. maddesi ile 1930 italya Ceza Yasas1n1n 585. mad

desinden kaynaklanmaktadir. 1889 italyan Ceza Yasasinin 155. 

maddesi htikmil, projenin 150. maddesi, sardunya Ceza Yasas1nin 

431-434. maddeleri, Tosk ana Ceza Yasasinin 334. maddesi ve iki 

Sicilya Ceza Yasasinin 148. maddesi hilklimlerine paralellik 

gostermektedir (5). 

(1) Tilrk Ceza Yasasinda silahin ag1rlat1c1 neden say1ld1g1 
ba9kaca hilkilmler de vardir. Ornegin: TCY. md. 168/1 (125, 
131, 146, 147, 149, 156 ile ilgili olarak), 169, 190, 
191/2, 254/2, 257, 258/2, 264, 265, 277, 308/3, 313/2, 
388, 457/l, 466, 497, 549, 550, 551 

(2) Bkz. A5keri Ceza Yasasi md. 131 
(3) Bulgar Ceza Yasasi. md. 170/2~ Romanya Ceza Yasasi. md. 

497; Kilba Ceza Yasasi. md. 192 Cieleten ONDER, s. 72) 
( 4) ONDER, s. 72 
(5) CiHAN, s. 159 
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2- Silah Kavram1 

Bir su9un silah ile i,lenilmesi denilince, Tilrk Ceza 

Yasas1n1n 189. maddesinde birer birer sayilan ara9 veya madde

lerle i,lenilmesi an1a,1lmaktad1r. Bu nedenle silah deyince bu 

silah kavram1ndan neyin an1a,1lrnas1 gerektigi de yasam1z1n bu 

maddesinde belirtilmi~tir. 

Silah kavram1, ger9ek olan silah ger9ek olmayan silah 

ayr1m1 ile inceleme konusu yap1lmaktad1r. 

Ate, eden ve ,ahsa, niteligi geregi zarar verici bulu

nan biltiln diger silahlar, ger9ek silah kavram1n1n kapsamina 

girerler. Bu silahlarin ta,1nmas1na ruhsat ve izin verilip ve

rilmemesi konusu, bunlarin ger9ek silah olup olmamas1n1 etki

lemez. Silah1n niteligi 9eregi ,ahsa tecavtiz niteligini ta91-

~mas1 ko,ulu, gerek ate,li silahlari, gerek diger 9ekildeki si

lahlar1 ilgilendirmektedir (1). Ate9li bir silahin mermisi 

olmasa veya fiziksel bir sald1r1y1 ger9ekle,tirecek bir meka

nizmadan yoksun olsa da, ancak dolu bir silah gibi korkutmaya 

el veri,li bulundugu takdirde agarl1tc1 neden say1lmaya yeter

lidir. ~tinkti su9un unsuru olan silahin tan1m1 yap1lmam19t1r. 

Olay1na gore takdire birak1lm1~t1r. Bununla beraber olagan 

durumda bir kimsede korku uyand1racak nitelikteki aletler ola

rak kabulti i9tihat edilmi9tir (2). 

Genel olarak sald1r1 veya savunmaya elviri~li aletler 

ise, ger9ek olmayan silahlar kapsami.na girerler. Ger9ek olma

yan silahlar da sald1r1da bulunmaya elviri9li biltiln ger9ek 

olan silahlara e9it say1l1rlar. Bunlarda tesadilfen sald1r1 ni

teligindeki hareketleri yapabilmeye elveri~li olsalarda esas 

ama9lar1 ozeldir ve ger9ek silahlardan farkl1d1r. Ornegin, i~ 

(1) MANZINI, c. IV, s. 570 
(2) YIBK. 5.7.1965, 2/4 (Yarg1tay i9tihat1 Birle,tirme Karar

lari, Ceza Boltimil, c. III, s. 779-792); YiBK. 16.5.1934, 
48/11 (AKDAG, s. 279) 
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aletleri, ev ic;:in kullanilan arac;lar, ziraat arac;:lari, spor

tif arac;:lar, endilstri arac;:lari vb. dir. 

Bu aletlerin ruhsatli, izinli bir _,ekilde kullanilmasi, 

ta~1nmas1 ruhsatsiz ta~ima ile ilgili yasayi ihlal etmiyorsa 

da, silahin ag1rlat1c1 neden olma niteligini ortadan kaldir

maz. 9ilnkil burada sozkonusu olan silah ta~ima degil, silahla 

i~lenmi~ olan bir sue;: sozkonusudur. 

Mevcut Yargitay ic;:tihadlarina gore; balta, tirpan, kti

rek, tirmik, c;:apa, kazma, demir dirgen, makas, tornavida, us

tura, bic;:ak, orak , testere, jilet, falc;:ata, c;:ivi, kirik ~io!ie, 

c;:ekic;:, kundura bizi, levye demiri sald1r1 ve savunmada kullan

maya elveri~li silahlardan say1lm1~t1r (1). 

3- Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal Suc;:unda Silahin Ag1r

lat1c1 Neden Sayilmasi 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;:unda fail, gerc;:ek olan 

veya gerc;:ek olmaY.an bir silah kulland1g1 takdirde agirlatici 

neden gerc;:ekle~ir. Onemli olan konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

suc;:unun ne zaman silahla io!ilenmi~ olacagini tesbit etmektir. 

Suc;:un silahla io!ilenmesinde bu ag1rlat1c1 hal, aracin tehlike

liligi nedeniyle, suc;:un i~lenmesindeki tehlike hali gozontinde 

tutularak kabul edilmi~tir. Ag1rlat1c1 nedenin gerekc;:esi bu 

olunca konut dokunulmazl1g1n1 ihlal eylemi, silah bulunmasi 

ko~ulu ile, kullanilmasa dahi gortinmesini yeterli kabul edip 

uygulanmasi gerekecektir (2). Yasamiz bazi yasalarin ongordugti 

~ekilde silah1n gortinecek o!iekilde bulundurulmasini yeterli 

gormeyip konut dokunulmazl1g1n1 ihlal fiilinin silahla i~len

mi~ olmasini aramaktadir. Bu nedenle konuta girmede Ttirk Ceza 

Yasasinin 189. maddesinde gerc;:ek veya gerc;:ek olmayan 

(l} Bu konudaki Yargitay Kararlari ic;:in bkz. AYDINOZ, s. 185-
188 

(2) ONDER, s. 73 
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silahlardan birinin gorilntir ~ekilde failde bulunmas1 ag1rla

t1c1 nedenin uygulanmas1 ic;in yeterli degildir. Bu silah konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu iflemek ic;in fail taraf1ndan 

kullan1lmad1kc;a ag1rlat1c1 neden uygulanm1yacakt1r. Bu konuda 

Yarg1tay1m1z1n gorti~ilde ayn1 ~ekildedir. 

Yarg1tay1m1z bir karar1nda 11 r1za hilaf1nda meskene gir

mek su9una maddenin ikinci f1kras1nin tatbik edilebilmesi i9in 

fiilin silahla i.!1lenmesi .!1art olup su9lunun tizerinde silah 

bulunmas1 kafi degildir" (1) demektedir. Yarg1tay1m1z ba.!1ka 

bir kararinda ise, soyut olarak elde silah bulundugu halde 

konuta girme fiilinin, ag1rlat1c1 nedeninin uygulanmas1 i9in 

yeterli olmad1g1n1, ag1rlat1c1 nedenin uygulanabilmesi i9in 

silahin konuta girmek ic;in kullan1lmas1n1n gerekli oldugunu 

a91k9a belirtmi~tir (2). 

Gortiltiyor ki Yarg1tay1m1z silahin konut dokunulmazl1g1-

n1 ihlal su9unun i.!1lenmesi s1ras1nda ve bunu ger9ekle~tirmek 

ic;in kullan1lmas1n1 aramaktadir. Bu nedenle konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal suc;unun si~ahla i~lenmi.!1 say1lmas1 i9in, silahin 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal amaciyla kullan1lmas1 gerekir. 

Yarg1tay bir kararinda tabancanin konutun eklentisine giril

dikten sonra 9ekilmi~ olmasi nedeniyle, suc;un silahla i~lenmi~ 

say1lamayacag1n1 ve olayda ag1rlat1c1 nedenin de bu nedenle 

uygulanamayacag1n1 belirtmi~tir (3). 

Yarg1tay1m1z1n bu konuya ili~kin ~u kararlar1n1da nak

ledelim. Yarg1tay1m1z "san1g1n silahtan sayilan baltayi konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu i~lemek ic;in kulland1g1, ancak 

avluya girdikten sonra magduru yaralad1g1 nedeniyle sanik hak

kinda ag1rlat1c1 nedenin uygulanamayacagina" (4)j 11 san1k silah1 

(1) CGK., 25.4.1938, 194/205 (PERiNCEK/OZDEN, Ankara 1953, 
s. 231) 

(2t CGK., 27.12.1954, 73/373, (K6SEOCLU, s. 244) 
(3) 4. CD., 14.2.1989, 249/609 (Yayinlanmam1~ karar) 
(4) 4. CD., 20.3.1985, 1854/2167 (yay1nlanmam1~ karar) 
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kullanmadan konut dokunulmazl1g1n1 ihlal ettikten sonra, kiz 

kac;irmak ve kiz kac;irmada kar~i konulmas1n1 onlemek ic;in silah 

kullanmak dil~ilncesiyle yaninda silah bulundurulmasi durumunda 

da bu olayda da ag1rlat1c1 nedenin uygulanamayacagina" (1), 

11 b1c;ag1 konuta girmek suc;unu i~lemek ic;in degil, konut ic;inde 

yaralamak ic;in c;ekmi~ oldugu anla~1ld1g1ndan ag1rlat1c1 nede

nin uygulanamayacagina" ( 2) karar vermi§tir. 

Yargitayimiz ba~ka bir kararinda elindeki bic;akla mag

dura sald1r1p, magduru yaraladiktan sonra, magdurun kac;masi 

ilzerine yakalamak ic;in bic;akla takLp ederek konuta girilmesi 

olayinda, san1g1n konuta girdigi sirada ve konuta girmek ic;in 

bu b1c;ag1 c;ekmedigi gerekc;esiyle, bu ag1rlat1c1 nedeninin 

uygulanamayacag1n1 belirtmi§tir (3). 

Bizim goril§ilmilze gore, silahin kullan1lmas1 ag1rlat1c1 

nedenin varT1g1nin kabul edilmesi ic;in ~art olrnamal1d1r. Ag1r

lat1c1 nedenin olu~masi ic;in, silahin konut veya eklentilerine 

girmek veya buralardan c;ikmamak ic;in hak sahibinin veya ilgili 

ki~ilerin iradesi ilzerinde etki meydana ge.tirecek ~ekilde 

belirli olmasi gerekli ve yeterlidir (4). Bu nedenle konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unda silahin, magdurun iradesi tize

rinde korkutucu bir etki yaratacak bir bic;imde ta91nmas1 ge

rekir. Bu ta~ima hareketi de iradi olmal1d1r. Bu konu yargic; 

tarafindan saptanacak maddi bir konudur. Yargic;, failin silahi 

ta§1mas1yla, hak sahibinin veya ilgili ki9iyi korkutucu etki 

yapmak istedigine kanaat getirdigi takdirde san1g1n bu hare

keti iradidir. 

(1) 5. CD., 27.12.1978, 3481/3875 (YKD. 1979, sy. 8, s. 1222) 
(2) 4. CD., 15.3.1955, 16269/5074 (CAGLAYAN, 1962, c. II, 

s. 618); Benzer nitelikte, 4 CD., 14.7.1948, 8551/8818 
(LiVANELiOGLU, s. 76) 

(3) CGK., 19.12.1988, 4-550/6127 (Yayinlanmami~ Karar); Benzer 
nitelikte, 4. CD., 31.1.1952, 1023/1023 (6ZHT0R0K, s. 702) 

(4) ~ENSOY, s. 105 
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Nitekim yeni italyan Ceza Yasasi failin ac;:ik ~ekilde 

gorilnen bic;:imde silahli olmas1n1n ag1rlat1c1 nedeninin uygu

lanmasi ic;:in yeterli oldugunu yasa htikmtinde ac;:ik bir ,ekilde 

belirtmi~tir (1). 

Silahin konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;:unda, mutlaka 

hak sahibinin veya konutla ilgili ki,ileri korkutmak amaciyla 

te~hir edilmesi gosterilmesi, yoneltilmesi zorunlu degildir. 

Silahin ,iddetde oldugu gibi mutlaka ki~ilere kar~i kullanil

masi ko§ulu yasada belirtilmedigi ic;:in, silahin e~ya tizerinde 

kullan1lmas1 durumunda da ag1rlat1c1 neden uygulanmasi gerek

tigi goril~tindeyiz. 

Bu konuda Yargi tayimiz da bir kararinda 11 elindeki bal ta 

1le kap1y1 k1rd1ktan sonra eve giren ve seni oldilrilcegim diye

rek ev sahibine saldiran san1g1n eyleminde Tilrk Ceza Yasas1n1n 

193/2. maddesinde yaz1l1 silah ile unsurunun kabtilti gerekir. 

Baltanin dogrudan dogruya ~ahislara kar91 kullan1lmas1 ~art 

degildir 11 (2) diyerek silahin yalniz ki§ilere kar~i degil, e9-

ya tizerinde de kullanilarak suc;:un i~lenmesi halinde ag1lat1c1 

nedenin uygulanacag1n1 belirtmi9tir. 

suc;:un ta91nmas1 yasak olan silahla i9lenmi9 olmasi soz

konusu oldugunda, maddi ic;:tima vardir. Silah nedeniyle ag1r

lat1c1 nedene bagl1 i9lenen Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal sucu · 

ve silah ta~i.ma suc;:u maddi ic;:tima halinde bulunurlar. D19 

alemde iki ayri netice vardi.r. Bu iki ayri netice ayri hukuki 

menfaatlari ihlal eden birer nitelik ta91d1klar1ndan her iki 

suc;:un maddi ic;:timai hali sozkonusu olur. 

(1) Bkz. Italyan Ceza Yasasi md. 614 
(2) CGK., 12.3.1973, 4-56/222 (CAGLAYAN, 1984, c. II, s. 475) 

T. e. 
l'lbeko~retim X:urula 

ltotumantasyon Merkezl 
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V- SU~UN BiR~OK KiMSELER TARAFINDAN TOPLU OLARAK 

i~LENMESi 

1- Bir9ok Kimse Kavrami 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda fiil, Tilrk Ceza 

Yasas1n1n 193/2. maddesinde belirttildigi gibi, bir9ok kimse

ler taraf 1ndan toplu olarak ger9ekle§tirilecek olursa ceza 

artt1r1l1r. 

Ceza Y~sam1z1n toplu olarak i§lenen su9lar bak1m1ndan 

kulland1g1 terimlerde bir birlik yoktur. Aslinda yasa koyucu 

9ok zaman, ki§i say1s1n1 zorunluluk bulunan bazi durumlarda 

bunu a91k9a belirtmektedir (1). Bazen de yasa koyucu birden 

f azla ki~i tarafindan toplu olarak i§lenen su9larda ki§i 

say1s1n1 a9l.k s~9ik saptamam1§t1r. ·ornegin Tlirk Ceza Yasas1n1n 

188/3. maddesinde eylem "bir ka9 ki§i tarafindan birlikte" 

ger9ekle§tirilirse cezanin art1r1lacag1n1 belirtmi§tir. Fakat 

bu "bir ka9 ki§i" deyiminden ka9 ki§i anla§1lmas1 gerektigi 

a91k9a anla§1lmamaktad1r. Ancak ogretide ve uygulamada iki 

ki9inin yeterli olacag1 konusunda uygunluk vardir. Burada yasa 

koyucunun bu konuda say1y1 a9l.k sec;ik saptamami§ olmasi, ola

yin c;ok c;e§itli tezahiir ~ekilleri bak1m1ndan daha uygun gorlil

mektedir ( 2). 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unda ~a fiilin 11 bir9ok 

kimseler tarafi.ndan toplu olarak" i§lenmesinden sozedilmekte

dir. Yasada "Birc;ok kimse" deyiminin kac; ki~iden fazla anlami

na geldigi ac;1klanmam1§t1r. Bu nedenle konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal suc;u kac; ki§i ile birlikte i9lenirse, · toplu olarak 

i §lenmi§ kabul edilerek, suc;un ag1rlat1c1 9ekli uygulanacak tir. 

(1) Tilrk Ceza Yasasi bazi maddelerde ki§i say1s1n1 ac;ikc;a 
belirtmi§tir. Ornegin, TCY. md. 236, 254/2, 491/son, 492/ 
son, 493/son da 3 ki§iyi; TCY. md. 313, 517/1, d.e 5 ki9i
yi; TCY. md. 256 da 10 ki§iyi; TCY. md. 513, 514, 515/2 
de 10 ki§iden fazla kimsenin birle9mesi gerektigini on 
gormil§tilr. 

(2) CiHAN, s. 172 
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Buna saptamakta zordur. 1986 Turk Ceza Yasasi on tasarisinda 

bu deyim yerine 11 birden fazla ki9i tarafindan toplu olarak 

i11lenmi9 ise": deyimi kullani:larak ac;ikc;a bu agirlatici nede

nin uygulanmasi ic;in birden f azla ki9inin suc;u birlikte i9le

mesi yeterli say1lm19t1r (1). 

Konut dokunulmazligini ihlal suc;unun agir 9ekli 

(schwerer Hausfriedensbruch) 1975 Alman Ceza Yasasinin 124. 

maddesinde dtizenlenmi9tir. Bu maddeye gore, konut dokunulmaz

ligini ihlal suc;unun agir 9eklinin olu9mas1 ic;in topluma ac;ik 

yerlerde"bir insan toplulugu olu9mas1 gerekiyor. Daha sonrada 

bu toplulugun ki9ilere veya e9yalara zor kullanma eylemlerinde 

bulunmak ozel kasti ile ba9ka ki9inin evine girmeleri 9artt1r. 

Yasayi yorumlayanlar, birc;ok insanin bir araya gelmesi ile 

insan toplulugunun olu9acag1ni fakat sayisinin belli olmasinin 

~art olmadigini ileri stirmii9lerdir (2). Yalniz kriter olarak 

her bir bireyin topluluktaki diger her ki9i ile dogrudan dog

ruya konu9abilme imkanini kaybetmesi ic;tihatla kabtil edilmi9-

tir. Federal Yargitay 11 ki9ilik bir grubu insan toplulugu 

(kalabalik) olarak kabtil etmi9tir. Buna kar91n, 6-7·ki9ilik 

grubu ise, topluluk (kalabalik) olarak kabul etrnemi9tir ( 3). 

Fransa Ceza Yasasinda ise, suc;un bir gurup tarafindan 

i9lenmesi durumu agirlatici neden olarak kabtil edilmi9tir ( 4). 

Yasada gruptan ne anla91lmas1 gerektigi ac;1klanmam19t1r. Ya

sayi yorumlayanlar birden fazla ki~inin hareketlerini birle~

tirmelerinin grubunun sayisal birlik yontinden olu9mas1na ye

terli oldugunu belirtmektedirler (5). 

(1) 1986 Ttirk Ceza Yasasi On Tasarisi, md. 136/2 
(2) DREHER, s. 669 
(3) Der BGHSt: 13.7.1960, 2. StR 291/60: 18.2.1979, 1 StR 

752/79 (DREHER, s. 669) 
(4) Bkz. Fransa Ceza Yasasi (1981) md. 184/son 
(5) CHAVANNE/MONTREUIL, Violation de domicile, Art. 184, JCP, 

5, 1984, s. 36 
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Yasamizin kaynagi olan 1889 italyan Ceza Yasasi baki

mindan ag1rlat1c1 nedenin uygulanabilmesi ic;in enaz iki ki

~inin bulunmasi yeterli gortiltiyordu (1). ~tinkil yasada gec;en 

"birc;ok kimse" deyimi ile iki ve ikiden fazla iki~i anlatilmak 

istendigi kabul edilmekteydi. 

Yarg1tay1m1z ise, onceleri Tilrk Ceza Yasasinin 193. 

maddesinin 2. fikrasinda yaz1l1 "birc;ok kimseler" deyimi ile 

ikiden fazla ki~inin anlatilmak istendigini ileri silrmil§tilr 

( 2) . Yargitay.l.llll.z.lll bu go~tine uygun olarak. ogreti de az da olsa 

yasadaki "birc;ok kims.e" deyirninden lie; ve daha f azla ki §inin 

anla§1lrnas1 gerektigini ileri silrenler olrnu9tur (3). 

Yasarniz genellikle ikiden fazla ki9inin birle§mesini 

gerekli gordilgil zaman, bunu ac;1kc;a belirtmek tedir. Fakat "bir

kac; ki§i" ve "birc;ok ki.mse" deyimlerinden kac; ki9inin birle§

mesi gerektigini yasa koyucu yasada ac;1klamad1g1na gore, once 

bunlar arasinda fark varm1d1r, onu belirlememiz gerekir. $unu 

hemen belirtelim ki "birkac; ki9i 11 deyimi "birc;ok kimse" deyi

minden farkl1d1r. Birc;ok kimseden amacin ilc;:ten fazla ki9i ol

dugu ogretide kabul edilmektedir (4). YargitaV1"11Z da "birkac;: 

ki§i" deyiminin lie; ki9iyi, "birc;ok kimseler" deyiminin de 

lic;ten fazla ki9iyi anlatt1g1 kan1s1nda oldugunu bir karar1nda 

ac;1kc;a belirtmi9tir (5). 

Yarg1tay1rn1z1n bugiln yerle9mi9 gorli9li de "birc;ok kimse" 

den amacin, tic;:ten fazla ki9i oldugudur. Gerc;ekten, Yarg1tay1n. 

bu gozlemini dogrulayan kararlar1 vard1r. 

(1) MOSSNER, s. 122, ileten ONDER, s. 74 
(2) CGK., 6.10.1930, 250/241 (BORA, K., Muaddel ve Ha,iyeli 

Tilrk Ceza Kanunu ve Meriyet Kanunu, 3. bas1l1§, Ankara 
1943, s. 119); 4. CD., 8.12.1942, 9155/9148 (ALICANOGLU, 
s. 4 93) 

(3) ~ENSOY, s. 105; ELAGOZ, s. 21 
(4) DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri, s. 66; EREM, Tilrk 

Ceza Hukuku Ozel Htikilmler c. III, s.291 
l5) CGK., 27.4.1953, 75/69 lKdSEOdLU, s. 244} 



- 205 -

Yarg 1 tayimiz "Tilrk Ceza Yasasin in 193. mddesinde yazi-

11 bir<;ok kimse deyiminin il<;ten fazla ki~iyi anlatt1g1ndan, 

konut dokunulmazligini ihlal su9unun gilndtiziin i~leyen sanik

larin da ti<; ki~i olmasi nedeniyle san1klar1n eylemine Tilrk Ce

za Yasasinin 193/2. maddesi yerine 193/l. maddesinin uygulan

masi "gerektigine karar vermi9tir ( l). Bu kararlardan anla91l

d1g1 gibi "bir<;ok kimse" sozilniin ti<; ki9iden fazla anlamina 

geldigi i<;tihad olunmu~ olup, il<; ki~i buna dahil degildir. 

Bir<;ok kimseden ama<; daha onceden belirttigimiz gibi 

il<;ten fazla ki~idir. Bundan dolay1 en az dort ki9inin birlik

te toplu olarak beraberce konuta girmeleri veya i<;eride kal

malar1 ag1rlat1c1 nedenin olu9mas1 i<;in 9artt1r. Yarg1tay1m1z 

"dort ki~inin birlikte toplu olarak eve girmek suretiyle konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal su<;unu i9ledikleri anla91ld1g1 halde 

Tilrk Ceza Yasas1n1n 193. maddesinin 2. f1kras1 yerine birinci 

f1kras1n1n uygulanmas1n1n yerinde olmad1g1na" karar vermi9tir 

(2). Olayda dort ki9i konuta birlikte toplu olarak girdikleri 

i<;in ag1rlat1c1 nedeninin uygulanmas1 gerektigi kararda a<;1k9a 

belirtilmi9tir. Boylec' Yarg1tay karar1nda ag1rlat1c1 nedenin 

uygulanmasi i<;in ki9ilerin en az dort olmasi gerektigini de 

tesbi t etmi~tir. 

2- Ag1rlat1c1 Nedenin Gerek9esi 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun bir<;ok kimse tara

findan toplu olarak i9lenmesi ag1rlat1c1 nedenin gerek9esi ne

dir? Bu ag1rlat1c1 neden esas itibariyle fiilin tehlikesini 

art1rmakta ve magdurun kendisini savunma olanaklar1n1 da 

(1) 4. CD., 20.2.1987, 267/1742 (YKD. 1988, sy. 1, s. 116); 
4. CD., 2.11.1984, 6933/7352 (YKD. 1985, sy. 7, s. 1066);. 
4. CD., 24.12.1975, 6951/6986, (AYDINOZ, s. 196); 2. CD., 
21.1.1960, 17119/604 (AYDINOZ, s. 199); 4. CD., 30.12. 
1959, 10540/15249 (CAGLAYAN, 1962, c. II, s. 610) 

(2) 4. CD., 23.6.1983, 3428/3805 (Yay1nlanmam19 karar); 4. 
CD., 28.11.1953, 11075/12339 (GUNER, ~., Ttirk Ceza Kanunu 
ve ilgili Yargitay i~tihatlari, Ankara 1976, s. 132) 
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azaltmaktadir. Ba~ka bir deyi~le birden fazla ki§i, bir9ok 

ki§i ile bu eylemin ger9ekle,tirilmesi, bir a91dan saldirinin 

yogunlugunu yilkseltmekte buna kar~1l1k diger taraftan da mag

durun, kendini koruma yogunlugunu ciddi ,ekilde azaltmaktadir 

(1). Bundan dolayi konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun bir9ok 

kimse tarafindan toplu olarak i§lenmesi ag1rlat1c1 neden ola

rak kabul edilmi,tir. 

3- Anla§ma Sorunu 

Birden 9ok olan kimselerin konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

fiilini ger9ekle§tirmeden once, her hangi bir anla§ma zorunlu 

mudur, degil midir? 

Birden 9ok olan kimselerin konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

fiilini ger9ekle§tirmeden once aralarinda anla§ml.§ olmalari 

§art degildir. Ctinkti bu ag1rlat1c1 nedenin kabul edilmesindeki 

gerek9e de, bOylesi bir anla§mayi gerekli kilar nitelikte go
riilmemektedir. Bu ag1rlat1c1 nedenin kabul edilmesindeki gerek9e 

yukarida a91klad1gim1z gibi, hem magdur a91sindan savunma ola

naginin azalmasi, hem de fail a9l.Sl.ndan fiilin i§lenmesinin 

daha btiytik bir yogunluk kazanmasinin sozkonusu olmas1yd1. 

Failler arasinda her hangi bir anla§manin varl1g1, magdur a9l.

sindan me9hul bir ozellik ta§1maktad1r. Bu nedenle, anla§ma 

olmasi konusu, ona yabanci bir unsur olarak tezahur etmekte

dir. Bunun i9in 'inla§manin bulunmasi zorunlu degildir. Yalniz 

fiilin i~ler.di.gi yerde birlikte hareket etmeleri yeterlidir 

( 2) • 

Fransada su9un grup halinde i§lendiginin kabul edilerek 

ag1rlat1c1 nedenin uygulanmasi i9in, birden fazla failin hare

ketlerini birle§tirmesi ve ayni ama9 etrafinda toplamasi 

(1) MANZiNi, c. IV, n. 1242, s. 578 
(2) ONDER, s. 74 
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gereklidir. Daha dogrusu sayisal ve ama9sal birlik ag1rlat1c1 

nedenin varl1g1 i9in aranmaktad1r (1). 

Almanyada ise, toplanan ki9ilere kat1lm19 olmak ve 

zorla i9eriye girmek su9un bu 9ekli ile cezaland1r1lmaktad1r. 

Yalniz bu insan toplulugunun 9ah1slara veya e11yalara 9iddet 

kullanmak amaciyla i9eri girmesi gereklidir (2). Bu nedenle 

9iddet kullanmanin onceden planlanm19 olmas1 gerektigi ogreti

de ileri silrtilmektedir (3). 

Su9un toplu olarak i9lendiginin kabulu i9in bu kimsele

rin hepsinin asl1 fail olmas~ da gerekli degildir. Baz1lar1 

fer'i fail olabilir. Bir9ok kimsenin hepsinin de mutlaka ko

nuta girmesi ag1rlat1c1 nedenin uygulanmas1 i9in gerekli de

gildir. Bir9ok kimsenin bulunmas1 ve bunlardan baz1lar1n1n 

fiilin i9lendigi yere magdur tizerinde korku yaratacak derecede 

bir uzaklikta olmalar1 ve bu durumda bunlardan birisinin ko

nuta girmesi ag1rlat1c1 nedenin uygulanmasi i9in yeterlidir 

( 4 ) • 

Ag1rlat1c1 nedenlerin birka91n1n birle9mesi durumunda 

yaln1zca cezanin bir kere ag1rla9t1r1lmas1 gerekir (5). Bir9ok 

kimse ag1rlat1c1 nedeni yan1nda, faillerden birisi silah kul

lanarak konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu i9lemi9 olmasi du

rumunda yani iki ag1rlat1c1 nedenin birle9mesi halinde, Ttirk 

Ceza Yasas1n1n 190 ve 193. maddesinin 2. f1kras1 ile yetini-

1 ec ek ti r ( 6 ) . 

Yukar1da a91klanan ag1rlat1c1 nedenler daha onceden be

lirttigi mi z gibi "fiili nitelikte" nedenlerdendir. Bu nedenle 

su9a i9tirak durumunda Tilrk Ceza Yasas1n1n 67. maddesi htikmti 

uygulanmal1d1r. 

(1) CHAVANNE/MONTREUIL, Violation de domicile, Art 184 (JCP 
5., 1984, n. 204, s. 33) 

(2) JESCHECK, s. 75, 76 <ceviri, YENISEY) 
(3) DREHER, s. 669 
(4) ONDER, s. 74 
(5) DONMEZER, bzel Ceza Hukuku Dersleri, s. 66 
(6) EREM, Tilrk Ceza Hukuku ozel Hiiktimler, c. III, s. 291; 

ONDER, s. 74 
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g 8- SUCUN OZEL GORUNti~ ~EKiLLERi 

I- i~TIRAK 

Bir su9un bir tek ki~i tarafindan i~lenmesi mtimktin 

oldugu halde, bu su9un birden fazla kimselerin onceden i~bir

ligi yaparak i~lemeleri durumunda failler arasinda i~tirak 

sozkonusu oldugu i9in, bu ~ekilde i~lenen su9lara i~tirak ha

linde i~lenen su9lar denmektedir (1). 

Konut dokunulmazligini ihlal su9u tek failli su9lardan

d1r. Cilnkti yasa su9un tamam olmasi i9in eylemin belli sayida 

ki~iler tarafindan yerine getirilmi~ olmasi gibi, bir ko~ul 

koymami~ bulunmaktad1r. Bununla beraber, soz konusu konut do

kunulmazl1g1n1 ihlal su9unun birden fazla ki~iler taraf1ndan . 
i~lenmesi, her zaman i9in mtimktindilr. Ancak bu halde 9ok failli 

bir su9 degil, bir su9un birden fazla ki~iler taraf1ndan i~

lenmesi soz konusu olacakt1r. Bu nedenle su9u i~leyen birden 

fazla kimselerin eylemlerine Ceza Yasas1n1n 64 ve 65. madde

lerindeki i~tirak hilktimleri uygulanir. 

Gortiltiyorki konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9una i9tirak 

olanagi vardir. Ayrica bu su9a i~tirakin her ~ekilinin de 

mtimktin oldugu hakl1 olarak kabul edilmektedir (2). 

~u halde konut dokunulmazl1g1n1 ihlil eylemine maddi 

veya manevi ~ekilde kat1lm19 olan her 9ah1s su9 ortagi say1la

cakt1r. Yarg1tay1m1zda bu gorti~tedir (3). 

(1) DONMEZER-ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. II, 8. 
bas1, 1983, s. 473. 

(2) ONDER, s. 68 
(3) 4. CD., 15.6.1988, 4251/4580 (yayinlanmami~ karar) 
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II- TE~EBBtiS 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u gerek riza hilaf1na 

konuta girmek, gerekse riza ile girdikten sonra riza hilaf1na 

konuttan 91kmamak ~eklinde ger9ekle~mektedir. Konuta girmek 

veya konuttan 91kmamak hareketlerinden biri yap1l1r yapilmaz 

netice meydana gelir. Girmek veya 91kmamak hareketlerinden 

birinin d1~1nda su9un meydana gelmesi i9in ba~ka bir sonu9 

aranmaz. Bu nedenle konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u netice

si harekete biti~ik bir su9tur. 

Neticesi harekete biti~ik diger su9larda oldugu gibi, 

ilke olarak bu su9ta da te~ebblis olanagi yoktur. Bununla be

raber hareketin par9alara boltinmesi olas1l1g1n1n bulundugu 

durumlarda te~ebblis olabilir. Ancak burada sozkonusu olabile

cek te~ebblis, yaln1z eksik (nak1s) te9ebblistilr. Suc;un maddi 

unsurunun birinci ~ekli olan konuta girmekte, konut girme ile 

icra hareketi tamamlanacagindan tam te~ebbils mlimkiln degildir. 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun maddi ogesinin ko

nuta veya eklentisine girmek ~ekli bakimindan te9ebbilstin mtim

kiln olup olmad1g1 ogretide tart19mal1d1r. 

italyan yazarlarindan Noseda, te9ebbilstin mtimktin oldugu

nu ·ac;iklamakta ve duvara yaslanmi~ merdi ven ile pencereden 

girmek isterken failin yakalanmasi durumunda te9ebbtislin soz

konusu olacagini ifade etmektedir ( l). 

Buna kar91l1k Garraud, Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su

c;unun failin i9lemeyi kast ettigi hirs1zl1k, adam oldtirme ve 

irza ge9me su9lar1 bak1m1ndan haz1rl1k hareketleri olu9turabi

lecegi halde, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u bag1ms1z bir 

su9 olu~turdugu durumlarda, icra hareketlerinin ba~lami~ 

olmasi su9un tamamlanmasi i9in yani huzurun bozulmasi i9in 

(1) ileten DONMEZER Ozel Ceza Hukuk Dersleri (1984) s. 56 
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yeterli oldugundan, te~ebbiisten bahsedilemeyecegini dolay1s1y

la te~ebbiisiin miimkiin bulunmad1g1n1 belirtmektedir (1). 

isvic;re yazarlarindan Logoz ise, konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal suc;unun meydana gelmesi ic;in riza hilafina normal veya 

herhangibir ~ekilde konuta girmenin yeterli olmasi nedeniyle, 

bu suc;ta te9ebbiis ile suc;un tamamlanmasi arasindaki s1n1r1 

belirlemenin kolay olmad1g1n1 belirtmi~tir. Ornegin fail aya

gini e9ik ile kap1 arasina koyarak kap1n1n kapanmas1n1 bu 9e

kilde engellemi9se dahi bu durumda bu hareketin tamamlanm19 

bir konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu olu9turabilecegini 

ac;1klam19t1r. Ancak her duruma gore bu olay1n c;oziimlenmesi ge

rektigini ifade etmektedir. Buna kar91l1k failin yalniz kapi

ya yaslanmasi veya ic;eriye ta9 atmasi durumlarinda ise konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun olu9mayacag1n1 ac;1klamaktad1r 

( 2 ) • 

Yine isvic;re yazarlarindan Stucki de bir sat1c1n1n aya

g1n1 e9ik ile kap1n1n aras1na koyarak kap1n1n kapanmas1n1 on

lemesi durumunda, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun tamam

lanm19 sue; olarak kabul edilmesi gerektigini belirtmi9tir. 

Buna kar91n fail bir konutun ic;ersine teknik arac;larla bazi 

maddeleri buraya atmasi durumunda, konut dokunulmazl1g1n1 ih

lal suc;unun soz konusu olmayacagini ac;iklamaktadir (3). 

Konut dokunulmazl1g1n1. , konutta oturanlarin konut hu

zurunu bozan bir eylem olarak kabul eden yazarlar bakimindan, 

konut dokunulmazligini ihlal suc;una te9ebbtis mtimkiin degildir. 

<;tinkti bu yazarlar suc;un i9lenme zamanmi uzun tutarak icra ba9-

lang1c1 ile birlikte konut dokunulmazl1g1n1n da ihlal edildi

gini ve suc;un tamamland1g1n1 kabul etmektedirler (4). 

(1) Garraud1 c. IV, no. 1543, s. 420-421 
(2) LOGOZ, s. 289 
(3) STUCKi, s. 30 
(4) ONDER, s. 69 
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Buna kar91l1k ogretide baskin gorti9 bu suc;ta te9ebbtis 

olanaginin bulundugudur. Bu gorti9ti savunanlara gore suc;un mti

temadi bir sue; olmasi nedeniyle bu niteliginden dolayi te9eb

btis kabul edilmektedir (1). 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unda gerek eksik gerek
se de tam te9ebbtis .:jekillerinin ikisinde mi.imkiin oidugu gorii9ti-

nil savunanlarda vardir (2). Hile ile gizlice c;ikmamak, konut

tan c;1k1yormu9 gi bi yapip gi zlenme durununda te9ebbiisiln mtimkiln 

oldugu kabul edilmektedir (3). 

Buna kar91n baz1 yazarlar ise, konuta hile ile girmek 

veya hile ile c;ikmamak halinde tam te9ebblisiln milmkiln olmad1g1-

n11 failin biltiln olanaklarini kulland1g1 halde konut sahibinin 

fazla kurnaz olmasi nedeniyle konuta girilmemi9 bulunmasi veya 

konuttan c;ikmamak ic;in gizlenirken yakalanm19 olunmasi durum

larinda, suc;un tamamlanm19 olmas1 gerektigini ileri silrerler 

( 4) • 

Donmezer ise,konuta girmek maddi hareketi bak1m1ndan 

sue; a eksik te9ebbtisiln mlimkiln oldugunu,, fakat tam te9ebbilsiln 

mlimktin olmad1g1n1 belirtmektedir. Burada icra hareketi ile 

girme tamamlanacag1ndan bu eylem bu bakimdan neticesi harekete 

biti9ik sue; oldugundan tam te9ebbils gerc;ekle9memektedir, de

mektedir. Boylece kapiya ayag1n1 koyan kimsenin konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal suc;unda, eksik te9ebbtisiln soz konusu oldugunu 

ac;1klamaktad1r. Yazar konuttan c;ikmamak maddi hareketininde 

fiili bir durum olu9turdugundan ve bunun ne kadar stirmesi ge

rektiginin de yasada gosterilmemi9 olmasi nedeniyle de c;ikmama 

durumunda te9ebbtislin mtimktin olmad1g1n1 ileri siirmektedir (5). 

(1) ONDER, s. 69 
(2) OZUTURK, s. 682 
(3) ELAGOZ, s. 19 
(4) ~ENSOY, s. 103 
(5) DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri s. 58 
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isvi9re yazarlarinda Logoz da konuttan 91kmamak duru

munda da konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda te~ebbilstin mtim

kiln olmad1g1 gorti~Undedir. Yazar konuttan 91kmaman1n fiili bir 

durumu te9kil ettigini ve bununla birlikte bunun bir sure de

vam etmesi gerektigini, bu nedenle d19ar1 91k1lmas1 i9in ya

pilan ihtara kar~in bir an i9in tereddtit etmenin su9 olu~tur

mayacagini a91klamaktad1r ( 1). 

Kaynak 1889 italyan Ceza Yasas1n1n uygulanmasi sirasin

da "Torino" Temyiz Mahkemesi konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su-

9unda te~ebbilstinde milmktin oldugunu bir kararinda a91k9a be

lirtmi~tir ( 2). 

Yargitayimiz konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun, mad

di bir su9 niteliginde olmasi ve icra hareketlerinin kisimla

ra bOli.inebilecegi nedeniyle gerek eksik gerekse tam te~ebbti

siln milmkiln oldugu goril9ilndedir. Bu nedenle Yarg1tay1m1z soz 

gelimi bir kararinda "sanigin zorlayarak kapiyi a9ml.9 ve an

cak arkadan dayan1lmas1 sebebiyle girmemi9 olmasina gore te-

9ebbtisi.in eksik (nakis) oldugunu idda eden miltalaa yerinde 

degildir. Te9ebbils tamdirf demektedir (3). 

Yarg1tay1zim bu olayda bu goril9e varirken failin neti

ceyi ger9ekle9tirmek i9in yapmasi gereken bilttin hareketleri 

yapt1g1n1 fakat neticenin elinde olmayan nedenlerle ger9ekle9-

memi 9 oldugu dtii;;tincesindedir. Burada gorillilyorki yarg1 tay1m1z 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda tam te9ebbtisil kabul et

mektedir. 

Ancak Ytiksek Mahkeme benzer bir olayda eksik te9ebbilsil 

de kabul ettigi gorillmektedir. Ger9ekten bir kararinda 

olayda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal kastiyla failin kapida 

(1) LOGOZ, c. I, s. 290 
(2) MAJNO, s. 131 
(3) 4. CD., 30.5 .1951, 4129/ 4129( Livanelioglu, s. 76) 
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direnmesini, kap1 a91l1ncaya kadar icran1n devam ettigi dii~tin

cesinden hareket ederek, kapi a91lmadan eve girilemeyeceginide 

goz oniinde tutarak kapinin a91lmam1~ olmasi halinde eylemin 

eksik te~ebbiis derecesinde kald1g1na karar vermi~tir (1). 

Yasam1z ihtiyari ile vazge9en kimsenin cezaland1r1lma

yacag1n 1 eksik te~ebbilste kabul etmi~tir. Konut dokunulmazl1-

g1n1 ihlal su9unda da eksik te~ebbtis kabul edildigine gore, 

ihtiyari ile vazge9mede bu su9ta soz konusu olabilir. Yarg1ta

y1m1z kap1ya yiiklenilerek acmaya yonelik zor kullan1l1p man

dal1n1n zedelendigi halde, saglam olmasi nedeniyle kap1n1n 

a91lmayacag1n1n anla~1lmas1 tizerine, failin icradan vazge9me

sini ihtiyari ile vazge9me olarak kabul etmemi~tir (2). Bu 

karar1n hakl1 olarak yerinde oldugu ileri silrillmil~tilr. (3). 

Ger9ekten fail icra . hareketlerini yarida b1rakt1g1 zaman, bun

lar1 sonuna kadar gotiirebilecegi kanaat1nda ise ve bu kanatte 

icraya devam etmemi~se ihtiyar1 ile vazge9me vard1r. Buna kar

~1l1k fail icra hareketlerini sonuna kadar gotilremeyecegini 

anlayip ve daha fazla ilerlemek olanag1n1n art1k kalmad1g1 

kanaat1 ile icraya devam etmemi~se, yarida b1rakm1~sa vazge9-

me ihtiyar1 ile degildir (4). Yarg1tay1m1z1n karar1na konu 

clan olayda, fail icra hareketlerini devam ettiremeyecegini, 

yani kap1n1n saglam olmasi nedeniyle a91lamayacag1n1 anlamasi 

ilzerinde icraya devam etmeyerek vazge9mi~tir. Burada icra ha

reketlerinin bitmesine failin elinde olmayan engelleyici se

bepler neden olmu~tur. Bu nedenle ortada ihtiyari ile vazge9-

me yoktur, eksik (nakis) te~ebbtis durumu vardir. 

Yarg1tay1m1z1n konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda te

~ebbilsiin milmkiin oldugu kabul ettigine dair bir ka9 karar1n1 

daha olay1n a91kl1ga kavu~mas1 bak1m1ndan nakledelim: 

(1) 4. CD., 3.4.1958, 3718/3141, (GOZUBUYUK s. 893) 
(2) CGK., 9.9.1957, 4-193/183 (OZtiTURK, s. 697) 
(3) ONDER, s. 69 
(4) DONMEZER, ERMAN, c. 1, no. 579 s. 441 (dokuzuncu basi 

istanbul 1985) 
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Yargi tay1m1z 11 san1g1n i11lemeyi kasteyledigi eve girme suc;unun 

icrasina taalltik eden btitiln fiilleri ikmal ederek pencerenin 

c;ivilerini ac;arak odanin ic; k1sm1na bakan yere , yerle~ip ic;eri 

atlamayi dil~ilndilgti sirada magdurun uyanmasi tizerine ihtiyarin

da olmayan sebepten dolayi konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u 

te~ebbils derecesinde kalm1.!iJt1r 11 
( 1);. "san1g1n eve girmek ic;in 

sokak kap1s1n1 c;almaktan ve magdurenin kap1y1ac;mamas1 tizerine 

damdaki pencereyi zorlamaktan, ibaret olan eylemi konut doku

nulmazl1g1n1· ihlale (kalki~ma) te~ebbils niteligindedirij(2) de

mektedir. Yarg1tay1m1z1n bu kararlarinda te~ebbtistin tam veya 

eksik te~ebbtis olup olmad1g1n1 ac;ikc;a ~elirtmemesine kar~in 

te~ebbiisiin varl1g1n1 kabul ettigini gormekteyiz. Bizce yarg1-

tay1n kararina konu olan bu iki olayda eksik te.liJebbtis soz 

konusudur. ~iinkil daha once ac;1klad1g1m1z gibi konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal suc;unda, suc;un neticesi harekete biti~ik sue; 

olmasi nedeniyle tam te~ebbtis mtimktin deg~ldir. 

Ytiksek Mahkeme kat1ld1g1m1z yeni iki kararinda da "sa

nigin magdurun penceresi online gelip ceketini ve ayakkab1la

r1n 1 c;1kard1ktan sonra pencere c;erc;evesini el~ ile soktip ca

mini k1r1p magdurun yatak odasina girmek istedigi sirada, mag

durun ve kar1s1n1n glirtiltliye uyanmalari tizerine, on kattaki 

kendi penceresinden evine atlami~ olmasina gore, eylem konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlale te~ebbtis niteligindedir 11 (3); "San1g1n 

miidahilin ' konutuna girmek amaci ile ev penceresini ac;maya 

c;al1~t1g1 ancak mtidahil ve tanigin sesi duyup di~ari c;ikmasi 

ve boylece engellenmesi kar91s1nda eylemini tamamlayamad1g1 

anla91ld1g1ndan, eylem konut dokunulmazl1g1n1 bozmaya te9eb

bils suc;unu olu9turur 11 (4) demektedir. 

Yarg1tay1m1z1n konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu ta

mamlanmasina ili,kin bu konuda vermi~ oldugu kararlarda 

(1) 4. CD. 24~1.1959, 8399/931 (OZtiTtiRK s. 695) 
(2) 4. CD. 18.5.1961, 1923/2240 (LiVANELiOGLU, s. 74-75) 
(3) CGK. 26.4.1982 4-133/174 (~AGLAYAN s. 470,yil 1984) 
(4) 4. CD. 27.1.1989 7701/164 (YAYINLANMAMI~ KARAR) 
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vardir. Bu kararlardan onemli olanlarin bir kac; tanesini nak

ledelim. 

Yiiksek Mahkeme kararinda 11 San1k gayri me§ru bir amac;la 

apartmana girip daire kap1s1n1 tekmeledigine gore eylem te

~ebbtis derecesinde olmayip tamamlanm1§t1rq(l) demektedir. Yar

g1tay1m1z1n bu karari yerindedir. Ciinkil apartman kap1s1ndan 

sonraki k1s1m ve daire kap1s1nin onii konut eklentisi olduguna 

gore, buraya girilmesi ile de suc;un tamamlanm1§ bulunmasi 

dogaldir. 

Yarg1tay1m1z ba.!ika bir kararinda 11 San1g1n mil§tekinin 

ailesi ile birlikte oturdugu, duvarla c;evrili avluya girip on 

cam1n1 t1k1rdatmas1 ile konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u ta

mamlanm1§t1r11 demek tedir ( 2). Ancak burada da girilen yer olan 

avlunun konutun eklentisi olmasi nedeniyle buraya tam girme 

sozkonusu oldugundan su9un tamamlanmi~ say1lmas1 dogrudur. 

Bu bahse son vermeden once, Yarg1tay1m1z1n iki karari 

iizerinde de durmak istiyoruz. Yarg1tay1m1z bu kararlarinda 

"san1g1n merdi venden <;ikarak evin sah anl1k kismina girdigine 

gore, eylem tam te~ebbtis derecesinde.olmayip tamamlanm1~t1rfi 

( 3); 11 San1g1n bah9e duvarindan atlayip konutun eklen tisi sa

yilan bahc;eye girmi~ olmasi nedeniyle eylem eksik te~ebbus ni

teliginde olmayip, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u tam olu~

mu§tur~ (4) demektedir. Gerc;ekten bu iki karara konu olan du

rumlarda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun te~ebbils dere

cesinde kalmayip tamamlanmi~ oldugu konusunda hie; bir tereddtit 

yoktur. c;unkti failin konutun eklen tisi sayilan evin sahanlik 

k1sm1na veya bah9eye tam girmesi soz konusudur. Bu nedenle 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun tamamlanmi~ kabul edil

mesi dogrudur. 

(1) 6. <:D., 23.3.19831 11303/2380; 4. CD.,. 30.9.1983, 4356/4514 
(CAGLAYAN s. 480,yil 1984)j4. CD., 1.2.1989, 8190/242 
(YAYINLANMAMI~TIR) 

(2) 4. CD. 15.9.1982, 5054/5471 (YKD. Kasim 1982, s. 1598); 4. 
CD. 24.1.1989 7675/13(YAYINLANMAMI~) 

(3) 4. CD., 23.9.1988, 4928/5717 (YAYINLANMAMI~TIR) 
(4) 4. CD., 6.11.1987, 7066/9144 (YAYINLANMAMI~TIR) 
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III- ICTIMA 

Su9lar1n i9tima1ndan soz edebilmek i9in, ortada birden 

9ok su9un bulunmas1 gereklidir. Su9un tekligi ve 9oklugu ise 

hareketin ve fiilin say1s1na bagl1 olmaks1z1n yasa htikilmleri

nin emredici ve yasaklay1c1 unsurlar1n1 olu9turan normlarin 

ihlali kriterine bakilmak suretiyle anla91l1r (1). 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u da tek ba91na i9len

digi gibi, 9e9itli su9larla birlikte i§lenebilir. Ba9kas1n1n 

konutuna bizzat sue; olu9turmayan ama9la girmek durumunda, 

ozellikle konut dokunulmazl1g1n1 ihlale ili9kin olan htikilm

ler uygulanir. Ancak konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun ba9-

ka bir suc;u i9lemek a~aciyla gerc;ekle§tirilmeyip de, ba9kas1-

n1n konutuna konut dokunulmazl1g1n1 ihlal istegi ile girilerek 

i9lenmi§ olmasi durumu c;ok az gortiltir. Konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal suc;u c;ok defa ba9ka bir suc;u, i§lemek amaciyla i§lenmek

tedir (2). Ba9ka bir deyi9le konut dokunulmazl1g1n1 ihlal, 

ba9ka bir suc;u i§lemek i9in bir vasita olmaktadir. Bir arac; 

suc;tur ( 3) •• brnegin ba9kas1nin konutuna adam oldtirmek, h1rs1z

l1k, irza gec;me ic;in girmek durumlarinda oldugu gibi yaln1z, 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal, yani konuta girme ba9ka bir 

suc;un i§lenme vas1tas1 olan bir fiili degildir. Ornegin yata

lak bir kimsenin 1rz1na gec;mek i9in eve girmenin zorunlu ol

dugu soylenemez. Ctinkti fikri ic;timada yaln1z hukuki zorunlu

luk kabul edildigi gibi, burada da hukuki zorunluluk aranma

l1d1r. Belli olaylara ozgti dogal zorunluluga bakmamak gerekir. 

Burada hukuki zorunluluk yoktur (4). Bu nedenle konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal suc;unun gerc;ekle9mesi ic;in herhalde ba9ka bir 

suc;un i9lenmesi gereklidir denilemez (5). 

(1) ICEL, K., Su9lar1n Ic;tima1 . , Istanbul 1972, s. 41 
(2) STUCKI, s. 37: GOZUBUYUK, s. 878 
(3) GARRAUD, n. 1543, s. 420 
(4) KUNTER, N., Gayri menkul tizerinde kuvvet sarfiyle hakk1n1 

kendiliginden alma su9u, konuta dokunma suc;unu da ihtiva 
eden mlirekkep bir sue; mudur? (IHFM., c. XIV, sy. 3-4, 
s. 968) 

(5) MAJNO, c. II, n. 845, 130 
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Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u ba~ka bir suc;un i9-

lenmesine vasita olsa dahi daha onceden belirttigimiz gibi 

bag1ms1z bir suc;tur. ~ilnkil konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u 

i le yasa konutta oturanlarin ki 9i hilrri yetini korumak tad1r. 

Konut veya eklentisine girmekle ki9i hilrriyeti bozulmu9tur. Bu 

nedenle, ba9kas1nin konutuna girmekle veya girdikten sonra 

<;ikmamakla konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u ger9ekle9mekte

dir. Yasa bu suc;un olu9mas1 ic;in, konutta ya9ayanlar1n konut 

dokunulmazl1g1 d191ndaki diger haklar1n1nihlal edilip edil

memesini aramak tadir. 

Bugtin ogretide ve uygulamada hakim olan goru9e gore, 

konut dok.unulmazl1g1n1 ihlal suc;u ile korunan alanlarda i9-

lenmi9 cezaland1r1labilir fiillerde, gerc;ek bir ic;tima var

dir (1). Fakat ba9k.as1n1n konutuna ba9ka bir sue; i9lemek ama

c1yla girilmesi durumunda iki sorunla kar91la91lmaktad1r. 

Birinci sorun konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun failin i9-

lemeyi kast ettigi suc;un hazirlik hareketlerini te9kil edip 

edemeyecegi sorunudur. ±kinci sorun ise, bu durumda san1g1n 

tizerine at1l1 iki suc;mu, yoksa tek suc;mu olup olmad1g1 tart19-

ma konusudur. Bu konuda degi9ik gorli9ler bulunmaktadir. 

1- Fikri ic;tima 

Bir goril9e gore i9lenen suc;lar bak1m1ndan fikri ic;tima 

kurali uygulanmal1d1r. Bir sue; i9lemek ic;in ba9kas1n1n konutu

na girmek tek fiili ile, yasanin birden fazla hlikmlinli ihlal 

etmek tedi r. Bu neden le bu htiklimlerden en agir cezay i gerek ti

ren hangisi ise, faile o htikme gore ceza verilmelidir. CilnkU 

fail belirli bir saik ile konuta girdigine gore ya bunu i9-

lemi9tir veya i9lememi9tir. I9lemi9 oldugu takdirde konut do

kunulmazl1g1n1 ihlal suc;u failin i~lemi9 oldugu bu su~ 

(1) STUCKI, s. 39; DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri, s. 64; 
EREM, Tiirk Ceza Hukuku Ozel Htikilmler c. III, s. 288; ON;,.. 
DER, s. 70 
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tarafindan emilmelidir (1). Bu goru~e gore bir kimse bir bina

ya 9almak i9in girerse kasti konut dokunulmazl1g1n1 ihlal i9in 

girmek degildir, onun kasti h1rs1zl1kt1r. Bu gorti~ tarzi hakli 

olarak saik ile kasti birbirine kar1~t1rm1~ olmasi gerek9esi 

ile ele~itirilir. Bu ele~tiride denir ki, fail belirli bir 

su9u konutta i~lemek Saiki ile hareket ettigi halde, konuta 

girmek istemedigi soylenemez. Fail konuta girecegini bilmekte 

ve bunu istemektedir. i~lemeyi kast ettigi konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal bak1m1ndan hi9 degilse belirli olmayan kasti var

dir ve konuta girmeyi ve bunun neticesinide kabullenmektedir. 

Oyle ise, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u ile i~lenen diger 

su9 birbirinden bag1ms1zd1r. Bu durumda da uygulanmasi gere

ken i9tima kurallari ger9ek i9tima kurali olmal1d1r (2). 

Yarg1tay1m1z da, bir i9tihati birle9tirme karar1nda, 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u ile hakkin kendiliginden 

al1nmas1 su9lar1 aras1nda yalniz manevi unsur bak1m1ndan bir 

kiyaslama yapmi~ ve neticede konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su-

9unun kast olmamasi nedeniyle olu~mad1g1n1 kabul etmi~tir (3). 

Yarg1tay1m1z1n bu karar1 ogretide hakli olarak ele9ti

rilmi9tir (4). Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda daha 

oncede belirttigimiz gibi ozel kast aranmaz, gene! kast 

(1) LOGOZ, s. 290; GARRAUD, c. IV, n. 1543 s. 420; CARRARA, 
Programma Parte Speciale, c. II, s. 165 3, s. 621: "eger 
konut dokunulmazl1g1n1 ihlal durumu daha agir bir su9 i9-
lemek i9in vasita ise, hafif olan su9 agir olan su9 i9inde 
erimi9 say1lmal1d1r 11

; "girmenin ev i9inde bulunan kizlar1-
na ait sand1g1 istirdat i9in olmasina gore yap1lan hare
ketlerin kill halinde e9ya tizerinde kuvvet sarfi ile hak 
alma oldugu gosetilmeden, kast d1~1 konut dokunulmazl1g1n1 
bozmadanayrica ceza verilmesi yolsuzdur" 4. CD., 31.5. 
1949, 6734/3272, (GOZUBtiYtiK, s. 886) 

(2) STUCKi, s. 39; ONDER, s. 70 
(3) YiBK, 5.2.1947, 30/13 (Yargitay i9tihat1 Birle9tirme Ka

rarlari ceza Boltimil,c. III, s. 41, 71) 
(4) KUNTER, Gayri menkul tizerinde kuvvet sarfiyle hakk1n1 ken

diliginden alma su9u, konuta dokunma su9unu da ihtiva eden 
mtirekkep bir su9 mudur? s. 955 
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yeterlidir. Bu nedenle konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u, ko

nuta girilme neticesi istenilerek meydana getirilmi~ ise, kast 

vardir. Olayda konuttaki kirac1y1 c;ikartmak ve konuta yerle~

mek amaciyla konuta giren kimsenin amaci ne olursa olsun, ko

nuta girilmesi neticesini isteyerek gerc;ekle~tirmi~tir. Konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal sukc;unun olu~masi ic;inde bu yeterlidir. 

Konuta ~u veya bu amac;la girme aranmamaktadir (1). Demek ki 

olayda manevi unsur yonilnden konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u 

da olu~mu~tur. Oyle ise, olayda iki sue; vardir. ~imdi iki su

c;un cezasi ya birlikte verilecek, yahut iki suc;tan birinin ce

zasi verilmekle yetinilecektir. 

Bu sorunu c;ozilmlemek ic;in neticenin tek olup olmad1g1na 

bakacagiz eger yasanin fiil diye ifade ettigi netice tek ise, 

fikri ic;tima soz konusu olacaktir. Turk Ceza Yasas1n1n 79. 

maddesindeki fiil kelimesi ile yasa koyucu suc;un neticesini 

kastetmi~tir (2). Fiilin say1s1n1 belirlerken ise, maddi ne

ticeyi goz ontinde tutmak ve neticenin say1s1nca fiilin oldugu

nu kabul etmek gerekir (3). Bunu anlamak ic;inde iki sue; ara

s1ndaki baglanti ili~kisine bakmak yeterlidir. Birinci sue;, 

ikinci suc;u i19emek ic;in i9lenmi~tir. Yahut ikinci su9 birinci 

sue; nedeniyle i9lenmi9tir. Bu demektir ki birinci su9 i9len

digi, bittigi zaman daha ikinci sue; tamamlanmam19t1r (4). Suc;

larin tamamlanma anlar1 arasinda kisa da olsa bir zaman fark1 

varsa o zaman iki su~un fiilleride ayr1d1r (5). ~ilnkil sue; fiil 

denilen neticenin tamamlanmas1 ile meydana gelir. Olay da ise 

iki fiil vardir. Bu nedenle fikri i9tima soz konusu olamaz. 

Yarg1tay1m1z ihkaki hak ic;in konuta girilmi~ olmasi 

halinde Tilrk Ceza Yasas1n1n 79. maddesinin uygulanacagi 

(1) KUNTER, Gayri Menkul tizerinde kuvvet ••••••••• s. 964 
(2) KUNTER, Gayri menkul ilzerinde kuvvet •••• s. 956 
(3) iCEL, Suc;larin ic;timai, s. 64 
(4) KUNTER, Gayri menkul ilzerinde kuvvet ••••• s. 965 
( 5) iCEL, Suc;larin ic;timai s. 66 
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kanaatinde oldugunu belirtmi~tir. Yarg1tay1m1z soz konusu olan 

bu kararinda 11 san1k ziyanda yakalanan oklizilnil almak ic;in mli~

tekinin rizasi hilafina evinin avlusuna girmi~ olmasiyla, ih

kaki hak ve mesken masuniyetini ihlal (konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal) suc;u i~lenmi~tir. Turk Ceza Kanununun 79. maddesi ac;1k

l1g1 kar~1s1nda san1g1n en agir cezayi gerektiren Tilrk Ceza 

Kanununun 193/l. maddesi ile cezaland1r1lmas1 gerekirq(l) de

mektedir. Yukarida ac;1klad1g1m1z gibi bu olayda da fiil tek 

degildir. Bu nedenle fikri i9timan1n kabiilu ile Ttirk Ceza Ya

sasinin 79. maddesi uyarinca bir su9tan ceza verilmesi yerinde 

degildir. Ger9ek i<;tima kurallar1n1n uygulanarak konut doku

nulmazl1g1n i ihlal ve kendiliginden hak almak su9lar1ndan do

layi failin ayri ayri cezaland1r1lmas1 gerekirdi. 

2- Birbirine Bagli Suc;lar 

Bir su9 i~lemek i9in bao'ikas1n1n konutuna girmek duru

munda konuta girilmi~ ve o su9 io'ilenmi~ ise "birbirine bagli 

su9lar 11 soz konusu olur ( 2) • Birbirine bagli su<;larda yasam1-

z1n kabul ettigi sisteme gore, iki su9un cezasi verilecektir 

ve sonra bu cezalar ger9ek i<;tima kurallarina gore i<;tima 

ettirilecek tir. 

Kat1ld1g1m1z goril~e gore, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9u bagimsiz bir su9tur. Ba~ka bir su9un i~lenmesine vasita 

olsa da konuta girmekle tamamlanmi~tir. Failin ozel kast1n1n 

onemi yoktur. Konuta girmekle ki~i hlirriyeti ihlal edilmi~ 

olacagindan, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9uda olu~mu~ ola

caktir. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u diger bir su9un io'i

lenmesinde zorunlu olarak ger9ekle~tirilmesi gerekli bir suer 

(1) 2. CD., 16.3.1960, 1961/3122 (OZVTURK, s. 691) 
(2) Bkz. EREM, Tiirk Ceza Hukuku Ozel Htiktimle~ c. II, s. 288; 

TCY. md. 78 
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tipi de degildir (1). Bu nedenle gerek su9 tipinin bag1ms1z

l1g1 ve gerekse de ba~ka bir su9 i,lemek ozel kasti ile konuta 

giren ki9ideki kastin varl1g1 nedeniyle, konut dokunulmazl1g1-

n1 ihlal su9u ile birlikte ba,ka bir su9un i9lenmesi durumun

da, ger9ek i9tima kural1 uygulanmal1d1r (2). 

Yaln1z,ki9i, ba9kas1n1n konutuna diger bir suc;u i9lemek 

amaciyla girmi9 ise, ayrica konut dokunulmazl1g1nin maddi un

surunu olu9turan hareketin, i9lenmesi dti9tintilen suc;un unsurunu 

veya ag1rlat1c1 nedenini olu9turup olu9turmad1g1na da bakmak 

gerekir. Ornegin bina ic;inde h1rs1zl1k suc;u, h1rs1zl1k su9unun 

ag1rlat1c1 nedenini olu9turdugundan,olayda ger9ek ic;tima ku

rallari uygulanmaz (3). Bina i9inde h1rs1zl1kta (TCY. 491/4 ve 

492/l) konut dokunulmazl1g1n1 ihlalden fail ayrica cezaland1-

r1lmaz (4). Bu durumda bile9ik sue; soz konusudur. Bu ~ekil 

bile9ik (milrekkep) su9ta su9lar arasinda bir zorunluluk 

ili9kisi yoktur. Bu nedenle h1rs1zl1k suc;u i9in konut 

( l) Ornegin, "Gayri menkulun kendisinden hakk1n1 almak ic;in 
binaya gire~ kimsede iki sue; i§lemi9tir. Burada hukuki zo
runluluga bakmak gerekir. Belli olaylara ozgti dogal zorun
luluga bak1lmamal1d1r. Burada ise, soz konusu hukuki zo
runluluk yoktur. Clinkti kirac1y1 zorla 91karmak ic;in eve 
girmek 9art degildir. italyan Yarg1tay1n1n uygulamasinda 
oldugu gibi evin kullanilmaz hale getirilmesi de mtimktin
dtir. Hatta kirac1n1n 9ahs1na kar91 tehdit veya 9iddet kul
lanmak suretiyle bu hakkin al1nmas1 yoluna gitmekte kabil
·dir." KUNTER f Gayri menkul tizerinde kuvvet sarf1 ile 
s. 968 

(2) EREM, Turk Ceza Hukuku Ozel Hilkilmler c. III, s. 288; ON
DER, s. 70; KUNTER, s .. 970 

(3) DONMEZER, dzel Ceza Hukuku Dersleri, s. 64 
(4) ic;EL, s. 208; Yarg1tay1m1z1n da bu goril9te oldugunu goste

ren kararlarr bulunmaktad1r. Yarg1 tay "TCK 'nin 78. maddesi 
sarahati gozetilmeden ayrica geceleyin mesken masuniyetini 
ihlal ve geceleyin stiknaya mahsus yerde h1rs1zl1k su9la
r1ndan da ceza tayini bozmayi muciptir." (1. CD. 9.7.1960, 
3148/ 1 742; ICEL, · s. 208): "Eve girmenin bin a ic;inde h1r
s1zl1g1n unsuru oldugu gozetilmeden ayrica TCK'nun 193/l 
md. siyle ceza verilmesi yolsuzdur." (4. CD., 10.5.1946 
5344/6103; (ALICANOGLU s. 495) demektedir. Benzer nitelikte 
4. CD. 4.5.1954, 14137/4859 (GOZUBUYUK, s. 891): 4. CD., 
29.1.19851 230/375 (Yay1nlanmam1ft1r); CGK., 28.9.1987, 
4-219/415 (Yay1nlanmam19 karar). 
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/ 
dokunulmazl1g1n1 ihlalin zorunlu oldugu soylenemez. Kon_rt do-

kunulmazl1g1n1 ihlal, su9unun, yasa da h1rs1zl1k .su<;µnun ag1r

lat1c1 nedeni olarak ac;ik ~ekilde gosterilmesinden dolayi, bu 

durum dogal olarak ortaya 91kmaktad1r (1). 

Buna kar~1l1k bir kimseyi oldtirmek amaciyla ba~kas1n1n 

konutuna girme fiili, oldilrme su9unun icra hareketlerine ba~

lama sayilamaz (2). Birbirine bagli su9larda Tilrk Ceza Yasas1-

n1n 78. maddesi ile kabul ettigi sistem, daha oncede a<;1kla

d1g1m1z gibi, ger9ek i9tima kurullarinin uygulanmas1d1r. Yar

gitay da genellikle bu goril~il kabul etmi~tir. ornegin, konut 

eklentisinden sayilan balkona 91kmak suretiyle konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal ettikten sonra, pencereden evin i9ini gozetle

mek ayr1 ayri iki su9tur. Fail Tilrk Ceza Yasas1n1n 193/2, ve 

547. maddeleri uyarinca czeland1r1lmal1d1r (3). Yine Yargitay, 

bir kimsenin evine girerek irza ge9meye te~ebbtis halinde iki 

ayr1 su9un bulunduguna (4), zorla eve girip konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlalin, kiz ka91rman1n unsuru olamayacag1n1, konut do

kunulmazl1g1n 1 ihlal ve zorla kiz ka91rman1n iki ayri su9 ol

duguna (5) karar vermi~tir. 

Yarg1tay1m1z yine ba~ka kararlarinda konuta girildikten 

sonra dovlilme durumunda (6), yakalamak ve dovmek ic;in kovala

yip rizaya ayk1r1 olarak konuta girmede (7), yalniz dovmek 

amaciyla da olsa dahi konuta girme halinde (8J, konut 

( 1 ) 
( 2) 

( 3 ) 

( 4) 
( 5 ) 

( 6 ) 
( 7) 
( 8) 

I<;EL I s. 208 
CARRARA, Programma Parte Speciale, c. II, ~. 1653, s. 619-
623 
CGK., 23.12.1957, 160/161 (KOSEOGLU, s. 244); Benzer nite
liktej 4. CD., 10.1.1961, 10858/4 (ONDER, s. 70) 
5. CD., 25.2.1988, 2612/1223 (YKD. 1988. sy. 10, s. 1445) 
4. CD., 13.1.1945, 763/558 (ALiCANOGLU, s. 494); 5. CD., 
3.2.1950, 418/494 (GOZUBUYUK, s. 887); 4. CD. 27.10.1978, 
5351/5358 (ALIKA~iFOGLU,K., I DOGU, E., Son Degi~iklikle
riyle i9tihatl1 notlu Tilrk Ceza Kanunu. C.M.U.K. ve Polis 
Mevzuati, Ankara 1985, s. 235) 
4. CD., 4.5.1984, 2993/3474 (Yay1nlanmam1~ karar) 
2. CD., 26.3.1976, 3324/3861 (ODYAKMAZ, s. 222) 
CGK. 26.11.1956, 4-161/170 (KOSEOGLU, s. 244) 
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dokunulmazl1g1n1 ihlal ve milessir fiilin olu9acag1n1 belirt

mi9tir. Yarg1tay1m1z kadinin rizasi ile, kocanin rizasi ol

madan zina i9in konuta girme durumunda her iki suc;:un olu9aca

g1na (1) karar vermi9tir. Yine alikoyma ic;:in konuta girmede 

konut dokunulmazl1g1 ihlal ve alikoyma suc;:larinin ikisinin de 

olu9acag1ni Yargitay, kararinda hakl1 olarak ac;:ikc;:a belirtmi.$

tir ( 2). 

E9ya ilzerinde zor kullanilarak hak almak i.c;:in konuta 

girilerek konut dokunulmazligi ihlal edilmi9 ise, konut doku

·nulmazligini ihlal ile birlikte kendiliginden hak alma suc;:u da 

olu9ur (3). Yargitayimiz da bu konuda ayni gorti9tedir (4). 

~tinkti Yargitay1m1z daha oncede belirttigimiz gibi ba9ka niyet 

ve kastlarla da olsa ba9kas1nin konutuna girme durumunda konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;:unun olu9acag1n1 hakli olarak bir 

kararinda ac;ikc;:a belirtmi9tir (5). 

Yarg1tay1m1z kar91 oy yazisida bulunan bir kararinda 

"kendisinden ayri olarak babasi evinde yal?ayan karisi ve c;ocu

gunu go·rmek ic;in gelen ve c;:aldigi kapinin ac;ilmamasi i.izerine 

zorladigi kontrplak kap1 tahtasinin k1~1l1p ac;ilmasi ile onam 

( riza) olmadan geceleyin eve giren san1g1n eyleminde, mala 

( 1 ) 

( 2) 

( 3) 
( 4 ) 

( 5) 

l. CD., 19.11.1942, 3106/2952 (Yargitay Kararlari, 1941-
1942, s. 33l)j CGK. 8.2.1943, 14/14 (KUNTER, Gayrimenkul 
tizerinde .. k~v~e~ ••• , s. 969)} 4. CD., 31.10.1947, 11428 t 
13122 (GOZUBUYUK, s. 885); CGK. 19.4.1982, 4-74/152 (~AG
LAYAN, 1984, s. 471) 
4. CD., 22.4.1941, 3396/3375 (Yargitay Kararlari, 1941 -
1942, s. 417) 
ELAGOZ, s. 28 
11 San1g1n ba9kas1nin konutuna rizasi d11?1nda girmesi eylemi 
ile hilktimete ba9vurmas1 mtimktin olan durumlarda, iddia et
tigi e~ya tizerindeki hakk1n1 kuvvet zoruyla almasi eylem
lerinden biri TCK'nun 193, digeri 308. maddesinde yazili 
iki ayri sucu olu9turur. Birinin digerine donil9mesi soz 
konusu degildir. ihkak-1 hak suc;:unun yasal unsurlari ve 
cezayi arttiran sebepler TCK'nun 308. maddesinde ac;:1klan
m19 olup, riza hilafina meskene girme keyfiyeti suc;un un
suru olmad1g1 gibi, 9iddet sebebi olarak da nazara al1nma
m19t1r.11 (2. CD., 23.1.1985, 12527/915] 6ZEL, s. 128) 
CGK., 6.4.1942, 4-91/89 (ALICANOGLU, s. 492) 
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zarar verme kasti yoktur" ( 1), demektedir ki bu karara katil

rnak mtimktin degildir. Yargitayimiz yakin zamanda buna benzer 

bir olayda oybirligiyle vermi9 oldugu kararda, mala zarar ver

rnek ve konut dokunulmazligini ihlal su9larinin ikisinin de 

olu§acagini i9tihat edinmek suretiyle yukaridaki yaln1§ kara

rindan vazge9mi9tir (2). 

Yine Yarg1 tay1m1z bir bali>ka kararinda "Olay gecesi saat 

23.00 siralarinda san1g1n 9ikayet9iye ait evin avlusuna gire

rek ipte as1l1 bulunan 9ama91rlar1 kesmek suretiyle, her iki 

su9u da·i9ledigine gore, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal ve izrar 

su9lar1ndan dolayi TCK 'nin 193/2, 516/ ilk ve 522 maddeleri 

uyarinca c~7elandir1lmas1 yerindedir" ( 3) demek tedir. 

Konuta riza ile girildikten sonra riza hilafina konutu 

terketmemek konut dokun.ulmazl1gin1 ihlal su9unu olu9turacag1na 

gore, riza hilafina konutta kalmak ve ona kar91 milessir fiilde 

bulunmak hem konut dokunulmazligini ihlal hemde mtiessir fiil 

su9lar1n1 olu9turur (4). 

Ozetleyecek olursak; gortiltiyor ki birbirine bagl1 su9-

lardan irza ge9me icin, zina icin, mtiessir fiil icin, al1koyma 

icin, ka91rma icin, ihkak-1 hak icin, ve mala zarar vermek 

icin konuta girme durumlar1nda,ger9ek ictima htiktimleri Yarg1-

tay1m1zca uygulanm19t1r. Kanaatimize gqre bu dogru bir dti9tin

cedir. Bir gaye icinde olsa, degi9ik kastlarla i9lenen, birden 

fazla fiiller vardir. Bunlardan birini i9leyen digerini de 

(l) 4. CD., 27.2.1978, 351/689 (YKD. 1980, sy. 2, s. 292, 293) 
( 2) 11 San ik, mti9tekinin kapiy 1 acmamasi tizerine once k apiy 1 

omuzlayarak pervaz1n1 kirip sonra iceriye girmi9tir. Olay
da, ayri ayri kastlarla i9lenmi9 iki ayri eylem ve sue 
(izrar ve konut dokunulmazl1g1n1 ihlal) vardir. Bu palde 
bir su9 i9lemek i9in bir ba9ka su9un i9lenmesi sozkonusu
dur. TCK'nun 78 maddesine gore izrardan da ayrica htiktim 
kurulmasinda yasaya ayk1r1 bir durum yoktur. 11 (CGK., 19. 
10.1987, 8-296/470 (Yayinlanmami§ karar) 

(3) CGK., 14.11.1988, 8-419/464 (Yayinlanmam19 karar) 
(4) 4.CD.,7.6.1985, 5490/5564 (YKD. 1985, sy. 11, s. 1731) 
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i~lemeye yasal olarak zorunlu da degildir. O zaman bu su9la

r1n cezalar1n1 da ayri ayr1 9ekmelidir (1). 

Kaynak Yasay1 uygulam1~ olan italyan Yargi tayida "bir

birine bagl1 su9lar" kuralini, zina, irza ge9me, kendiliginden 

hak alma, mtiessir fiil, kiz ka91rma ama9lar1yla konuta girme 

durumlarinda1 her iki su9tan dolay1 da cezalandirma yoluna git

mi9tir ( 2). 

Almanya 1 da ogretide ic;eri girerken veya orada kalarak 

i9lenebilen su9lar bak1m1ndan ornegin yaralama veya cinsel 

suc;larda genellikle birden 9ok fiil oldugu kabul edilmektedir. 

Uygulamada ise, ozellikle ic;eriye girdikten sonra fiil i9len

diginde birden fazla su9 oldugu goril9il benimsenmi9tir. Silah 

ta91yarak konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun i9lenmesi ha

linde fiilin tek oldugu kabul edilmektedir. Bun a kar91l1k 

basit hirs1zl1k suc;unun i9lenmesi ic;in eve~girmede birden faz

la sue; oldugu kabul edilmi9tir (3). 

Nihayet ba9ka bir kararda "geceleyin bina ic;inde hir

s1zl1k su9undan dolayi TCK'nun 492/l maddesi uyarinca ac;ilan 

davada, konuta girildigi anla91ld1g1na gore, geceleyin binadan 

hirsizlik suc;u sabit olmasa dahi fail hakkinda eylemin tamam

lanan boltimil ba9l1ba~1na konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu 

olu9turur" ( 4) derken Yarg1 tay yerinde karar vermi 9tir. 

3- Milteselsil Sue; 

Fikri i9timada tek fiille yasanin 9e9itli hilktimlerinin 

ihlal edilmesine kar91l1k milteselsil suc;ta c;e9itli fiiller 

(1) KUNTER, Gayrimenkul ilzerinde kuvvet sarfiyle hakk1n1 ken-
diliginden alma su9u, konuta dokunma suc;unu da .• , s. 970 

(2) Bkz. EREM, Turk Ceza Hukuku Ozel Hilktimler, s. 289 
(3) Bu konuda bkz. DREHER, s. 667, 668 
{4) CGK. 24.9.1973, 1-102/559 (KARATEKE/KUTLAY, s. 65); Benzer 

nitelikte:6.CD. 27.10.183, 6856/7904 (CACLAYAN, 1984., 
s. 480); 6. CD., 26.12.1983, 6531/10049 (CACLAYAN, 1984., 
s. 4 79) 
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yasanin ayni hlikmiinil ihlal etmektedirler. Fikri ic;tima ile mil

teselsil suc;ta ortak ozellik her ikisinde de ihlallerin birden 

c;ok bulunmasidir (1). 

Ceza Yasamizin 80. maddesi "bir sue; i~lemek kararinin 

icrasi cilmlesinden olarak kanunun ayni hilkmiintin birkac; def a 

ihlal edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir sue; 

sayilir" demektedir. Gorillliyorki suc;larin ic;tima1n1n bir c;e9i

di olan mtiteselsil suc;larda her ihlal bag1msiz bir sue; olmak

tan c;ikiyor. Burada ihlallerin ttimti tek sue; olarak kabul edi

liyor. 

Konut dokunulmazligini ihlal suc;uda ayni kasitlarla c;e

~itli araliklarla i~lenebilir. Fail ayni kast altinda hak sa

hibinin konutuna riza hilafina birkac; defa girerek yasanin 

ayn1 hilkmtinil ihlal etmi9 olabilir. Bu takdirde birden fazla 

i9lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u mtiteselsil suc;un 

varligi nedeniyle tek sue; kabul edilerek fail hakk1nda Tilrk 

Ceza Yasasinin 80. maddesi uygulan1r. Yarg1tayim1z1n da bu go

ril9te oldugunu dogrulayan c;e9itli kararlar1 bulunmaktad1r. Bu 

kararlar1 konunun daha iyi anla91lmas1 bak1m1ndan aynen nakle

delim. 

Yargi tay1m1z 11 Ayn1 kasti ctirilmiln ef 1 ali icrasiyla ayra 

gecede bir otelin muhtelif .odalari.na girmek bagimsi.z bir sue; 

degil, milteselsil sue; te9kil eder 11 
( 2); 11 Sani.g1n ayn1 kast 

altinda c;e9itli araliklarla r1za hilafina hak sahibinin ko

nutuna mtiteaddit kereler girerek yasan1n ayn1 hUkmilnil birkac; 

defa ihlal ettigi anla~1ld1g1na gore, hakkinda TCK.nun 80. 

maddesi uygulanmal1d1r. 11 
( 3) demektedir. Ba9ka bir kararda 

"Giindtiz ve gece birer kez ayn1 ki9inin konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal durumunda magdurun yak1nmas1 yoksa, Turk Ceza Yasas1n1n 

(1) I<;EL, s. 87 
(2) 4. CD., 12.6.1956, 2774/8525 (DOGRUER/LILGENERK .• , s. 172) 
(3) 4. CD., 27.11.1984, 7848/8112 (Yay1nlanmam1~ karar); 

4. CD., 4.11.1988, 6369/6958 (Yay1nlanmam1~ karar) 
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193. maddesinin 1. f1kras1 uygulanmaz, 2. f1kras1 ile ceza ve

rilmesi gerekir. Burada TCY'nin 80. maddesinin uygulanmasi 

sozkonusu olamaz" ( 1) derken Yargi tay yerinde karar vermi~tir. 

Yargi tay1m1z 11 San1g1n iki kez i:!iledigi konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su9unda, tek dava a91lm1~t1r. Duru~mada orta

ya 91kan iki ayri su9tan ottirti ayrica dava a91lmad1k9a yada 

CYUY. 259. maddesi geregi yeri?e getirilmedik9e ayni yasanin 

258. maddesi uyarinca ek savunma verilemez ve TCY'nin 80. mad

-desi ile ceza artt1r1lamaz 11 (2) demektedir. Diger bir kararda 

Yargi tay 11 San1g1n ayni kasi t al tinda ayri ayri zamanlarda mil9-

tekinin gayri resmi kar1s1yla ili9kide bulunmak maksadiyla 

-evine girmesinin TCK'nun 80. maddesinin uygulanmas1n1 gerekti

ren tek su9 say1lacag1 gozetilmeden her bir eylemin mtistakil 

su9 kabultiyle fazla ceza tayini yolsuzdur" (3) demi9tir. 

Yilksek Mahkeme "Mil~tekinin i9inde olmayip yillik izin 

nedeniyle ba9ka bir yerde bulundugu sirada san1g1n 13 giln sti

reyle hergtin mti9tekinin evinden 91k1p ayni kas1 t al tinda gece

leyin hergiln tekrar mti~tekinin evine girmi~ olduguna gore 

san ik hakk1nda TCK 'nun 80. maddesinin uygulanmasin ;rn yerinde 

oldugun a" ( 4) karar vermi ~tir. Kari koca olan dav aya k at1lan

lar 1n birlikte oturduklari evlerine girerek konut dokunulmaz

l1g1n 1 ihlal eylemi bir tek su9tur TCY'nin 193/2 maddesi iki 

defa uygulanmaz derken Yargitay yerinde karar vermi9tir (5). 

(1) CGK. 9.10.1961, 4-17/17 (ODYAKMAZ, s. 221) 
(2) 4. CD., 2.5.1975, 2141/2434 (ODYAKMAZ, s. 222) 
(3) 4. CD., 7.12.1988, 7245/7636 (Yay1nlanmam19 Karar) 
(4) CGK., 30.6.1986, 4-192/275 (Yay1nlanmam19 Karar) 
(5) 4. CD., 3.2.1976, 494/515 (YKD. 1976, sy. 7, s. 1066) 
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f 9- SUCUN KOVU~TURULMASI, GdREVLi MAHKEME VE YAPTIRIMI 

I- SUCUN KOVU~TURULMASI 

1- Genel Olarak 

Kar~1la~t1rmal1 Hukuku inceledigimizde konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su9lar1nda genellikle kovu§turmanin ~ikayete 

bagli oldugu gorillmektedir. Fakat baz1 yasalar su9un basit 

veya agir ~ekli diye ayrim yapmadan kovu~turulmas1n1n ~ikayete 

bagl1 oldugunu ongormil~lerdir. Ger9ekten ornegin, isvi9re Ceza 

Yasas1n1n 186. maddesi, Romanya Ceza Yasas1n1n 500. maddesi bu 

konuda su9un kovu~turulmas1n1n ~ikayete bagli oldugunu ongor

mektedir. Buna kar~1l1k konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu 

dtizenleyen Fransiz Ceza Yasasinin 184. maddesi1 suc;un liikayete 

bagl1 olduguna ili~kin bir a91kl1g1 i9ermedigi ic;in, re'sen 

kovu~turulmaktadir. 

Kaynak yasa da konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun 

gerek basit gerek ag1rla~m1~ ~eklinin kovu~turulmas1n1n liika

yete bagl1 oldugunu kabul etmi~ti. Bu yasay.i yorumlayanlara 

gore, bu si stemin gerekc;esi ~udur: Konut veya eklen tisinde 

i~lenen dort duvar aras.indaki bu fiilin, toplumu pek derinden 

ilgilendirmedigi, diger taraftan magdur sustugu takdirde de 

fiilin iradesine kar~1 i~lenmemi§ oldugu kabul edilmektedir 

(1). Ayrica Fransiz Ceza Yasas1n1n 28 Nisan 1832 tarihinde de

gilitirilen 184. maddesinin ilk ~eklinin dahi, yalniz memurlar 

tarafindan i~lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun ceza

land1r1lmas1da, ki ~iler tarafindan i~lenen konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal suc;unun toplumu fazla ilgilendirmedigine gerek9e 

gosterilmilitir. 

Yasamiz ki~iler tarafindan i~lenen konut dokunulmazl1-

g1n1 ihlal suc;unda, kaynak yasada~ayr1lm1~t1r. Tilrk Ceza 

(l) MAJNO, s. 134 
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Yasasinin 193. Maddesinde yazili konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9unun basi t .fieklinin kovu.fiturmas1 ".fiikayete" bagli.d1r ( 1). 

Ttirk Ceza Yasasinin 193/2. maddesinde yaz1l1 su9un ag1rla.fim19 

§eklinin kovu§turulmas1 i se, "resen" yapilir ( 2). Yasamizin bu 

sistemini kabul ederek konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun 

basit 9eklinin kovu§turmasinin §ikayete bagl1 tutup, ag1rla§

m19 §eklinin resen kovu.fiturulacagini kabul etmi§ yasalar da 

vardir. Ornegin, Alman Ceza Yasasinin 123. paragraf1nda yaz1-

l1 konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun basit 9ekli 9ikayete 

bagl1 oldugu halde, ayn1 yasanin 124. paragraf1ndaki su9un 

ag1rla9m19 9eklinin resen kovu9turulacag1 yasada a91k9~ be

lirtilmi 9tir. 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u konut i9inde ya9ayan

lar1n ki9i hlirriyetini korumaktadir. Konut dokunulmazl1g1 bu 

nedenle ki9iye s1k1 surette bagl1 bir hakt1r. Bireyin ki9i~i

gine s1k1 sikaya bagl1 olan bir kcnu ile ilgili 9ikayette ise, 

ona hareket ozgtirltigli tanimak gerekir. Ayr1ca konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal fiilinin ozellikle basit 9eklinde, toplumdan 

c; k ki~inin haklar1 zarar gormektedir (3). Bundan dolayi da 
' su9tan zarar goren ki9inin su9tan gordligli zararin kovu9turma 

yapilarak art1rmamak i9in, kovu9turmay1 yararl1 gordtigti tak

dirde kendisi yapmasi i9in su9tan zarar gorene bu konuda hare

ket ozglirlilgli tanimak gerekir. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

suc;unun basi t 9eklinin 9ikayete bagli olmas1n in, sue; tan zarar 

gorene bu olanag1 verdigi i9in yerinde oldugu gorli9tindeyiz. 

( l ) 

( 2) 

( 3) 

Yarg1tay da kararlar1nda su9un basit 9eklinin (TCY. md. 
193/l) 9ikayete bagli oldugunu belirtmi9tir. Bkz. 5. CD., 
17.11.1983, 2114/3875 (CAGLAYAN, 1984., s. 479); 4. CD., 
15.2.1985, 796/990 (YKD. 1986, sy. 4, s. 592) 
Yargitay kararlarinda da ag1rlat1c1 nedenlerden birinin 
bulunmas1 durumunda TCY. 193/2. maddesinde yaz1l1 suc;un 
resen kovu9turulmas1 ger~ken su9lardan olmas1 nedeni yle 
vaz ge9me ile ~yec~ . ac;:1k9a belirtilmi9tir. Bkz. 
CGK., 4.4.1977, 4~135/157 (CAGLAYAN, 1984, s. 474); 4. 
CD., 11.11.1981, 6589/7659, (CAGLAYAN, 1984, s. 482); 2. 
CD., 16.11.1988, 5631/6228 (Adalet Bakanl1g1 Kararlar Der. 
1989, sy. 3, s. 23), 4. CD., 26.1.1989, 7876/40 (Yay1nlan
mam1~ karar) 
~ENSOY, s. 105 
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Kaynak yasa su9un ag1rla~m19 9eklinin de, basit 9ekli 

gibi ~ikayete bagli olmas1n1 kabul etmi9ti. Yasam1z1n su9un 

ag1rla9m19 9eklinin kovu9turmas1n1n resen yap1lacag1n1 kabul 

ederek bu konuda kaynak yasadan ayr1lmas1 ogretide hakli ola

rak yerinde kabul edilmi9tir (1). Ger9ekten fiilin gece vakti 

ki9ilere 9iddet kullanilarak, silahla veya toplu olarak i9len

mi9 olmasi durumunda fiilin yalniz magduru ilgilendirdigi soy

lenemez. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun bu 9ekilde i9-

lenmesi ile toplumsal bar19 onemli bir surette ihlal edilmi9-

tir. Bu nedenle su9un magduru 9ikayet etmedigi veya edipte vaz 

ge9tigi zamsmlarda toplumunun huzurunu bozan bu fiilin kovu9-

turmas1z kalmamasi i9in resen kovu9turulmas1n1n dogru oldugu 

kanisindayiz. Nitekim yeni italyan Ceza Yasasi da 614/4. mad

desinde konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun ag1r 9eklinin 

9ikayete bagli olmayip, resen kovu9turulacag1n1 kabul etmi9-

tir. 

Alman Ceza Yasasinin 124. paragrafinda dtizenlenen konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun ag1r 9ekli (schwerer 

Hausfriedensbruch). yazarlarca yorumlan1rken bu maddenir: aile 

reisinin ev tizerinde sahip bulundugu hakk1n otesinde, toplum

sal bar191 da korudugu, su9un bu maddede yaz1l1 ag1rlat1c1 

nedenlerle i9lenmesi durumunda toplumsal bar191n onemli 9ekil

de ihlal edilmi9 olacag1 ileri stirtilmti9ttir (2). 

2- $ikayet Hakki Olanlar 

Ki9iler taraf1ndan i9lenen kor.ut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9unun basi t 9eklinin kovu9turulmas1nin 9ikayete bagl1 oldu

gunu a91klam19t1k. Bu kovu9turmas1 9ikayete bagli olan su9un 

basit 9eklinde ~ikayet hakki kime aittir, onu a91klamaya 9a

l19acag1z. 

(1) EREM, Tlirk Ceza Hukuku Ozel Hliklimler, c. III, s. 289; 

ONDER, s. 75; ~ENSOY, s. 106 

(2) JESCHECK, s. 75-76 
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Konut dokunulmazlig1n1 ihlal su9unda, hak sahibinin 

zarar gordtigti a91kt1r. Bu nedenle her ~eyden once ~ikayetin 

hak sahibi tarafindan yapilmasi gerekir. Ciinkti yasada "kendi

sini oradan 91karmak hakkina haiz olan birinin" denilmektedir. 

Bu hakka da kimin sahip olacag1n1 daha dogrusu riza a91klama

ya kimlerin yetkili oldugunu ve hak sahibinden kimlerin an

la§ilabilecegini daha once a91klad1g1m1z i9in, burada tekrar 

bunlari a91klamayacag1z (1). 

Konutta tek ki§i oturuyorsa riza a91klarnaya yetkili 

olan bu ki~i §ikayet hakk1na da sahiptir. Bu konutta tek hak 

sahibi olmasi nedeniyle bu konuda anla9rnazl1k yoktur. Konutta 

birden f azla ki§iler oturuyorsa her birinin ~ikayet hakk1 ol

dugu gorti9tindeyiz. $ikayet hakk1n1n yaln1z aile reisine ve ko

caya ait oldugunu ileri stiren gorti~ (2) yerinde degildir. Ko

nut dokunulrnazl1g1 ki9iler i9in bir 9e~it htirriyet niteligin

dedir. Ayn1 zamanda bu konut dokunulmazl1g1 hakk1 ki~ilere 

s1k1 s1k1ya bagl1 bir hak olarak kabul edilmi9tir (3). Yasa bu 

su9la ki9i htirriyetini korumak istemektedir. Konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal fiili de konutta oturanlarin ki9i htirriyetine 

kar91 yapilan bir sald1r1 olduguna gore, htirriyetlerine sald1-

r1lan ki9ilerin hepsine bu hakk1 tan1mak gerekir. Bu su9tan 

zarar goren ki9ilerin bir kism1n1n bu i;;ikayet hakk1ndan yoksun 

b1rak1lmas1 dogru degildir (4). 

italyan Yarg1tay1 babas1 yan1nda oturan bir ailenin ye

ti~kin oglunun 9ikayet hakk1n1.11 bulundugunun, bun a kar91l1k ev 

reisinin koca olmas1 nedeniyle 9ikayet hakk1n1n kocaya ait 

oldugundan, kar1nin 9ikayet hakk1n1.11 bulunmad1g1na karar 

(1) Bkz. Yukar1da 1. Boltim, §. 4. n. III 
(2) OONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri, s. 66 "$ikayetin hak 

sahibi tarafindan yap1lmas1 gerekir. Kanaatimizce meskende 
oturan diger ki9ilerin ~ikayeti takibat i9in esas te~kil 
etmez". 

(3) Bkz., CGK., 19.2.1973, 299/155 (CAGLAYAN, 1984, s. 476 -
4 77) 

(4) EREM, Ttirk Ceza Hukuku Ozel Htiktimle~ c. III, s. 292 
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vermi~tir. ~ikayet hakkinin yalniz aile reisi olan kocaya ve

rilerek kariya da verilmemesi ogretide bu yasayi yorumlayan 

yazarlar tarafindan hakli olarak ele~tirilmi~tir (1). Bu ne

denle kocanin rizasinin bulunmasinin kad1n1n irzina gec;mek 

ilzere, rizasi hilafina eve giren bir ki9inin konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal suc;undan dolayi sorumlulugunu kald1rd1g1 gorti9tine 

de hakli olarak kar91 c;1k1lm1~t1r. 

Yarg1tay1m1z konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun ayn1 

binada oturanlarin hepsine kar~i i9lenmi~ bir sue; oldugundan 

dolayi, kocasi ile birlikte oturan kadinin da 9ikayet hakk1n1n 

bulundugunu kabul etmektedir (2). 

Almanyada da kari kocanin birlikte oturduklari evde 

kira sozle11mesini imzalam19 olmayan e9in de i;;ikayet hakkina 

sahip oldugu kabul edilmektedir (3). 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u ile ki~i htirriyeti 

korundugundan, kar1 koca d191nda bu konutta oturan ergin ki~i

lerin hepsinede bu ~ikayet hakk1n1 tan1mak gerekir. Yarg1ta

y1.m1z da bu goril~tedi r. Yilksek Mahkemenin bir c;at1 al tinda 

barinan ki9ilerin, geni9 tutulmu~ aile mensuplar1 olarak bir 

arada bulunmalari halinde, dokunulmazl1klar1 bozulan ergin ki-

9ilerden herbirinin, 9ikayet hakkin in b..llundugunu vurgulayan ic;

tihatlari bulunmaktad1r (4). 

Gerc;ekten 11 kocas1 askerde bulunan kay1nbabas1 ile bir

likte oturan magdurenin konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;undan 

9ikayet hakkinin bulunduguna" (5), "sue; gtintinde ergin durumun

daki kat1lan1n babasina ait evde bar1nd1g1 ve bu suretle 

(1) MAJNO, n. 852, s. 134; Trani i:stinaf Mahkemesinin1 15.3. 
1898 tarihli karari ( MAJNO, Dip not s. 134 ), 

(2) 2. CD., 23.9.1949, 8597/8945 (GOZUBUYUK, s. 887) 
(3) DREHER, s. 668 
(4) CGK., 19.2.1973, 299/155 (CACLAYAN, 1984, s. 476, 477) 
(5) 5. CD., 17.2.1982, &03/481, (CACLAYAN, 1984, s. 481) 
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gilndtizi.in konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9undan yakinma hakki

nin bulunduguna" ( 1) derken Yargi tay yerinde karar vermi9tir. 

Eger konutta bir aileden olmayan, bir ka9 ki§i oturu

yorsa burada oturanlarin herbirinin konut dokunulmazligini ih

lal suc;undan dolayi §ikayet hakki vardir. Yargitayimiz da bir 

kararinda "meskene kar91 vuku bulan taarruz buna hedef olan 

meskende sakin olanlarin masuniyetlerine kar§i bir tecavtiz 

te§kil ettigi cihetle §ikayet hakkini, masuniyetleri ve suret

le muhtemel olan §ahislarin herbirine ayri ayri tanimak gere-

ki r 11 
( 2 ) demek tedi r • 

isvi9re Hukukunda da bir kon.ut bir kac; ki§iye ait ise, 

konut dokunulmazligini ihlal suc;u nedeniyle herbirinin dige

rinden bagimsiz olarak §ikayet hakkinin bulundugu kabul edil

mektedir ( 3). 

Resmi binalarinda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u ile 

korundugu Almanya da boyle bir binayi terk etmeyi istemek yet

kisine sahip herkesin 9ikayet hakkina sahip olmad1g1 belirtil

mi9tir (4). ~ikayet hakkina sahip olanin menfaatlerini koruma 

bak1m1ndan,yasal veya sozle9meye dayanan bir ytiktimlultik altin

da bulundugu takdirde ancak o zaman 9ikayet hakk1n1 kullanabi

lecegi kabul edilmektedir (5). 

Carrara konuta girene kar91 konut sahibi 9iddet kullan

m19 ise, fiiller bir c;e9it birbirini kar91l1kl1 olarak orta

dan kald1racag1ndan 9ikayet hakk1n1n bu nedenle bulunmad1g1 

(1) 5. CD., 25.1.1979, 64/108, (YKD., 1980, sy. 3, s. 434, 
435) 

(2) 5. CD., 19.3.1949, 49/1024 (GOZUBUYUK, s. 886) 
(3) STUCKi, s. 38 
(4) DREHER, s. 668 
(5) Ornegin, Kamuya ait binalardan olan tren istasyonlarinda 

istasyon mildilril §ikayet hakkini kullanmaya yetkilidir. 
(DREHER, s. 668) 
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gorilo11tindedir ( 1). Bu gortio11 eleo11tirilerek denilmi,tir ki; iki 

suc;un bulunmasi durumunda su9lar1n karo111l1kl1 oldugu idda 

edilebilir, halbuki konutuna yapilan sald1r1y1 o11iddet kullana

rak def eden kio11i yasal savunmada (meo11ru miidafada) bulunmakta, 

bOylece fiil su~ oluo11turmamaktad1r. Oyle ise, bir birini orta

dan kaldiran iki hukuka aykiri fiil olmadigina gore, bu konuda 

takas dii~tincesine yer verilemez (2). ~tinkii yasal savunma (me9-

ru mtidafaa) hakkinin kullanilmasi, konut dokunulmazl1g1n1 ih

lal edenin fiilini sue; olmaktan c;ikaramaz. 

Konutta oturanlarin herbirinin ~ikayet hakk1n1n bulun

dugunu ac;1klam1~t1k. Yalniz bu hakkin ba~kas1n1n iradesine 

zarar vermeyecek ~ekilde kullan1lmas1 gerekir. isvic;re Huku

kunda da bu ~ikayet hakk1n1n ba~kasinin iradesine zarar verme

si durumunda s1n1rlanabilecegi kabul edilmi~tir (3) 

3- ~ikayet Silresi 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun ~ikayete bagli 

olai;:i basi t 9ekli, ayni zamanda 9ahsi dava yolu ile kovu~turul

masi milmkiln olan suc;lardandir (4). Bu nedenle Ceza Yasam1z1n 

108. maddesinde ~ahsi dava yolu ile kovu~turulmasi mtimkiln olan 

suc;lar ic;in aranan alti aylik ~ikayet silresi bu sue; ic;inde 

gec;erlidir. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;undan dolayi ~ika

yet hakki clan kimsenin al ti ay ic;inde o11ikayette bulunmasi ge

rekir. Ayrica CMUY 'nin ~ahsi davayi dtizenleyen kurallari ic;in

de ~ahsi davanin ne kadar sure ic;inde ac;1lacag1na ili~kin bir 

sure yoktur. Bu nedenle alt1 aylik sure ic;inde ~ikayet hakk1n1 

kulland.iktan sonra davaci zamana~1m1 stiresi ic;erisinde dava-

s in 1 ac; abi li r ( 5 ) • 

(1) CARRARA, Programma, c. II, §• 1661, s. 637, 6~8 
(2) Bu gorii~ler ic;in bkz. EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hilklim

ler, c. III, s. 292; ONDER, s. 76 
(3) STUCKI, s. 38 
(4) ~ahsi dava yolu ile kovu~turulmasi milmktin olan suc;lar ic;in 

bkz. CMUY. md. 344. 
(5) YURTCAN, E., ~ahsi Dava ve Uygulamasi, 3. Bas1, istanbul 

1989, s. 99 
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Bu silrenin daha dogrusu alt1 ayl1k ~ikayet stiresinin 

ba~lang1c1 zamana~1m1 dolmamak ko~uluyla, ~ikayet hakk1 olan 

kimsenin su9u ve su9lunun kim oldugunu ogrendigi tarihtir • .$1-

kayet hakk1 olanlardan birinin alt1 ayl1k stireyi ge9irmesi di

gerlerinin ~ikayetine engel olmaz. Bu stire hak dil~tirilcil stire

dir, zamana~1m1 ile bir ilgisi bulunmamaktadir (1). 

4- .$ikayet Hakkinin Kullan1lmas1 ve .$ikayetten Vazge9me 

~ikayet hakk1 olan kimse, ~ikayeti yazi ile veya tuta

naga ge9irilecek a91klama ile mahkemeye, -Cumhuriyet Savc1l1g1-

na, vali, kaymakam ve nahiye mtidtirlerine yapabilir (2). Ayrica 

~ikayet hakk1 bulunan kimse isterse, ~ikayette bulunmasi ilze

rine savc1l1k9a kamu yarar1 gorillmediginden dolay1 kovu~turma

ya yer olmad1g1na dair karar verildikten sonra, istersede hi9 

bir yere §ikayette bulunmadan, bu konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9unun basit ~eklinden dolayi gorevli mahkemeye ~ahsi dava 

a9abilir • 

.$ikayet hakk1 olan kimse §ikayetten vazge9me hakkina da 

sahiptir. ~ikayet hakki olan kimsenin §ikayetten vazge9mesi 

halinde, bu vazge9menin kamu davas1n1 dil9ilrecegi TCY. 99/1. 

maddesinde a91k9a belirtilmi~tir. Fakat yasada aksi belirtil

medik9e, cezanin yerine getirilmesine engel olmayacagi a91k

lanm1~t1r. 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun kovu~turulmasi ~i

kayete bagli olan basi t 9eklinde, fiiikayetten vazge9me son ka

rarin kesinle9mesine kadar milmkilndilr (3). Yarg1tay1m1z da bu 

goril~tedir. Ger9ekten Yilksek Mahkemenin ~ikayetten vazge9me-

nin son kararin kesinle~mesine kadar olanakl1 bulundugunu 

(1) AKDAG, s. 187 
(2) Kovu~turmas1 ~ikayete bagl1 olan su9larda ~ikayetin ne 

§ekilde ve nereye yap1lacag1 konusunda bkz. CMUY. md. 
151/1. 

(3) Bu konuda ayr1nt1l1 bilgi i9in bkz. YURTCAN, ~ahsi Dava, 
s. 88-90 
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vurgulayan ic;tihatlari .bulunmaktadir (1). 

Sikayet hakki ki9iye s1k1 surette bagli bir hak oldugu 

ic;in, bizzat kullan1lmas1 gerekir, temsilci tarafindan kulla

nilamaz. Yalniz bu 9ikayet hakki kullan1ld1ktan sonra, ba9ka 

birinden bunun yi.iri.iti.ilmesi istenebilir ( 2). Sikayet hakki bun

dan dolayi yasal temsilci tarafindan degil, mi.imeyiz klic;;ikler 

tarafindan bizzat kullan1lmas1 gerekir. Yarg1tay1m1z da 18 

ya91n1 doldurmu9 bir kimsenin 9ikayet ve dava ac;ma hakk1n1n 

ancak kendisi taraf indan kullanilabilecegini yasal temsilcinin 

bu hakki. kullanamayacag1n1 ac;ikc;a belirtmi9tir ( 3). Sikayetten 

vazgec;me ic;in de bu durum gec;erlidir (4). 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun f aili birden fazla 

ise, 9ikayet hakkina sahip olan ki9iler, tilm failler hakk1nda 

9ikayetc;i ~lmal1d1rlar. ~tinkti.Tilrk Ceza Yasas1n1n 99/2. mad

desi 9ikayetin bolilnmezligi ilkesini kabtil etmektedir. Aksi 

dti9tincede olup, 9ikayet hakkina sahip ki9inin belirli ki9iler 

hakkinda 9ikayetc;i olabileceginide ileri stirenler de vardir 

(5). Bizce Tlirk Ceza Yasas1n1n 99/2. maddesinden hareketle bu . 
maddede 9ik ayetten vazgec;menin de bol tinmezligi i lkesinin yer 

al dig i goril9iln deyi z. ( 6) . Bu nedenle ayn i fii lden do lay l. bi r 

fail hakkinda 9ikayetten vazgec;me durumunda bu diger failleri 

de kapsar. Fakat bu konuda ogretide ve uygulamada degi9ik go

ril9ler bulunmaktadi (7). 

(1) "Konut dokunulmazl1gin1 ihlal suc;undan verilen ceza kesin
le9meden, vazgec;me tizerine dil9eceginin dil9tintilmemesi yol
suzdur" 2. CD., 25.5.1946, 4478/4417 (GOZUBLlYUK, s. 884), 
Benzer nitelikte, CGK., 16.12.1968, 372/410 (AKDAG1 s. 99, 
100); CGK., 11.2.198~ 2-443/89 (YURTCAN, Sahsi Dava, 
s. 174, 175) 

(2) STUCKI, s. 38 
(3) 4. CD., 29.1.1970, 175/894 (YURTCAN, Sahsi Dava, s. 163) 
(4) 4. CD., 12.1.1954, 147/13 (AYDINOZ, s. 109) 
(5) DREHER, s. 668 
(6) Bkz. Ayni dti9i.ince ic;in, AYDINOZ, S., Tatbikatta Sahsi Dava 

ve konu olan suc;lar, Ankara 1974, s. 40; AKDAG, s. 172. 
(7) Bu konudaki ogreti ve uygulama ile ilgili ayr1nt1l1 bilgi 

ic;in bkz. YURTCAN, Sahsi Dava, s. 87, 88 
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~ikayetten vazgecmenin f aile etkisi konusunda ogretide 

ve uygulamada bir birlik yoktur (1). Yalniz bu tart1~malara 

girmeden, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal sucunda ~ikayetten vaz

gecmenin f ai lin kablil iine bagl1 olmad1g1 gorti~tindeyi z. <;tinkli 

yasada mi.iessir fiil, hakaret ve sovme gibi, ki~inin beden bti

tiinltigtine, onur ve sayg1nl1g1na yonelen fiillerde, ~ikayetten 

vazge9me failin kabilltine bagl1 tutulmam1~t1r. Bu durumda ki~i 

hi.irriyetine kar~1 i~lenmi~ bir sue olan konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal sucunda ~ikayetten vazge9mede, yasan1n failin kabtiliinti 

arad1g1n1 dii~tinmek yasan1n mant1g1 i9inde ac1klanamaz (2). 

I 

Konut dokunulrnazl1g1n1 ihlal suc;:unda ~ikayet hakk1 daha 

oncede ac;:1klad1g1m1z gibi, ki~iye s1k1 surette bagl1 bir hak 

oldugu icin, birinden digerine ge9mez ( 3). Ancak ~ikayet hak

k1 kullan1lm1~ mahkerneye dava a91lm1~sa, ~ikayett9inin oltimil 

durumunda bu hak miras91lara gecer. Bu konuda ogretide aksi 

dti~ilncede olanlar oldugu gibi, Yarg1tay1n da degi~ik kararlar1 

bulunmaktad1r (4). 

II- GOREVLi MAHKEME 

$ikayete bagl1 olup, ~ahsi dava yoluyla da kovu~turul

mas1 milmkiln olan, ki~iler taraf1ndan i~lenen konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal sucunun basit ~ekli Sulh Ceza Mahkemesinin gore

vine girer. Daha dogrusu, Ttirk Ceza Yasas1n1n 193/l. maddesin

de yaz1l1 fiil 'den dolay1 ac;:ilan davalar Sulh Ceza Mahkemesin

de gorilltir. 

Ki~iler taraf1ndan i~lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9unun resen kovu~turulan ag1rla~m1~ ~ekli ise, Asliye Ceza 

Mahkemesinin gorevine girer. Dolay1s1yla Ti.irk Ceza Yasas1n1n 

(1) Bu Konuda ayr1nt1l1 bilgi icin bkz. YURTCAN, s. 84-86 
(2) Ayni ~oril~ icin bkz. YURTCAN, s. 86 
(3) STUCKI, s. 38 
(4) Bu konudaki ogreti ve uygulama ile ilgili geni~ bilgi ic;in 

bkz. YURTCAN, s. 57-61 
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193/2. maddesinde yaz1l1 ag1rlat1c1 nedenli konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal fiiline Asliye Ceza Mahkemesinde bak1l1r. 

III- SU~UN YAPTIRIMI 

Yasamiza gore kii;;ilerin i9ledikleri konut dokunulmazl1-

g1n 1 ihlal suc;:unun 9ikayete bagl1 olan, basit 9eklinin cezas1 

bir aydan alt1 aya kadar hapistir. Bu suc;:un ag1rlat1c1 neden

lerinden birinin varl1g1 durumunda, daha dogrusu konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal suc;:unun ag1rla9m1i;; i;;eklinin cezasi i se, al

t1 aydan ilc;: y1la kadar hapistir. 

Bu cezalarin gerek c;:e9idini ve gerekse miktarlar1n1 be

lirlerken yasamiz kaynak yasadan ayr1lm1i;;t1r. Kaynak 1889 

italyan Ceza Yasas1nda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;:unu dti

zen leyen 15 7. maddesinde bu suc;un basi t i;;ekli ic;:in, bir aydan 

otuz aya kadar, ag1rlat1c1 nedenin bulunmasi durumunda, yeni 

su9un ag1rla1m19 1ekli ic;:inde alti aydan bei;; yila kadar agir 

hapis cezasi ongortilmil9tilr. 

Gilnilmtizde kar91la9t1rmal1 hukukta bu suc;:u dilzenleyen 

tilkelerin ceza yasalar1na bakt1g1m1zda, Alman Ceza Yasas1nda 

suc;:un basit 9ekli ic;:in bir y1la kadar hilrriyeti baglay1c1 ce

za, agir 9ekli ic;:in ise, iki yila kadar hilrriyeti baglay1c1 

ceza ongorillmektedir. Yalniz suc;:un basit 9ekli ic;:in veya agir 

9ekli ic;:in gerektiginde hilrri yeti baglay1c1 ceza veri lmeyip, 

yaln1z para cezasi verilebilecegide yasada ongorillmtii;;tiir (1). 

Daha oncede belirttigimiz gibi suc;:un basit ve ag1rla9-

m19 9eklinin ayr1 dilzenlenmedigi isvic;:re Ceza Yasasinda ise, 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;:unu i1leyen kimsenin hapis 

veya para cezas1 ile cezaland1r1lacag1 belirtilmi9tir (2). 

(1) Bkz. Alman Ceza Yasasinin 123 ve 124. paragraflar1 

(2) Bkz. isvic;:re Ceza Yasas1 md. 186 
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Fransada ise konut dokunulmazl1g1n 1 ihlal su9unun basi t 

~ekli i9in alt1 gtinden 1 yila kadar hapis ve 500 Franktan 8000 

Franka kadar para cezasi ongorillmti9tilr (1). su9un i9lenmesinde 

ag1rlat1c1 nedenin bulunmas1 durumunda bu cezanin iki kat1n1n 

hilkmedilecegi yasada ayrica a91klanm1~t1r. 

Yeni italyan Ceza Yasasinda ise, konut do~unulmazl1g1n1 

ihlal su9unun basit ~ekli i9in ti9 y1la kadar, ag1rlat1c1 ne

denlerden birinin bulunmas1 durumunda ise, bir y1ldan be9 y1ia 

kadar ag1r hapis cezasi verilecegi yaz1l1d1r (2). Kar~1la~t1r

mal1 hukukta bu belirttigimiz ceza yasalar1nda, bu su9a nite

lik ve nicelik yontinden en fazla ceza,italyan Ceza Yasas1nda 

ongortildligli a91k9a gorlilmektedir. 

Bu a91klamalardan sonra 9unu gormekteyiz ki, Ceza Yasa

mizda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u i9in ongoriilen ceza 

miktari yukarida a91klad1g1m1z iilkelerin ceza yasalarinda on

gorillen cezadan daha azd1r. Yalniz bu illkelerdeki cezalarin 

infaz durumu farkl1 olmasi nedeniyle bu konuda her hangi bir 

gorii9 belirtmeyecegiz. Fakat yasam1zda mala kar91 i~lenen suc;

larin hic;de azimsanmayacak bir k1sm1na, aksine kio!?i hilrriyeti

ne kar-!?l. i91enen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u ic;in ongo

rillen cezadan daha ag1r cezalar ongorillmii~ttir. Biraz kar~1la9-

t1rma yap1l1rsa, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun basit 

o!?eklinin cezasi bir aydan alti aya kadar hapis, basit h1rsiz

l1k suc;unun cezas1 ise, alt1 aydan tic; y1la kadar hapistir. De

mekki bi rinin mal1n i d1~ar1da her h angi bi r yerden almak tan, 

konuta girme daha basitmi~. Kio!?i hlirriyetine kar~i i9lenmi~ 

bir su9u yasa basi t bir h1rs1zl1k suc;undan da hafif gorliyorsa, 

o yasaya c;agda~ demek oldukc;a zor. Ciinkti c;ag1m1~da ceza yasa

larinin c;agda~ olup olmad1g1 insana ve insan haklarina ver

digi tisttin degerlerden anla~1lmaktad1r. 

(1) Bkz. Fransa Ceza Yasasi md. 184 
(2) Bkz. italyan Ceza Yasasi md. 614 
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Her ne kadar 1986 Tilrk Ceza Yasasi on tasarisinda konut 

dokunulmazligini ihlal su9unun cezasi ~u anda yilrtirlilkte bulu

nan yasaya gore agirla~tirilmi§sada, yine tasarida suclar ve 

cezalar arasindaki oransizlik devam etmektedir. Tasarida ozel 

hilkilmlerin ba§inda yer alan degi§iklikle ilgili gerekcede "in

sani ve insan haklarini korumak ilkesine verilen tisttin dege

rin" ifadesi oldugu belirtilmekte ise de, ki§i hilrriyetine 

kar~~ i~lenmi~ konut dokunulmazligini ihlal su9u1 mala kar§i 

i§lenen suclarin btiyilk bir kismindan daha basit olarak kabtil 

edi lmi§tir ( 1). 

(1) Bu konuda bkz. ERALP, o., Tilrk Ceza Yasasi Ontasarisi 
Paneli (Tilrkiye Barolar Birligi) 7 Mart 1987, Tilrkiye Ba
rolar Birligi Yayinlari, s. 37-43.; TOROSLU, Tilrk Ceza 
Yasasi Ontasarisi Paneli, 7 Mart 1987, Ttirkiye Barolar 
birligi yayinlari, s. 43, 51 
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tiCtiNcU BOLUM 

MEMURLARIN i~LEDiKLERi KONUT DOKUNULMZALIGINI iHLAL SUCU 

e 1 - SUCUN YASALARDA DUZENLENi~i 

I- GENEL OLARAK 

Ceza Yasam1z1n konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun me

murlar tarafindan i~lenmesini, bag1ms1z bir su9 olarak dtizen

lemio!itir. Memurlar tarafindan konut dokunulmazl1g1n1 ihlal fi

ilinin io!ilenmesi, Ttirk Ceza Yasasinin 193. maddesinde yaz1l1 

ki~iler tarafindan io!ilenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal fiili

nin, ag1rlat1c1 nedeni degildir. Tti~k Ceza Yasas1n1n 194. mad

desinde, konut dokunulmazl1g1nin memurun gorevini kottiye kul

lanma suretiyle ihlali fiili soz konusudur. Bu su9 bundan once 

ayn1 yasanin 193. maddesinde yaz1l1 su9tan ayridir. Memur ta

rafindan, resmi s1fat1 altinda konut dokunulmazl1g1n1n bozul

masi, ni teligi bak1m1ndan bir "gorevi kottiye kullanma" ( Ak>us 

da la fonction) fiildir (1). 

Turk ogretisinde de hakim olan gorti9e gorede, Tilrk Ceza 

Yasasi 194. maddesinde yaz1l1 memurlarin gore vi kottiye kull an -

mak suretiyle io!iledikleri konut dokunulmazliglni ihlal fiili, 

ki9iler taraf1ndan i9lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u 

yaninda bag1ms1z bir su9tur ( 2). 

Gerc;ekten Ceza Yasam1z1n 194. maddesinde yaz1l1 sue; ge

rek fail, gerek suc;un unsurlar1, gerekde suc;un ag1rlat1c1 ne

denleri goz ontinde tutuldugunda, 193. maddede yaz1l1 suc;tan 

farklidir (3). Bu nedenle Tilrk Ceza Yasasinin 194. maddesinde 

(1) GARRAUD, c. IV, n. 1541, s. 414; .n. 1549, s. 434 
(2) EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hilkilmler c. III, s. 292; DON

MEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri s. 67; ONDER, s. 76 
( 3 ) ONDER I s • 76 



- 242 -

' yaz1l1 su9un, bag1ms1z bir su9 say1lmas1n1n yerinde oldugu go-

rti9tindeyiz. Yarg1tay1m1zda bir kararinda Ttirk Ceza Yasas1n1n 

194. maddesindeki su9un, memurlar tarafindan gorevin kottiye 

kullan1lmas1 suretiyle i9lenen ayr1 bir konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9u oldugunu a91k9a vurgulam19t1r (1). 

Kar91la9t1rmal1 hukukta da memurlarin konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal su9unu1 gorevini kottiye kullanarak i9lemeleri du

rumu diizenlenmi9tir. Fakat bazi yasalar bu su9u bizde oldugu 

gibi, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun dtizenlendigi fasil

da diizenlemekle birlikte, ancak bu su9a oranla ag1rlat1c1 ne

den olarak kabul edilmi9tir. drnegin Ktiba (md. 196), Brezilya 

(md. 150/2), Arjantin (md.151), Romanya (md. 499) ve Yugoslav

ya (md. 154) da bu sistem benimsenmi9tir (2). Genellikle bu 

~ekilde dtizenlemede bulunan yasalarda yalnizca girmek durumun

da gorevin kotiiye kullan1lmas1ndan bahsedildigi halde, Kilba 

Ceza Yasasi gerek girmek, gerek girildikten sonra gorevin ko

tilye kullanilmak suretiyle konuttan 91k1lmamas1 durumlar1n1 

ayri ayr1 belirtmi~tir. 

Alman Ceza Yasasinda ise, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9unun memur tarafindan i9lenmesi, memurlarin igledikleri 

su9lar babinda dilzenlenmi~tir. Alman Ceza Yasasinda gorevi 

kottiye kullanmanin bu ozel 9ekli 342. paragrafta "mumurun go

revi. yapt1g1 sirada veya gorevi dolay1s1yla konut dokunulmaz

l1g 1n 1 ihlal eylemesi" 9eklinde tarif ediliyordu. Ancak Alman 

Ceza Yasasindaki bu 342. paragraf 1974 y1l1nda yiiriirli.ikten 

kald1r1lm19t1r. Bugi.in yi.irtirlilkte bulunan bazi yasalarin memur

lar taraf1ndan gorevin kottiye kullan1lmas1 suretiyle i~lenen 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu, memurlar tarafindan i9le

nen su9lar babinda dtizenlemi9 olduklari gorillmektedir (3). 

(1) 4. CD., 26.2.1952, 1988/1988 (DOGRUER, •••• s. 173) 
(2) Bu yasalarla ilgili olarak bkz. ONDER, s. 76 
(3) Bkz. Yunan Ceza Yasasi md. 241 
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Fransiz Ceza Yasasinda ise, memurlar tarafindan i§lenen 

konut dokunulmazligini ihlal suc;u, 184. maddede ayrintili ~e

kilde dilzenlenmi~tir. 1810 Fransiz Ceza Yasasinda yalniz me

murlar tarafindan i~lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su<;u 

dilzenlenmi~ti. Ki~iler tarafindan i~lenen konut dokunulmazl1-

g1n1 ihlal suc;u yer almamaktaydi. 1832 y1l1nda yapilan degi

~iklikle bu memurlar tarafindcn i§lenen kmut dokmulmazligini ihlal 

suc;unu dilzenleyen 184. maddeye bir fikra ile ki~iler tarafin

dan i~lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal fiilide eklendi. Ha

len yilrilrlilkte bulunan bu 184. madde de memurlar ve ki~iler 

tar af indan i ~lenen konut dokun ulmazligin i ihlal su<;u da yer 

almaktadir. 

Kaynak 1889 italyan Ceza Yasasinda memurlar tarafindan 

i~lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su<;u, ki~iler tarafindan 

i~lenen konut dokunulmazligini ihlal su9unun dilzenlendigi fa

silda 158. madde deyer almi~tir. Ni tekim yeni italyan Ceza Yasa

sinda da bu sue; konut dokunulmazligini ihlal suc;unun dilzenlen

digi fasilda, 615. madde de bagimsiz bir sue; olarak dilzenlen

mi~tir. 

1986 Tilrk Ceza Yasasi ontasarisinda memurlar tarafindan 

i~lenen bu sue; halen ytirilrlilkte bulunan Ceza Yasamizda oldugu 

gibi konut dokunulmazligini ihlal suc;unun dilzenlendigi fasilda 

milstakil bir sue; olarak yer almaktadir. Yilrilrltikte bulunan 

Ceza Yasamizda yalnizca konuta veya eklentisine girmek duru

munda gorevin kotUya kullan1lmas1ndan soz edildigi halde1 on ta

sarida gerek girmek, gerekse girildikten sonra gorevin kotilye 

kullanilma suretiyle bu yerlerden 9ik1lmamas1 halleri ayri ay

ri belirtilmi~tir (1). 

(1) Bkz. Tilrk Ceza Yasasi dntasarisi (1986) md. 137 
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II- TtiRK CEZA YASASINDA DtiZENLENi~i 

Bu sue; Tilrk Ceza Yasasinin 194. maddesinde yer alm19 

bulunmaktadir. Bu maddeye gore 11 bir memur vazifesini suisti

mal ederek veya kanunda muayyen olan usul ve 9artlar haricin

de olarak aharin mesken veya mil9temilat1na girerse" sue; meyda

na gelmi9 olacaktir. 

· Ceza Yasamizin ikinci babinda yer al an, hiirriyet aley

hine i1?lenen suc;larin dordiincii faslinda bu sue; diizenlenmi1?tir. 

Yukarida da belirttigimiz gibi, kil?i hiirriyetine kar~i i1?len

mi1? bir sue; olan konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unda,Ceza Ya

samizin asil hlirriyete kar91 i1?lenen suc;lar bOllimi.inde dtizen

lenmesi gereken, memurlar tarafindan i1?lenen konut dokunulmaz

l1g1n1 ihlal suc;udur (1). ~linkti devletin memurlari arac1l1g1 

ile kii?i hiirriyetlerine kar91 ii?ledikleri suc;lar gerc;ek hilrri-

yete kar91 suc;lari olu9turmaktad1~· Bu nedenle memurlar 

tarafindan i1?lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun Ceza 

Yasamizda htirriyete kar91 iqlenen suc;lar ic;inde yer almasinin 

yerinde oldugu gorti9lindeyiz. 

(1) Bkz. Yukarida, 1. Bollim, S-6, n. III 
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§ 2- SU<;UN FAILI 

Ttirk Ceza Yasasinin 194. maddesi "bir memur" deyimini 

kullanmak suretiyle, fail ac;isindan bir ozellik arami~ bulun

maktadir. FAilin memur olmasi gereklidir. Bu nedenle bu suc;un 

faili ancak memur olabilir. 

Sardunya Ceza Yasas1 205. maddesi adli, idari memurlar

la zabita ve genel gtivenlik memurlarindan ve yasal olarak res

mi bir gorevi devamli yapmakta olan diger kimselerden soz 

ediyordu. Kaynak italyan Ceza Yasasi ise, yalnizca resmi memur 

kavram1n1 kullanm1~t1 (1). 

Frans1z Ceza Yasasinda ise, soz konusu suc;un faili ola

rak idari veya kazai sistemin her memuru, he'r emniyet te~kila

ti veya adli te~kilat gorevlisi, kamu iktidarinin her yetkili

si olan kimselerden soz edilmektedir (2). 

Ceza Yasam1zda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unda, 

kaynak yasaya bagli kalinarak yaln1zca bu suc;un failini be

lirtmek ic;in "memur" kavrami kullanilmii;;tir. Memur deyimi ve 

k avramin in rii teligi i se, bu suc;u dtizen li yen yasa maddesin de 

ac;1klanmam1-!?t1r. Ceza Yasalar1n1n uygulanmasinda "memur" deyim 

ve kavram1n1n niteligi Turk Ceza Yasas1nin 279. maddesinde 

gosterilmi~tir. 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unun faili olan memuru 

tarif etmeden once, gen el olarak "memur11 kavramin in kimleri 

belirttiginide .tesbit etmek gerekir. 

( 1) MAJNO, n. 853, s .13 5; 1889 i talyan Ceza Yasasi md. 158 
(2) Bkz. Fransiz Ceza Yasasi md. 184/l 
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I- GENEL OLARAK MEMUR KAVRAMI 

Tilrk Ceza Yasas1n1n 279. maddesinin birinci f1kras1n1n 

birinci ve ikinci bentlerinde memurun kimler oldugu soylenmek

tedir. Yalniz madde de baz1 ayrimlar yap1lmaktad1r. Bu ayrim

lar 1. fikran in birinci bendindeki mtistahdem memur ve yine 1. 

f1kran1n ikinci bendinde yer alan diger kimseler ayr1m1d1r. 

Madde ikinci bir ayr1m olarak 1. f 1kra birinci ben tde 11 amme 

vazi f esi 11 
, 2. f 1krada 11 amme hi zmeti 11 kavramina yer veri lmi ~

tir. 

Bu ikinci ayr1ma goz atarsak Tilrk ceza Yasas1n1n baz1 

maddelerinde ornegin, madde 202, 206, 208, 209, 210 da yal

nizca memur kavram1 yer alir. Tilrk Ceza Yasas1n1n 483. madde

si "amme hi zmetlerinden" soz eder. Yine Tilrk Ceza Yasas1n in 

138. maddesi ise, her ikisinden soz etmektedir. Bu bakimdan 

yasa "amme hizmeti" ve "amme vazifesi 11 ni nedensiz yere 

ay1rmam19t1r. Yasamizda "amme hizmeti 11 ve "amme vazifesi" kav

ramlar1 tarif edilmemi9tir. Bunu ogreti ve uygulamaya b1rak

m1~t1r. 

Baz1 yazarlar amme vazifesi ile amme hizmeti aras1nda 

bir fark gormemektedirler (1). Bu goril~ ele9tirilerek denil

mektedir ki ~ boyle bir dil~ilnce maddenin degi~iklik gerekc;esin

de kullan1lm19 bulunan sozlere bagl1 kalinarak veya bu kor.u 

ilzerinde durmadan boylece kabul edilmi9 bulunmaktad1r (2). 

Yarg1tay1m1z da onceleri amme vazifesi ve amme hizmetini e~ 

anlamda kabul ederek, tramvay biletc;isinin de amme hizmeti 

gordilgilnti kabul etmi~, bunlar1 memur saym1~t1 (3). Ancak bu 

(1) DONMEZER, Mahkeme I~tihatlari Kronigi, (IHFM. 1943, 
c. IX, sy. 3-4, s. 822-823) 

( 2) KUNTER, "Ceza Tatbikat1nda amme Vazifesi ve Amme Hi zmeti" , 
iHFM, 1947 c. XIII, s. 762 

(3) CGK., 3.4.1944, 87/87 (ONDER, s. 88) 
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sakincalar anla§1lm1§ Yarg1tay1m1z da daha sonra bu konudaki 

i9tihat1n1 degi§tirmi§tir. 

Ti.irk Ceza Yasas1nin 279. maddesinde; bak1ld1g1nda amme 

vazifesi goren mumur, yani 1. f1kran1n birinci ben tde yaz1l1 

oldugu ~ekilde mi.istahdem memur veya ayn1 f1kran1n ikinci ben

dinde yaz1l1 oldugu ~ekilde diger kimseler say1lmaktad1r. Ti.irk 

Ceza Yasas1n1n 279. maddesinin 2. f1kras1 ise, amme hizmeti 

gorenleri memur saymaktad1r. Oyle ise, bu amme hizmeti ve amme 

vazifesi kavramlar1n1n aras1ndaki farklar1 belirlemek gerekir. 

Yazarlarin bu konuda ileri stirdilkleri gori.i~lerin objek

tif ve subjektif nitelikte bir ayrim altinda topland1g1 gortil

mektedir ( 1). Diger baz1 yazarlar bu gori.il?leri ni teliklerine 

gore siralarlar (2). Bu siralamada ve ayr1mda goz ontinde 

tutulan esaslar ~unlardir. 

a- Devletin esasl1 sayilan ama9lar1n1n elde edilmesine 

yonelen ve kamu yarar1 i9in yerine getirilmesi gerekli olan 

faaliyetler amme vazifesidir. Devletin bunun d1~1nda kalan 

esasl1 olmayan faaliyetleri de amme hizmetidir (3). Ba~ka bir 

soyleyi~le devlet taraf1ndan yerine getirilmesi zorunlu olan 

faaliyetler amme vazifesidir. Bundan devlet vazge9emez. Bazi 

(1) Bu gorti~ler hakkinda ayr1nt1l1 bilgi i9in bkz. ERMAN, 
S., "Ceza Tatbikat ve Takibatinda Memur", SBOD, 1947, 
c. II, sy. 3-4, s. 243-246 

( 2) KUNTER, "Ceza Tatbikati.nda Amme Vazifesi •.• 11
, s. 765 

(3) ERMAN, s. 243; KUNTER, 11 Ceza ·Tatbikati.nda Amme Vazi
fesi ••• ", s. 755; OONAY, s., "Ti.irk Hukukunda Zimmet", 
MHAD., 1968, c. III, sy. 3, s. 31 
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esasli olmayan faaliyetler vardir ki bu faaliyetleri devletin 

yerine getirmesi ~art degildir. Bunlarin ki~ilerce yap1lmas1 

da mlimkiindiir, bu da kamu hizmetini olu~turur (1). 

b- Diger bir kistasa gore de amme kudretinin mlidahalesi 

ile yapilan hakimiyet tasarruflari amme vazifesidir. Ki~ilerce 

yap1lmas1 mtimktin ve amme kudretinin mtidahalesini gerektirmeyen 

tasarruflarda amme hizmetidir (2). 

c- Amme vazifesini ifa eden bir direktif ve takdir yet

kisine sahiptir (3). Buna kar~1l1k amme hizmeti mekanik bir 

faaliyeti ifade eder. Bu nedenle amme hizmeti ifa eden takdir 

ve direktif yetkisine sahip degildir. 

Yarg1tay1m1za gore (4) devletin esasli faaliyetleri 

yani devletin yapmakla zorunlu oldugu faaliyetler ornegin PTT 

faaliyetleri amme vazifesidir. Buna kar91l1k devletin ihtiyari 

olarak yapt1g1 faali yetler, yani zorunlu olmayan toplumun daha 

iyi bir ya9am seviyesine ula9abilmesi i9in yapt1g1 faaliyetler 

amme hizmetine girer. brnegin ogrenci yurtlari. a91lmas1 gibi. 

Yarg1tay1m1z yakin taribte vermi9 oldugu bir kararda ise, 

"TCK 'nun 279. maddesine gore memur; Devlete ai t bir ik tidar ve 

yetkiyi kullanarak hukuksal i9lem ve eylemin uygulanrnasina, 

(1) GtiRELLi, N., irtikap ve Ril9vet Ctirtimleri (Doktora Tezi~ 
Istanbul 1954, s. 50 

(2) ONDER, s. 88 
(3) ERMAN, s. 250 
(4) Hususi Daire 4.3.1947, 173/116 (ONDER, s. 89) 
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Kamu Hukuku usulune uygun bir ~ekilde katilan ve yardim eden

lerdir" demektedir (1). 

Ttirk Ceza Yasasinin 279. maddesinin 1. f1kras1n1n, bi-

rinci bendi , amme vazifesi goren rntistahdemleri de Ceza Yasa-

sinin uygulanmasi bakimindan memur saymaktad1r. 

Bir mtistahdemin memur olmasi, yani devlet hizmetinde 

istihdam edilmesi icin ~u ko9ullar1n bulunmas1 gerekir: Bir 

ticret kar91l1g1nda daimi veya gecici olarak r;al1~1p da daimi 

hizmet kadrosuna girmemi9 olmal1d1r (2). Bizce ayrica ihtiyari 

olarak cali~tir 1lmas1 gerekir. Zorunlu olarak ( angarya) r;al1l?

t1r1lmamas1 gerektigi gorti~lindeyiz. Bu ko~ullara sahip mtistah

demler memurdurlar. 

Ancak Ceza Hukuku Bak1m1ndan mtistahdemlerin memur sayi

labi lmesi ir;in, yasaya gore ayrica gordtikleri amme vazifesinin 

"tei;;rii", 11 idari 11 veya "adli" olmasi gerekiyor. Tlirk Ceza Ya

sas1n1n 279. maddesinin 1. f1kras1n in birinci bendinde yer 

alan tei;;rii, idari, adli bir amme vazifesi goren mtistahdem 

memurdan 9unu anl1yoruz: 

Yasama (te9rii) amme vazifesi goren mlistahdemler: Bun

lar millet vekilleridirler. Yasa faaliyeti gordtikleri zaman 

ba9bakan ve bakanlar da bu guruba girerler ( 3). 

idari amme vazifesi goren mlistahdemler: Devletin merkez 

tei;;kilatina bagli btitlin organlar1 bu guruba girerler. brnegin, 

Cumhurba9kan1 bakanlar, mtistei;;arlar, gene! mlidlirler, mtifetti9-

ler, valiler, kaymakamlardir (4). 

(1) CGK., 25.11.1985, 1-410/595, (YKD. 1986, sy. 3, s. 406) 
( 2) DONAY, "Ttirk Hukukunda Zimmet", MHAD., s. 34 
( 3) DONAY, 11 Ttirk Hukukunda Zimmet", MHAD., s. 35 
(4) Bu konuda ayrintili bilgi icin bkz. DOMAY, s. 35 
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Adli amme vazifesi gorenler: Bu gruba yarg19lar, savc1-

lar, icra memurlari, yaz1 i9leri mildilrleri, zabit katipleri 

girer. 

Turk Ceza Yasas1n1n 279. maddesinin 1. f1kras1n1n iki 

numarali bendinde, te9rii, idari veya adli bir amme vazifesi 

goren diger kimselerinde memur say1lacag1 belirtilmektedir. Bu 

gurubu olu9turanlar1, fahri ajanlar ve hususi 9ah1slar diye 

ikiye ayirarak inceleyenler bulunmaktadir (1). Biz bu konuda 

ayrin ti ya girmeyecegi z. Miistahdem olmayan bu memurlardan 9unu 

anliyoruz. 

Yasama (te9rii) amme vazifesi gorenler: Sec;.menler (oy 

sand1g1na gittiginde) memurdur. 

Adli amme vazifesi gorenler: Bilirki9iler, avukatlar, 

tar. iklar btittir. bunlar bu guruba girerler: 

idari Amme Vazifesi gorenler: Bunlar1n ba~1nda noterler 

gelir (2). Ayr1ca sec;.imler s1ras1nda se9im sand1klar1nda gorev 

alan, se9im sar.d1k kurulu ba9kan ve ilyeleride idari amme va

zifesi goren kimselerdir (3). 

Ancak baz1 kamu kurulu9lar1n1n yasalar1nda kendi perso

nelinin, Ceza Yasas1n1n uygulanmasi.nda memur say1lacag1n1 on

gormU9tilr. Bunlarin tam bir listesini vermek mumkUn degildir 

( 4) • 

(1) ERMAN, s. 264 
(2) 4. CD., 16.12.1955, 14512/19863: "Noter Ceza Kanunu tat

bikinde memur say1l1r" (AYDINOZ, Ttirk Ceza Kanunu, s. 292) 
(3) DONAY, "Turk Hukukunda Zimmet", MHAD., s. 36 
( 4) Bu yasalarla ilgili ayr1n tili bilgi ic;.in bkz. DONAY, "Ti.irk 

Hukukunda Zimmet", MHAD., s. 32 
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Ayr1cQYarg1tay1m1z1nda uygulamada kimlerin memur say1l

d1klar1na veya kimlerin memur say1lmad1klar1na ili~kin bir 9ok 

karari bulunmaktadir. Bunlarin da tilmtinti vermemiz mtimktin de

gildir ( 1). 

II- KONUT DOKUNULMAZLIGINI IHLAL SU~UNUN 

FAILI OLAN MEMUR 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda memur olmak da bu 

su9un faili olabilmek i9in yeterli degildir. Ayrica gorevlilik 

· s1fat1na sahip memur olmasi gereklidir. FAil memur olarak yeni 

gorevi dolay1s1yla fiili i~lemi~ olmal1d1r. Eger memur ozel 

bir ki~i gibi hareket etmi~se, Ttirk Ceza Yasasinin 194. madde

si degil, ayni yasanin 193. maddesinin uygulanmasi gerekir 

(2). Yarg1tay1m1z da bu gorti~tedir (3). Burada su9un olu9mas1 

i9in konut veya eklentisine giren memurun bu yerlere girmede 

gorevlilik s1fat1na sahip olmasi gerekir. Gorevlilik sifatina 

sahip failin memur olmas1 sU<;:un unsuru oldugundan, failin me

mur olmasindan dolayi bu su9ta ce~a Ttirk Ceza Yasasi 251. mad

desi uyarinca ayr1ca artt1r1lamaz. Ytiksek.Mahkeme Tiirk Ceza 

Yasasinin 194. maddesinde yazili memuriyet gorevi ~iddet unsu

ru bulunmasina gore, uygulama yeri olmayan ayni yasan in 251. 

maddesi ile ceza att1r1lamaz derken bu karar sonu9 olarak dog

rudur (4). Ancak memuriyetin bu su9 tipinde unsur oldugu hal

de, bunu kararda 9iddet neden~ olarak kabul eden gerek9e yan

l11?t1r. 

(1) Yarg1tay1m1z1n uygulamada kimleri memur sayd1g1 kimleri me
mur saymad1g1 konusunda ayr1nt1l1 bilgi i9in bkz. ONDER, 
s. 90-91 

(2) MANZINI, c. IV, n. 1269, s. 632-633 
(3) 4. CD., 29.3.1978, 1780/1792: "Bek9i, geceleyin gorevi do

layisiyla degil gorevi sirasinda meskene girdigine gore 
hakkinda uygulanacak madde TCK 1 n1n 193/2 ve 251. maddele
ridir. Ayni yasanin 194. maddesi ile ceza tayin edilemez", 
(YKD. 1979, sy. 2, s. 285) 

{4) 4. CD., 22.12.1983, 6432/6840 (ONDER, s. 94) 
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Yargi tay
1 

bu konuda ba:jka bir kararinda "Ttirk Ceza Yasa

sin in 194. maddesinin esasen memurlarin vazifelerini suisti

mali suretiyle i.!jledikleri konuta tarruz su9larin1 ihtiva et

mesine gore, ayrica ayni yasanin 240. madde ile de ceza tayi

ni ve bu cezalarin 251. madde ile arttirilmasi yolsuzdur" ( 1) 

demektedir ki, burada .sonu9ta gerek9e de dogru oldugu gorlil1tin

deyi z. 

(1) 4. CD., 4.11.1949, 12372/14092 (OZUTURK, s. 709-710); 
4. CD., 26.2.1952, 1988/1988 (DOGRUER/ULGENERK ••• , s. 173) 
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§ 3- SU~UN UNSURLARI 

I- SU~UN MADDI UNSURU 

Tiirk Ceza Yasas1n1n 194. maddesi ki~ileri memurlarin 

keyfi hareketlerine karlill. koruyan °hiiktimlerden biridir ( 1). Me

murlarin keyfi hareketlerinden kililileri koruyan ceza yasasinda 

balilka hiiki.imler de vardir. Ornegin, Ti.irk Ceza Yasasinin 258/4, 

272. maddelerinde oldugu gibi. 

Ceza Yasam1z1n 194. rnaddesine gore "bir rnernur vazife

sinin suistirnal ederek veya kanunda muayyen olan usul ve ~art

lar haricinde olarak aharin mesken veya milliltemilatina girerse'' ~ 

su9 meydana gelmilil olacaktir. Bu durumda memurun konut veya 

eklentisine (Mil~temilatina) girmesi su9un maddi unsurunu olulil

turur. Daha dogrusu bu su9un maddi hareket unsuru yalniz 

"girmek" tir. 

1- GIRMEK 

Ti.irk Ceza Yasas1n1n 193. maddesinde yaz1l1 kilililer ta

rafindan ilillenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unda "girmek" 

ve 11 91kmamak" durumlarina yer verilmililti. Ceza Yasamiz 194. 

maddede memurun sur;:u bak1rn1ndan yalniz ba.!ikas1n1n konut veya 

eklentisine (rni.i~temilati.na) "girmek" durumundan soz eder, 

(1) EREM- Tilrk Ceza Hukuku Ozel Htiki.imler, c. III, s. 292 
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11 c;ikmamak" durumunda soz etmez. Memur ba~kasin in konu tuna yet

ki ve gorevini kullanarak ve belirlenen usul ve ko~ullarada 

uyarak, yani sue; olmayacak ~ekilde konuta girdikten sonra, ya

pacagi gorev ile ilgili zorunlu sure gec;mi~ olmasina veya go

revini bi tirdigi halde, hak · sahibinin ihtarina kar.,in konuttan 

c;ikmazsa, memur hakkinda konut dokunulmazligini ihlal fiiline 

ili~kin hukum uygulanmayacaktir. Bu hareketin ki~iler tarafin

dan yapilmasi durumunda sue; sayildigi halde, ayni hareketin 

memur tarafindan yapilmasi durumunda sue; sayilamayacagini 

ac;iklamak zor (1). 

Yasanin burada susmasinin memurun sifat ve memuriyetin

den gelmekte oldugu ileri stirtilmektedir. Bu gorli~u savunanlara 

gore, ancak buraya gorevini yerine getirmek ic;in giren memurun 

gorevini bitirince bu yeri derhal terk etmesi gerekir. Aksi 

taktirde nedensiz kalmakta israrla.direnmesinin sue; sayilacagi 

belirtilmr~tir (2). 

Kaynak yasada/ uyguland1g1 zaman yasayi yorumlayan ya

zarlarca da hakli olarak bu durum ele~tirilmi~tir (3). 

Turk ogretisinde de bu durum ele~tiri konusu olmu~tur. 

bgretide bir memurun hukuka uygun olarak girmi~ bulundugu ko

nutta hak sahibinin rizasi olmamasina ragmen 91kmamas1n1n, 

Turk Ceza Yasasinin 194. maddesi kapsamina giremeyecegi ac;ikc;a 

kabul edilmektedir (4). 

Bu gibi durumlarda memur olan fail hakkinda Turk Ceza 

Yasas1n1n 193. maddesine gore ceza verilmesi gerektigi gorli~li 

(1) EREM, Ttirk Ceza Hukuku Ozel Huktimler, c.JII, s. 293 
(2) OZUTURK, s. 708 
(3) MANZiNi, c. IV, n. 1271_,_ s. 634 
(4) EREM, Ttirk Ceza Hukuku Ozel Htiktimler, c. III, s. 293; 

ONDER, s. 78; DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri, s. 68; 
GOZUBUYUK, s. 900 
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ileri silrillmil9tilr (1). Yalniz bu durumda bazi yazarlar ise, 

memurun genel anlamda gorevini kottiye kullanmaktan dolayi Tilrk 

Ceza Yasasinl.Il 240. maddesine gore cezaland1r1lmas1 gerektigi

ni ileri stirmti9lerdir (2). Bu gorti9ti ileri stirenler gerek9e 

olarak, "her hangi bir kimsenin riza ile konuta girdikten son

ra riza hilafina 91kmamak durumunda uygulanan Ttirk Ceza Yasa

sinl.Il 193. maddesinin rnemur hakkinda uygulanamayacagi bir ger

c;:ektir. Ancak, gorevini kottiye kullanan bir memurun her hangi 

bir ki9iden daha iyi bir durum ic;:inde bulunmasinin dil9ilnillme-

sinin de uygun olmayacagi a<;1kt1r 11 
( 3) demektedirler. 

Fakat ger9ek 9u ki her ne suretle olursa olsun yasada 

bu konuda bir bo9luk vardir (4). Biz bu durumda yasadaki bu 

bo~lugu doldurmak i9in memur olan failin Ceza Yasas1n1n ba~ka 

maddeleri ile cezaland1r1lmas1na kar~iyiz. Cilnkil bu cezalan

dirma zorlama yolu ile olmaktadir. Ayni zamanda niger madde

lerle cezalandirma yasa maddesinin kendi mant1g1na da ters 

dil9mektedir. Bu nedenle yasadaki bu bo9lugu doldurarak, memur 

olan failin Ttirk Ceza Yasas1n1n 194. maddesi uyarinca ceza

land1r1lmas1 yoluna gidilmesi dah.a uygun olacagi gorti:;;tindeyiz. 

Ni tekim yeni i talyan Ceza Yasasi ( 5) "girer veya buralarda 

kalmaya devam ederse" diye a<;ik bir hliklim koymak suretiyle bu 

bo:;;lugu doldurmu9tur. 

1986 Tlirk Ceza Yasas1 ontasar1s1nda ise, "giren veya 

riza ile girdikten sonra c;:ikmayan" (6) denilmektedir. Burada 

bir yerde yasadaki bo:;;luk giderilmek istenmi:;;tir. Ancak "riza 

ile girdikten sonra c;:1kmayan" deyiminin yerinde olmad1g1 

(1) DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri, s. 68 
(2) GOZUBtiYtiK, s. 900; ONDER, s. 78 
(3) ONDER, s. 78 
(4) EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hilktimler, c. III, s. 293 
( 5) i talyan Ceza Yasasi md. 615/ 1: "Memur gorevine giren yet

ki li leri kotliye kullanarak onceki madde degosteri len yerlere 
girer veya buralarda kalmaya devam ederse" 

( 6) 1986 Turk Ceza Yasasi on tasarisi md. 13 7: 11 Gorevini kottiye 
kullanarak veya hukuka uygun usul ve ~artlar d1~1nda, ba~
kasinin konut veya eklentilerine giren veya riza ile gi
rildikten sonra 91kmayan memura" 
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goril9iindeyiz. <;iinkil memur her zaman konutta yasaya uygun 9e

kilde arama yapmak ic;in girdiginde, riza ile girmi9 olmayabi

lir. Fakat bu giri9 sue; olu9turmaz. Ancak bu durumda da memur 

gorevini bi tirdikten sonra, konutta kalmaya devam ederse, 

c;ikmazsa giri9 riza ile olmadigi halde, bu durumun sue; sayila

mayacagini dil9iinmek zor. Biz bu konuda yeni italyan Ceza Ya

sasinda kullanilm19 olan yukarida ac;ikladigimiz deyimin daha 

uygun oldugu kanaatindeyiz. 

2- GiRMEK FiiLiNiN GOREVi KOTUYE KULLANMAK 

SURETiYLE i~LENMESi 

Girmek fiili memur tarafindan gorevini kotilye kullana

rak veya yasal usu! ve ko9ullara uygun olmayarak gerc;ekle9-

ti rilmi 9 bulunmal1d1r. Ceza Yasasinin 193. maddesine gore ko

nut dokunulmazligini ihlal suc;unun olu9abil~esi ic;in, failin 

konuta hak sahibinin r1zas1 hilafina veya hile ile veya gizli

ce girmesi gerekir. Halbuki Tilrk Ceza Yasas1n1n 194. maddesin

de ise, bu gibi ko9ullar yoktur. 

Bir kere hak sahibinin "rizasi hilafina" ko9ulunun Ti.irk 

Ceza Yasasinin 194. maddesinde yer almasina gerekte yoktur. 

<;link ti memurun ba9k as in in konutun a veya eklen ti sine ( mil9temi la

t in a) gorevi nedeniyle girmesi durumunda, genellikle konut sa

hibinin r iz a-si bulunmamak tadir. Orn egin arama ic;in gi rmede 

oldugu gibi. TUrk Ceza Yasasinin 194. maddesinde yaz1l1 konut 

dokunulmazligini ihlal suc;u aslinda hak sahibinin konuta gi

rilmesinde rizasinin bulunmamasi nedeniyle degil, memurun go

revini kotilye kullanm19 olmasi veya yasada ki usul ve ko9ulla

ra uymami9 bulunmasi nedeniyle olu9maktad1r. Yine Tilrk Ceza 

Yasasinin 194. maddesinde "hi le" veya "gi zlice" girme gibi 

ko9ullarda yoktur. Fakat buna gerekte bulunmamaktadir. <;tinkil 

bir memurun gorevini kottiye kullanarak konuta girme kavramina 

hile ve gizlilik de dahildir (1). 

Cl) EREM, Tilrk Ceza Hukuku ozel Hiikiimler c.rrr, s. 293; 
ONDER, s. 278 
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Memurun gorevi kottiye kullanmak suretiyle konut doku

nulmazligin i ihlal fii lini gerc;:ekle1?tirebilmesi ic;:in, bazi 

ko1?ullar1n bulunmas.i gerekir. Buda memurun yetkili olmas1 ve 

gorevini yerine getirdigi sirada gorevini kottiye kullanmi~ 

olmas1d1r. Bundan dolay1 bir memurun yalniz gorevli olmas1 ye

terli degildir. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;:u memurun go

revi s1ras1nda i~lenmi~ oldugu halde, konuta giri~i bu yapti

gi gorev ile ilgili degilse, bu dururnda Tlirk Ceza Yasasinin 

194; maddesi memur hakkinda uygulanamaz. Yarg1tay1m1z da bu 

goril9tedi r. 

Yargitay 11 polis memurlar1 ifa ettikleri gorev dolayi

siyle degil gorevleri s1ras1nda (esnas1nda) mildahilin konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal etkiklerine gore harklar1nda Tilrk Ceza 

Yasas1n1n 193/2. ve 251. maddeleri uygulanmalidir. Ayni yasa-

nin 194. maddesi ile ceza tayin edi lemez 11 
( 1) , "gece bekc;:~si 

olup l?Ofor olarak istihdam olunan san1g1n ~oforlilk gorevini 

birakarak konut dokunulmazl1g1n1 ihlal fiilini i~ledigi iddia 

olunmas1na gore, eyleminin gorevle bir ilgisi bulunmamaktadir* 

( 2) demektedir. 

Memur bu suc;:un faili olabilmesi ic;:in ya gorevini kotti

ye kullanarak fiili i~lemi9 olmasi veya gorevin usul ve kol?ul

lara uygun olarak yap1lmam1~ olmasi gerekir. Bir memurun konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal etmi9 olmasi durumunda soz konusu Turk 

Ceza Yasasinin 194. maddesinin uygulanabilmesi ic;in once go

revli olup olmad1g1 saptanmal1d1r. FAil gorevli bulunmad1g1 

z am an hakk ind a Ti.irk Ceza Yasasin in 194. maddesi degi 11 ayn i ya

san in 193. maddesi uygulanmal1d1r. Yargi tay1m1zda bu goril~te

dir ( 3) • 

(1) 4. CD., 16.10.1984, 6467/6940 (Yay1nlanmam1.!i karar) 
(2) 4. CD., 20.3.1985, 5151/2194 (Yayinlanmami~ karar) 
(3) 4. CD., 24.2.1946, 1052/1889 (GOZLJBVYVK, s. 900-901); 

4. CD., 24.4.1964, 1052/1189 (GOZUBUYtiK- s. 902) 
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Memurun gorevli olmasida yeterli degildir. Bu gorevin 

usulilne uygun olarak yerine getirilmi9 olmasi gerekir. Yiiksek 

Mahkemenin bu durumu vurgulayan i9tihatlar1 bulunmaktadir (1). 

Ornegin, faili yakalamak gorevi ile yilkilmlil olan bir memurun, 

failin saklanmad1g1n1 bildigi halde, saklanmi~ gibi konuta 

girmesi durumunda gorevini kotilye kullan~ak suretiyle konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unu i~lemi9 sayilir. 

Yarg1tay1m1zda gorevin usulune uygun ~ekilde yerine ge

tirilmemi~ olmasi durumunda bu su9un olu9acag1n1 bir karar1nda 

a91k9a belirtmi~tir. Soz konusu kararda Yilksek Mahkeme "mes

kende arama yapmaya yetkili olan bir memur, bu aramayi usulune 

uygun olarak merciinden karar almadan yapmasi halinde fiil, 

gorevin suiistimali ger9ekle9mi.!? olur" (2) derken hakl1d1r. 

Ctinkti memurun belirli olan usul ve ko~ullar d191nda olarak 

ba~kas1n1n konutuna girmesi durumuda1 1982 Anayasam1z1n konut 

dokunulmazl1g1n1 koruyan 21. maddesinde gtivence altina al1n

m1~t1r. Anayasamizda ilke olarak konuta dokunulamayacagi kabul 

edilmi~tir. Ancak bunun ayrik durumlari da ~oyle belirtilmi~

ti r: "kanunun ac;ikc; a gosterdigi hallerde usul tine gore verilmi 9 

hakim karar1 olmadic;a: gecikmesinde sakinca bulunan hallerde 

de kanunla yetkili kilinan merciin emri tulun'lladiki:;a kimsenin 

konutuna girilemez, arama yapilamaz ve buradaki e~yaya el ko

nulamaz" ( 3). Konut dokunulmazl1g1n1n korunmasi ac;1s1ndan ko

nuta girip arama yap1labilmesi ic;in gortiltiyorki Anayasamiza 

gore,her~eyden once yasanin ai:;iki:;a gosterdigi bir hal soz ko

nusu olmal1d1r. Ayrica bundan ba~ka bu hususda usuliine gore 

verilmi9 bir yargic; karari bulunmalidir. bzellikle konutta 

gece arama yap1lmas1 bazi ayrik durumlar d191nda kabul 

( 1) 

( 2) 
( 3) 

4. CD., 11.1.1930, 212 "Muhtarlarin hane taharri sine sala
hi yettar olmalarina gore maznun muhtar hakinda TCK •nun . 
194. maddesinin tatbik kabiliyetinin olup olmad1g1nin dti
~tin illmemesi yolsuzdur" ( ALICANOGLU, s. 504) ; Benzer ni te
likte; 4. CD., 19.1.1947, 14663l6~8~ (G6ZtiBtiYtiK, s. 901) 
4. CD., 11.6.1957, 5434/8202 (OZUTURK, s. 709) 
1982 Anayasasi madde 21. 
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edilmemio!;!tir (1). Yasalarda, kio!;!ilerin konut ve eklentisine 

girilebilecek durumlar ve girmenin usul ve koo!;!ullar1 belir

lenmi~tir (2). Bunlar1n ttimtinti burada a91klamam1z mtimktin de

gildir. Bu konuda Yarg1tay1m1z1n bir ka9 karar1n1 konuya a91k

l1k getirmesi bak1m1ndan nakledelim. 

Ornegin Ceza Mahkemeleri Usulu Yasas1n1n 97/1. maddesi

ne gore1 gecikmesinde zarar umulan durumlarda zab1ta memurlar1 

Cumhuriyet Savc1s1n1n yard1mc1s1 s1fat1yla karar almaks1z1n 

arama yapabilirler. Bu nedenle Yarg1 tay "ihbar tizerine devri ye 

gorevi yapan sanik zab1ta memurlar1n1n su9 konusu tabancay1 

elde etmek amaciyla eve girip arama yapmalar1 fiili CMUY. 97. 

maddesi geregince sue; olmaz 11 (3) demektedir. 

Yine 1918 say1l1 yasanin B. maddesine gore, konuttaki 

aramalar yetkili memurlarca, ihtiyar heyetleri aras1ndan ve 

bulunmad1g1 takdirde de mahalle veya key halk1ndan en az iki 

ki~inin huzuru ile yap1l1r. Memurun bu usul ve ko~ullara uygun 

olmayarak yapacag1 arama Ttirk Ceza Yasas1n1n 194. maddesinde 

yaz1l1 konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;unu olu~turur. Bu ne

denle de Yarg1 tay1m1z bir karar1nda 11 yan1nda iki gilmrilk eri 

ile terctimanl1k yapan bir muhafaza memuru ve bir jip ~oforti 

bulunan maznunun arama yapt1g1 meskendeki k ac;ak e-!?yan1n k ac;1, 

rilmasina mani tedbirler ittihaz etmek suretiyle koyden iki 

ki~iyi aramada haz1r bulundurmak imkan1na malik oldugu halde, 

1918 say.il1 kanunun 8. maddesinin istilzam ettigi bu 9arta 

riayet etmeyerek kanunun htikmilnil ihlal ettigi nazara al1nma

yarak beraat karar1 verilmesi yolsuzdur'' ( 4) derken hakl1d1r. 

(1) Bkz. Arama ile ilgili geni~ bilgi ic;in YENISEY, F., Haz1r
l1k Soru~turmas1 ve Polis, Istanbul 1987, s. 118-124 

(2) Bu konuda bkz. CMUY., 94, 95, 96, 97, 98. maddeleri; 1918 
say1l1 "Ka9ak91l1g1n Men ve Taki bine Dair Kanun"' ( kac;akc;i
lik Yasas1} md. 8, 10; Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasa
s1. md. 20; 6831 say1li Orman Yasas1 md. 88; .Ayrica bu ko
nuda ayr1ntil1 bilgi i9in bkz. CAGLAYAN, 1984, c. II, 
s. 487-488 

(3) 4. CD., 18.11.1987, 7876/9746, (Yayinlanmam1~ karar); Ben
zer nitelikte~4. CD., 4.3.1960, 310/2477 (AKDAG, s. 293) 

(4} 5. CD., 18.4.1953, 1559/1441 (GOZUBUYUK, s. 901) 
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Ger9ekten burada her ne kadar arama yetkili memurca yap1lm1~sa 

da, 1918 say1l1 yasada ongortilen usul ve ko~ullara gore yap1l

mad1g1 i9in, Ttirk Ceza Yasas1n1n 194. maddesinde yaz1l1 konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u olu~mu~tur. 

Ayrica memurun a91klanan ko~ullara bagli olarak girmi~ 

oldugu ba~kasina ait bu yerin konut veya konutun eklentisi 

(mli~temilat1) sayilan yerlerden olmasi gerekir. Nerelerin 

konut ve konut eklentisi say1ld1g1n1 daha once a91klad1g1m1z 

i9in, ayrica burada bu kavramlari tekrar a9aklamayacag1z ( 1). 

II- SU~UN MANEVI UNSURU 

Memurlar tarafindan i~lenen konut dokunulmazl1g1n1 ih

lal su9u da bir ctirlimdlir. Bu nedenle su9un manevi unsuru kast

tir. Sozli konusu kastda genel kast olup, devlet memurunun bi

lerek ve isteyerek gorevini kottiye kullanmas1d1r. Bu nitelikte 

bir "kast" in memurda bulunmamas.i durumunda su9 olu-!?maz. 

Yarg1tay1m1z da bir kararinda haczedilen hal1y1 bir 

yediemine vermek i9in bor9lunun evine giren icra memurunun, bu 

hareketinde su9 kastinin bulunmad1g1n1 kabul etrni-!?tir (2). 

( 1) Bkz. yukari.da 2. Boltim, §. 1, n. II ve III 
(2) 4. CD., 24.1.1957, 13080/1189 (OZtiTURK, s. 709) 
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S 4- SUCUN OZEL GORUNti~ ~EKiLLERi 

I- T:E$EBBtiS 

Memurlar tarafindan i1?lenen konut dokunulmazlig1ni ih

lal su<;:unda inaddi h areket u.nsuru yalnizca "girmek" tir. Cikmama 

unsuru kabul edilmemi1?tir. Yalniz "girmek 11 maddi unsurunun kabul 

edildigi, mer.Jrlar tarafindan i~lenen konut dokunulmazl1g1n1 

ihlal su9unca te9ebbils milmkilndilr (l}. 

II- I$TIRAK 

Memurlar taraf indan i91enen konut dokunulmazl1g1n1 ih

lal su9unda da, ki9iler tarafindan i9lenen konut dokunulmazl1-

g1n1 ihlal s~;unda oldugu gibi, i9tirak milmktindilr. Cilnkil ya

sada su9un i.;;lenmesi i<;:in, bir memurun bulunmas1n1n yeterli 

oldugu a<;:1k~a belirtilmi9tir. 

Memur olmayan ki9ininde bu su9a i9tiraki milmkilndilr (2). 

Bu durumda reTur vasf1n1n bilinmesine gore, i9tirak hilkilmleri 

uygulan1r. Ya::-g1tay1m1z da bu su9a memur olmayan kimsenin il?

tirakini kai:::.:l etmektedir. 

Ytikse' Mahkeme bir karar1nda "muhtar1n idaresi altinda 

yap1lm19 bir aramaya ki9ilerin kat1lmas1.n1n muhtar1n bu su9una 

i9tirak say1lacag1 nedeniyle kat1lan bu ki9ilerin Ti.irk Ceza 

Yasas1n in l 9~ / l-2 ve 66. maddeleri uyar in ca cez al andir 1lmala

r 1n 1n uygur:. ~ldugunu" (3) ac;1k9a belirtmi9tir. 

III- :;TiMA 

Ttirk Ceza Yasas1n1n 194. maddesinde yaz1l1 konut 

dokunulmazligini ihlal fiili, gorevin kotilye kullan1lmas1 

( 1) ONDER , s. 78 
(2) ONDER, s. 79 
(3) CGK., 1.11.1948, 4-154/164 (ALiCANOGLU, s. 505) 
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suretiyle i~lenen bir su9 olduguna gore, ayni yasada belirti

len ve genel nitelikte olan gorevi kotilye kullanma durumunu 

cezalandiran hilkmiln ayr1ca uygulanmasi dil~iintilemeyecegi gibi, 

memurlarin gorevde i~ledikleri suc;lar bakimindan uygulanan 

yine ayni yasanin 251. maddesine gore de cezanin artt1r1lmas1 

soz konusu olamaz (1). 

Yaln1z, gorevi kottiye kullanarak konuta giren kimse, 

i9erde ki~iler ilzerinde keyfi muamele yaparsa bunun ayr1 bir 

sue; say1lacag1 gori.i~i.indeyiz ( 2). ornegin, memur konuta girdik

ten -sonra konutta bulunan hak sahibini dovmil~se bu durumda me

mur hem konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;undan dolay1 Ti.irk Ceza 

Yasasi 194. maddesi uyar1nca, hem de mi.iessir fiil suc;undan 

dolay1 da Turk Ceza Yasasin in 456. ve 251. maddeleri uyarinca 

cezaland1r1lmas1 gerekir .. <;i.inkli burada gerc;ek bir i<;i tma soz 

konusudur. Bu nedenle gerc;ek ic;tima kurallarinin uygulanarak 

her sue; tan memrun ayr1 ayr1 cezaland1r1lmas1n in dogru olacagi 

kan1s1nday1z. Yarg1 tay1m1zda benzer bir olayda "konuta girdik~ 

ten sonra i c;erde bulun an ki 9i ye yapilan h ak aretin ayri bi r sue; 

olu~turacagina ve bu hakaret suc;unu memur gorevi esnas1nda 

i~ledigi i<;in hakkinda Turk Ceza Yasas1n1n 251. maddesinin de uy

gulanmas1na11 ( 3) hakl1 olarak karar vermi 1?tir. 

(1) 4. CD., 4.11.1949, 12372/14092 (GOZtiBtiYUK, s. 901); 
4. CD., 26.2.1952, 1988/1988 (DOGRUER, •••• , s. 173) 

(2) DONMEZER, Ozel Ceza Huku Dersleri, s. 68 
(3) 4. CD., 16.10.1984, 6467/6940 (Yay1nlanmam1~ karar) 
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~ 5- BU SUCTA AGIRLATICI NEDENLER 

Memurlar tarafindan i~lenen konut dokunulmazl1g1n1 ih

lal su9unda yasada iki ag1rlat1c1 neden kabul edilmi9tir. Bun

lardan birincisi memurun konuta girdikten sonra evin i9ini 

ara9t1rmak gibi, keyfi muamele yapmas1d1r. ikincisi ise memu

run konut dokunulmazl1g1n i ihlal su9unu "hususi bir maksat" 

ile i~lemi9 olmas1d1r. 

I- MEMURUN EViN iCiNi ARA~TIRMAK GIB± KEYFi 

MUAMELE YAPMASI 

Yasada memurun konuta girdikten sonra, konutta yapacag1 

keyfi muameleler, fii lin meydan a geti recegi daha ag ir bi r n e

tice olarak kabul edilmi9 ve ag1rlat1c1 neden say1lm1~t1r. Bu 

nedenle fail konut veya eklen ti sine girmekle yetinmeyip, gir

dikten sonra konut veya eklentisinde, ornegin arama yaparsa 

ceza art1r1l1r. Buradaki arama, keyfi bir muameledir ( 1). <;tin

kil girme yasaya uygun olmad1g1 durumlarda, konuta girdikten 

sonra, konut veya eklentisinde yap1lacak aramanin keyfi bir 

arama olacagi dogald1r. Yarg1tay1m1zda bu goril~tedir. 

Ytiksek mahkeme "emniyet gece bek<;isi olan san1klar1n 

gorevlerini kotiiye kullanarak mti9tekinin meskenine girdikten 

sonra, keyfi olarak evin odalarinda da arama yapt1klar1 an

la~1ld1g1 halde, TCK'nun 194/l madde ve f1kras1n1n ikinci cilm

lesi ile ceza tayini gerektigi dti9ilntilmeden birinci ctimlesi 

ile htiktim tesisi yasaya ayk1r1d1r 11 (2) derken, bu karar1n ye

rinde oldugu gorti9ilndeyiz. 

Yasada "evin ic;ini ara9t1rmak gibi keyfi bir muamele" 

den soz eder. Yasa "ev" deyimi kullanm19sa da, burada ama9 

(1) EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hliktimler, c. III, s. 294; 
ONDER I s. 79 

(2) 4. CD., 13.11.1984, 7337/7677 (Yayinlanmami~ karar) 
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konut ve eklentisidir (1). Bu nedenle 11 ev 11 de degil, konut ve

ya eklentisinde arama veya hak sahibinin gizli kag1tlar1n1 

okumak, almak gibi keyfi muamelede bulunmak ag1rlat1c1 neden 

say1l1r. 

Ayr1ca bu keyfi muamele e~ya ilzerinde olmas1 gerektigi 

ileri slirtilmil~tilr. Ki~iler tizerinde yap1lmas1 durumunda bunun 

ayri bir sue; olacagi belirtilmektedir (2). 

Memurun konuta girdikten sonra evin ic;ini ara§tirmak 

gibi keyfi muamelede bulunmas1n1n bu suc;un ag1rlat1c1 nedeni 

olarak degil, bu durumun bag1ms1z bir sue; oldugu ogretide bazi 

yazarlarca ileri silrillmil~tilr (3). Gerekc;e olarakda, burada ce

zan1n a~ag1 ve yukar1 s1nir1n1n yasaca belirlenmi~ olmas1 gos

terilmektedir. Bizce her~eyden once bu gerekc;e yanl1~t1r. ~tin

kli, yasanin burada cezan1n a~ag1 ve yukar1 s1n1r1n1 belirlemi~ 

olmas1 bunun ag1rlat1c1 neden kabul edilmesine bir engel de
gildir. Nitekim ki~ilerce i~lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9unun ag1rlat1c1 nedenlerinin dilzenlendigi Tilrk Ceza Yasas1-

n1n 193. maddesinin 2. f1kras1nda d<i;cezan1n a§ag1 ve yukar1 

s1n1rlar1 a91k9a belirtilmi~tir. Kald1ki Ttirk Ceza Yasas1n1n 

194. maddesinde rnernurun konuta girdikten sonra konutta keyfi 

muamelelerde bulunmas1n1n bu su9un ag1rlat1c1 nedeni oldugu 

a91k9a anla~1lmaktad1r. 

Kaynak Yasayi yorumlayanlarda bu durumu ag1rlat1c1 

neden olarak belirtmi~lerdir (4). Tiirk ogretisinde hakim olan 

goril~e gorede
1

konuta girdikten sonra keyfi muamelede bulunmak 

memurlar tarafindan i~lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

(1) EREM, Tilrk Ceza Hukuku Ozel Hiiklimler, s. 294; DONMEZER, 
Ozel Ceza Huku Dersleri, s. 68 

(2) DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri, s. 68 
(3) Bkz. DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku Dersleri, s. 68; 11 Gorillti

yor ki, kanun mesken ve mil~temilat1na girilmekle beraber 
ayrica evin ic;ini ara~t1rmak gibi ba~kaca keyfi bir muame
lenin icras1n1, milst8kil bir sue; saymi~ bulunmaktadir. Zi
ra ceza a~ag1 ve yukari haddi ile ayrica tayin olunmu~tur" 

(4) Bkz. MAJNO, s. 136 
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su9unun iki ag1rlat1c1 nedeninden bir tanesidir ( 1). 

II- FIILIN HUSUSI BIR MAKSAT ILE I~LENMI~ OLMASI 

. 
Memurun konut veya eklentisine ozel bir sebep ve saik 

altinda girerek konut dokunulmazl1g1n1 ihlal fiilini i~lemi~ 

olmas1, yasada ag1rlat1c1 neden olarak kabul edilmi~tir. Daha 

dogrusu yasa koyucu faildeki subjektif durum nedeniyle konut 

veya eklen ti sine girilmesini
1 

burada ag1rlat1c1 neden saym1~

t1r. 

Boylece Yasa f ailin herhangi bir saik ile hareket ede

rek konut veya eklentisine girmi~ olmas1n1 ag1rlat1c1 neden 

saymaktad1r. Ornegin, memurun konut veya eklentisine magdura 

olan kini veya intikam almak amaciyla girmesi gibi (2). 

(1) EREM, Tilrk Ceza Hukuku ozel Hilkilmler, c. III, s. 294: 
ONDER, s. 79: GOZUBUYUK, s. 900 

(2) Bu konudaki ornekler i9in bkz. DONMEZER, Ozel Ceza Hukuku 
Dersleri, s. 68 



- 266 -

5 6- SUCUN KOVU~TURULMASI, GOREVLi MAHKEME VE YAPTIRIMI 

I- KOVU~TURMA 

Memurun i~ledigi konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun 

her ~eklinin kovu~turulmas1 resendir. Bu nedenle hak sahibinin 

sonradan rizasinin bulundugunu a91klamas1 fiili su9 olmaktan 

91k artmaz ( 1) • 

Kaynak yasada da bu suc;un kovu~turulmas1n1n resen ya

p1lacag1 ongortilmti9tti. Yeni italyan Ceza Yasasinda da bu suc;un 

resen kovu9turulacag1 belirtilmi~tir (2). 

II- GOREVLi MAHKEME 

Memurlar taraf1ndan i9lenen konut dokunulmazl1g1n1 ih

lal suc;unda gorevli mahkeme, Asli ye Ceza Mahkemesidir. Daha 

dogrusu Tilrk Ceza Yasas1n1n 194. maddesinde yazl1 fiilin basit 

9ekli ve ag1rla9m19 9ekilde Asliye Ceza Mahkemesinde gortiltir. 

III- SU~UN YAPTIRIMI 

Memurlar taraf1ndan i9lenen konut dokunulmazl1g1n1 ih

lal suc;unun basit 9ekli i9in yasada i.ic:; aydan tic; yila kadar 

hapis cezas1 ongorillmti9tiir. Suc;un ag1rla9m19 9ekli ic;in ise, 

ag1rlat1c1 nedenlere bagl1 olarak degi9ik cezalar verilecegi 

yasada yaz1l1d1r. Memurun konut veya eklentiye girdikten son

ra buralarin ic;ini ara9t1rmak gibi muamelede bulunmu9 ise, bu 

ag1rlat1c1 nedenden dolay1 alt1 aydan ti9 yila kadar hapis 

cezasi ongoriilmii9tlir. Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u memur 

taraf1ndan "hususi bir maksat ugrunda 11 i.i;;lenmi.i;; ise, ceza sti

resi altida birden ilc;te bire kadar att1r1lacag1 yasada belir

tilmi.i;;tir. 

(1) EREM, Tiirk Ceza Hukuku Ozel Hilkiimler, c. III, s. 294 
(2) Yeni italyan Ceza Yasasi md. 615 
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Kaynak yasada ise, su9un basit $ekli i9in il9 aydan ti9 

yila kadar hapis cezas1 ongorillmil~tii (1). Yasamiz bu konu'a 

kaynak yasadan yukarida a91kland1g1 gibi ayr1lmam1$t1r. Eger 

fiil evi ara~tirmak gibi diger keyfi bir muamele ile beraber 

yap1l1rsa bir yildan be~ yila kadar hapis ve bu cezaya yiiz 

liretten bin lirete kadar para cezas1 da eklenecegide kaynak 

yasada belirtilmi$ti. Bu ag1rlat1c1 nedenin varl1g1nda yasa

miz kaynak yasadan ayrilarak daha az bir ceza, yukarida a91k

land1g1 gibi ongormil$tiir. FAil bu fii li hususi bir ama9 ug

runda i~lemi~ ise cezanin altida bir oraninda artt1r1lacag1 ve 

ayrica hapisinde ag1r hapise donli$ecegi belirtilmi$ti. Bu 

ag1rlat1c1 nedenin bulunmasi durumunda yasam1zda ayn1 oranda 

kaynak yasada oldugu gibi art1rman1n yap1lacag1n1 belirtmi$-

· tir. Yalniz hapis cezas1n1n agir hapise donti$mesi yasamizda 

kabul edilmemi$tir. 

Yeni italyan Ceza Yasasinda memurlarin konut dokunul-

mazl1g1n1 ihlal su9u 615. madde de iki f1kra, $eklinde dtizen

lenmi$tir. Soz konusu maddenin 1. f1kras1nda konut ve eklenti

sine gorevine ili$kin yetkileri kottiye kullanarak giren veya 

burada kalmaya devam eden kamu gorevlisinin bir yildan be$ 

y1la kadar cezaland1r1lacag1 belirtilmi$tir. Maddenin 2. f1k

ras1nda ise, bu yerlere yasan1n ongordtigti formaliteler yerine 

getirilmeden girilirse bir yila kadar hapis cezasi verilecegi 

ongortilmil~tilr. Bu su9un ag1rla$IDl$ $ekline italyan Ceza Yasa

sinda yer verilmemi~tir. 

1986 Ti.irk Ceza Yasasi ontasar1s1nda ise, memurlar tara

f1ndan i$lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun basit $e

kli i9in dort aydan iki yila kadar hapis cezasi ongoriilmekte

dir ki, cezanin alt s1n1r1 ytirtirltikteki yasaya gore artt1r1l

m1$ fakat list s1n1r1 ise onemli ol9tide dti~tirtilmti~ttir (2). 

(1) Bkz. 1889 italyan Ceza Yasasi md. 158 (MAJNO, 
s. 13 7) 

(2) Bkz. 1986 Ttirk Ceza Yasasi 0ntasar1s1 md. 137 

c. II, 
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Bu yerlerde ayrica keyfi muamelede bulunan memura ise sekiz 

aydan ti9 yila kadar hapis cezasi verilecegi belirtilmektedir. 

Burada ise, gortililyor ki tasari su9un ag1rla9m19 bu 9eklinde 

ki cezanin alt s1n1r1n1 artt1rm19, list s1n1r1 ise, ayni kal

m19t1r. Su9un hususi bir ama9la i91enmesi durumundaki ag1rla

t1c1 nedenin varliginda ise, bir degi9iklik ongorlilmemi9 yli

rilrllikteki yasada belirtilen oranda cezanin artt1r1lacag1 ya

z1l1d1r. 

Ki9iler tarafindan i9lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

su9unu incelerken, yapt1g1m1z yaptirim konusundaki ele9tirile

rimiz bu su9 i9inde ge9erlidir (1). 

(1) Bkz. Yukarida 2. Bolilm, ~· 9, n. III 
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s 0 N u 

Konulara gore ilgili ooliimlerde yapt1g1m1z degerlendir

me, ele9tiri ve onerilerimizin ana noktalar1n1 9u 9ekilde 

ozetleyebiliriz. 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9u, Roma Hukukunda "Vi 

Domum in troire" kavramina kadar geriye gotilrilltirse de, c;agda9 

bir su9tur. Eski zamanla:r:da konut kutsal bir9ey "Res Sacra" 

say1ld1g1 ic;in korunmu9tur. Bugilnkil anlami ile ilk once kamu 

memurlari.na kar91 ki9ileri korumak ic;in ongortilen konut doku

nulmazl1g1n 1 ihlal su9u (1810 Fransiz ceza yasas1 md. 184), 

daha sonra ki9ilerin ki9ilere kar91 da bu fiili i9lemelerinin 

yapt1r1m altina al1nmas1 ile (1832 Fransiz Ceza Yasasi md. 

1S4/2) geni9letilmi9 ve yilzy1l1m1zda hemen hemen blitlin ceza 

yasalar1 bu su9a yer vermi9lerdir. 

Ti.irk Hukukunda ise, ilk kez, 1858 tarihli yasa ile dli

zenlenen bu ciiri.im, 1889 Zanardelli Yasasindan bugilnki.i yasamiza 

aktar1lm19t1r. 

Kaynak yasadan a11nd1g1 1926 tarihinden bugtine kadar, 

konut dokunulmazl1g1n1 ihlal cilrilmlerini dilzenleyen ceza yasa

m1zdaki hi.iktimler hie; degi9iklige ugramam19t1r. 

Konut dok~nulmazl1g1, 1982 Anayasas1 tarafi.ndan gilver.ce 

alt1na al1nm19 (md. 21) temel haklardan biridir. Konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal cilri.imleri, ister ki9iden ki9iye kar91 i9-

lenmi9 olsun, ister devlet tarafi.ndan memurlari arac1l1g1 ile 

ki9ilere yonelik olsun, ceza yasam1z1n hi.irriyet aleyhine i9le

nen ciirilmler ba9l1g1n1 ta91yan ikinci bab1nin dordilncii fasl1 

ic;inde diizenlenmi9tir. Modern hilrriyet anlay191na gore, asil 

hiirriyete kar91 suc;lar, devletin memurlar1 arac1l1g1 ile ki9i

lere kar91 i9ledigi suc;lardan ibarettir. Ki9ilerin ki9ilere 
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kar~1 i~ledikleri konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9lar1, ki~i

nin subjektif ki~isel hilrriyetini ihlal eder. ±~te bu nedenle 

ki ~i ler taraf indan i 9lenen konut dokunulmazligin 1 i hlal su9la

r1 1930 italyan ceza yasasinda (md. 614) oldugu gibi, ceza ya

sam1z1n ki9ilere kar91 i~lenen su9lar bOltimilnde ve ki9isel 

hilrriyet aleyhine i~lenen su9lar arasinda yer almal1d1r. 

Yasada, yalniz konut ve eklentisinin korunmas1, insanin 

ozel ya~amina ili~kin faaliyetlerinin btiyilk bir bOliimlintin bu 

yerlerde ge9mesi ve ayrica ki~i htirriyetinin en iyi 9ekilde 

geli~tigi, yaygin bulundugu yerin buralar olmasindand~r. Hal

buki insanlar yemek, i9mek, dinlenmek ve misafirlerini kabul 

etmek gibi, ozel ya9amla ilgili onemli faaliyetlerinin btiylik 

bir bOlilmilnil yazihane, bilro gibi i~yerlerinde ge9irmektedir

ler. Bu bak1mdan ki9i hilrriyetine kar~1 i~lenmi~ bir fiil ola

rak kabul ettigimiz konut dokunulmazl1g1n1 ihlal sucunun i9-

yerlerini korumaktan yoksun olmas1 ele~tirilebilir. 

Kar~1la9t1rmal1 hukukta, konut d191nda konut dokunul

mazl1g1n1 ihlal su9u ile korunan yerler belirtilirken, ba 71 

yasalarin yaln1z konut eklentisi kavramina (1889 italyan ceza 

yasas1 md. 157, 1930 italyan ceza yasasi rnd. 614) yer verdik

leri gortilmektedir. Diger yasalar ise konuttan ba9ka korunan 

yerleri hirer hirer (Isvi9re ceza yasas1 rnd. 186) saymi~tir. 

Yasam1z1n, konut d191nda 'korunan yerleri belirtirken yalniz 

konut eklen tisi ( mti~temi lat1) kavramina yer vererek say ma yon

temini benimsememi~ olmasi, kanaatimizce maddenin en olumlu 

yonlidilr. Bu yontem sayesinde 9ehir ve k1rsal kesimdeki konut

lar1n degi~ik ozelliklerde bulunan, fakat ki~i hilrriyeti bak1-

m1ndan korunmasi gereken yerlerinin yarg19 taraf1ndan eklen ti 

kapsami olarak tayin ve taktir edilmek suretiyle korumas1z 

kalmasi onlenmi~ olmaktadir. 

Yasamizda, ozel ki~iler tarafindan i~lenen konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal su~unun maddi unsuru belirtilirken, riza 

hilafina veya bile ile veya gizli'ce giri~ten bahsedildigi 
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halde, 91kmama hareketinin ne §ekilde ger9ekle9mesi gerektigi 

durumu belirtilmemi9tir. italyan ceza yasas1nda (1930 md. 

614/2) oldugu gibi girildikten sonra, 91kmaman1n da riza hila

f1na, hile ile veya gizlice olmas1nirl yasada ac;1k9a yer almas1 

yerinde olacakt1r. 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun meydana gelebilme

si i9in genel kast yeterlidir. Bu nedenle ogreti ve uygulama

da, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal ozel kast1n1n, su9un manevi 

unsurunu meydana getirecegine ili9kin gorti9lerin kabul olanagi 

yoktur. 

Yasada, su9un silahla i9lenmesi durumunda, silah ag1r

lat1c1 neden olarak kabul edilmi9tir. Halbuki, silah su9un 

bizzat i9lenmesinde kullanilmasa dahi, gorilntir bir 9ekilde ta-

91nd1g1 zaman da kar91 taraftaki ki9inin iradesinde bir degi-
' 

9iklik yaratmak suretiyle savunmayi azal tip, suc;un i9lenmesini 

kolayla9t1rmaktad1r. Bu nedenle, konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

suc;unda silahin magdurun i.izerinde korkutucu bir etki yaratacak 

bir bic;imde, gortini.ir 9ekilde ta91nmas1, silahin ag1rlat1c1 

neden olarak kabulti ic;in yeterlidir. Nitekim, italyan yasa 

koyucusu buna benzer bir hlikmti yasaya koyarak (1930 md. 614 I 
4), bu duruma ac;1kl1k getirmi9tir. 

Yasamizda konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun yalniz 

ki9iler tizerinde 9iddet kullan1lmas1 suretiyle i9lenmesi ag1r

lat1c1 bir neden olarak kabul edilmi9, buna kar~1l1k e9ya lize

rinde 9iddet kullan1lmas1 suc;un ag1rla9m1~ 9ekli say1lmam19-

t1r. Halbuki, e§ya ilzerinde 9iddet kullanilarak suc;un i9lenme

si de savunmayi azaltmakta; suc;un i9lenmesini kolayla9t1rmak

tad1r. l§te bu nedenle, 1975 Alman (Paragraf 124) ve 1930 

italyan ceza yasasinda ( md. 614/ 4) oldugu gibi, e§ya lizerinde 

de §iddet kullanilarak konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su9unun 

i§lenmesi durumunun da ag1rlat1c1 neden olarak yasada ac;1k9a 

yer almas1 yerinde olacakt1r. 
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Ayr1ca, yasa ~iddet kavram1n1 kulland1g1ndan bunun i<;:i

ne manevi cebir olan tehdit girmemektedir. savunmay1 azaltan 

ve dolay1s1yla fiilin i~lenmesini kolay1a,t1ran su<;:un tehditle 

i,lenmesi hali yasada ag1rlat1c1 bir neden olarak yer almal1y

d1. 

Konut dokunulmazl1g1n1 ihlal fiilinin memurlar tarafin

dan i~lenmesine ili,kin ,u hususlar1 saptayabiliriz. 

Ki,ilerce i'lenen konut dokunulmazl1g1n1 ihlal su<;:unun 

maddi unsuru, girmek veya girdikten sonra <;:1kmamaktan ibaret

tir. Memurlar taraf1ndan gorevin kottiye kullan1lmas1 suretiyle 

i~lenen konut dokunulmazl1g1n i ihlal su<;:unda ise yalniz gir

mekten sozedilmektedir. Memurdan ba,kas1 ic;in su<;: sayilan, 

girdikten sonra <;:ikmamak hareketinin memur bak1m1ndan su<;: sa

y 1l amayac ag1n 1 dti,tinmek olanaks1zd1r. Yasada bu konuyla ilgili 

bir bo,lugun bulundugu ger<;:ektir. 1930 italyan ceza yasas1nda 

(md. 615) oldugu gibi, girmek veya girdikten sonra <;:1kmama du

rumunun yasamizda da yer almas1 uygun olacakt1r. 

Ttirk Ceza Yasas1 1 n1n 194. maddesinde memurun konut veya 

eklentisine (mil1temilat1na) gorevini kottiye kullanarak girme

si durumunda, bu su9un basit ,eklinin olu1acag1 ongortilmil,tilr. 

Buna kar,1l1k yasada memurun bu yerlere girdikten sonra 11 evin 11 

ic;ini ara,t1rmak gibi, ba.!?ka keyfi bir muamelede bulunmas1 

durumu ag1rlat1c1 neden olarak kabul ~dilmi,tir. Konut doku

nulmazl1g1n1 ihlal su<;:unun basit 1eklinde, konut veya eklen

tisine girmek sozkonusu olduguna gore; girdikten sonra 

ara,t1rman1n da bu yerlerle s1n1rl1 kalmas1n1n ag1r1a,t1r1c1 

nedeni te,kil edecegi kanaatindeyiz. Bu bakimdan yasada yer 

al an 11 
••• eger bu i-!lte evin i<;:ini ara,tirmak gibi •.• 11 ibare

sinin dogru olmad1g1 kanaatindeyim. Diger bir deyi,le ara,t1r

man1n mutlaka evde yap1lmas1 ,art degildir. Her ne kadar ogre

tide, bu "ev"den amac1n konut veya eklentisi oldugu kabul 

edilmekte ise de, yasanin ayn1 hiikmtintin bir yerinde konut veya 



- 273 -

eklentisinden sozedildigi halde, diger yerinde evden bahsetme

si c;eli9ki yaratmaktadir. Bu ev sozcilgtintin yasada yapilacak 

dilzenleme ile ac;ikc;a konut veya eklentisi olarak dilzeltilmesi 

yerinde olacaktir. Nitekim, kaynak yasanin Fransizca c;eviri

sinde (Code penal d'Italie traduit annote et precede d'ume 

intraduction par Jules Lacointa, Paris 1890, md. 158) ev ke

limesine yer verilmemi9tir. 

Ceza yasamizda yer alan mala kar91 i9lenen suc;larin 

hic;te az1msanmayacak bir kismina konut dokunulmazl1g1n1 ihlal 

suc;u ic;in ongortilen cezadan daha ag1r cezalar ongortilmti9ttir. 

Demekki; ki9i htirriyetine kar91 i9lenmi9 bir sue; olan konut 

dokunulmazl1g1n1 ihlal suc;u, mala kari;;i i9lenmi9 suc;tan daha 

hafif bir sue; olarak di.izenlenmi9tir. Halbuki, gi.in ilmilzde ceza 

yasalarinm c;agdai;; olup olmad1g1 insana ve insan haklar1na 

verilen listiln degerden anla91lmaktad1r. Bu nedenle ceza yasa

m1zdaki bu suc;lar ve cezalar aras1ndaki orant1s1zl1g1n gide

rilmesinin yerinde olacag1 kanaatindeyiz. 
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