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“TÜRK CEZA HUKUKU’NDA MALA ZARAR VERME SUÇU  

VE KRİMİNOLOJİK AÇIDAN  VANDALİZM” 
 

Erkan Sarıtaş 

 

 

ÖZ 

 

  Mala zarar verme suçu, Türkiye’de en çok işlenen suç tiplerinden biridir. 

Vandalizm olarak adlandırılan mala zarar verme fiilleri, kriminolojik açıdan da 

önemli bir araştırma alanıdır. Bu çalışmada öncelikle 5237 Sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 151. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçu, ceza hukuku 

açısından analiz edilecektir. Bu kapsamda suçun koruduğu hukuksal değer, suçun 

unsurları, nitelikli halleri ve yaptırımı incelenecektir. Ayrıca vandalizm olgusunu 

kriminolojik açıdan da inceleyebilmek amacıyla, çalışmamızda vandalizmin 

nedenleri çeşitli perspektiflerden ele alınmaya ve bunun yanında, suça ilişkin 

istatistiki verilere etki eden yaş, eğitim durumu gibi bireysel ve sosyal değişkenler ile 

ekonomik gelişim, kentleşme gibi çevresel ve sosyal etmenlerin incelenmesine de 

çalışılmıştır. Yine bu kapsamda suç mağdurlarının gösterdikleri özelliklere de 

değinilmiştir. 
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“CRİMİNAL DAMAGE TO PROPERTY IN TURKİSH 

CRIMINAL LAW AND VANDALİSM FROM THE POINT OF 

CRİMİNOLOGY” 

 

Erkan Sarıtaş 

 

 

ABSTRACT 

 

Criminal damage to property is one of the most frequently committed crimes 

in Turkey. Actions of damaging property is also called vandalism is an important 

area of research in criminology. İn this study, the criminal damage to property shall 

be first analyzed from the point of criminal law, as regulated in Article 151 of 

Turkish Penal Code with number 5237. Within this scope, the legal good as protected 

by the crime, elements of the crime , aggravating circumstances and punishment of 

crime shall be examined. Additionally, as to examining vandalism from the 

criminological point of view, it was tried to deal with the causes of vandalism from 

various perspectives and beside that, it was tried to examine the social and individual 

variables such as age, educational backgraund that effect the statistical data relevant 

to crime, together with social and enviromental factors such as economical 

development, urbanization etc. Again within this scope, the characteristics displayed 

by the crimes victims are also dealth with. 
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ÖNSÖZ 

 

Mala zarar verme fiilleri uygulamada çok sık karşılaşılan suç tiplerinden 

biridir. Bir suç tipi olarak çok uzun bir tarihi gelişim seyri geçirmiş olsa da bu gün 

için hem unsurları hem de özel görünüş biçimleri ve özellikle de korunan hukuksal 

değer açısından  oldukça tartışmalıdır. Bu tartışmalar teoride kalan, pratik değeri 

olmayan tartışmalar da değildir. Hem hukuksal değer açısından hem de suçun 

unsurlarına ilişkin farklı bakış açıları uygulama açısından oldukça farklı kararların 

ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Buna rağmen bu suç tipine ilişkin yeterli 

monografik çalışma yapılmamıştır. 

Kriminolojik alanda vandalizm olarak adlandırılan mala zarar verme 

fiillerinin hukuksal yönü kadar kriminolojik yönü de oldukça önemlidir. Maalesef 

ülkemizde suç tiplerine ilişkin incelemelerde kriminolojik tahlillere yeteri kadar 

başvurulmamaktadır. Bundan hiç kuşkusuz mala zarar verme fiilleri de nasibini 

almıştır. Ülkemizde ancak sosyolog ve psikologlar ya da güvenlik bilimleri 

uzmanları kendi perspektiflerinden vandalizmi incelemişlerdir. Ancak kriminolojik 

açıdan vandalizmin incelenmesi mümkün olamamıştır. 

Bu çalışmamızda biz, hem mala zarar verme suçunun ceza hukuku açısından 

inceleyerek bir nebze de olsa öğreti ve uygulamaya yarar sağlamak, hem de 

kriminolojik tahlil yapmaya çalışarak ülkemizde hala gelişim evrelerinin başında 

olan kriminoloji bilimine katkıda bulunmak amacındayız. 

Bu zor ve yorucu çalışmanın ilk aşamalarından sonuçlanmasına kadar hem 

bilimsel hem de manevi desteğini esirgemeyen, özellikle kriminoloji alanındaki derin 

bilgi ve tecrübesini paylaşmaktan çekinmeyen çok değerli hocam ve tez danışmanım 

Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı’ya teşekkür ediyorum. Yine bu vesile ile diğer pek 

çok öğrenci gibi benim de yüksek lisans çalışmama sağladığı burs ile destek olan 

TÜBİTAK’a (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve bu kurumun 

değerli başkan ve yöneticileri ile bu kurum bünyesindeki BİDEB’in (Bilim İnsanı 

Destekleme Daire Başkanlığı) değerli idareci ve çalışanlarına teşekkürlerimi iletmek 

istiyorum. 
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GİRİŞ 

 

İnceleme konumuz olan “Türk Ceza Hukuku’nda Mala Zarar Verme Suçu ve 

Kriminolojik Açıdan Vandalizm”, aslında iki farklı alanda çalışmayı gerektiren çift 

yönlü bir konudur. Zira konunun hem bir teknik hukuki yönü, hem de kriminolojik 

bir yönü bulunmaktadır. Türk hukukunda da mukayeseli hukukta olduğu gibi her bir 

suç tipinin incelenmesi ceza hukuku ile ilgili çalışmaların önemli bir ayağını teşkil 

etmektedir. Gerçek dünyada somut davranışlar, ceza hukuku aleminde, öncelikle 

kanunların emir ve yasak normu içeren özel hükümleri ile karşılanacaktır. Buradaki 

unsur ve kavramların tamamlanabilmesi için ise ceza hukukunun genel teorisi 

dikkate alınacaktır. Bu nedenle ceza hukukuna ilişkin genel teori yani suç ve ceza 

teorilerinin her bir suç tipine uygulanışının yanı sıra, her suç tipini kendine has 

unsurlarının da doğru bir şekilde tahlil edilmesi gereklidir. Bu yöntem, kendi 

alanındaki bilginin kuramsal düzeyde kalmasının anlamsız olduğu ve neticede 

uygulamaya yönelik çıkarımlar sağlanması şart olan hukuk bilimi açısından oldukça 

önemli olacaktır.  

Mala zarar verme suçu da toplumsal hayatta çokça karşılaşılan suç tiplerinden 

biridir. Ancak hukukun bir sistem olarak var olduğu ilk zamanlardan beri haksız bir 

eylem türü olarak kabul edilen bu tarz fiiller açısından ne doktrin de ne de uygulama, 

suç tipine ilişkin, “olan ve olması gereken unsur ve kavramlar” üzerinde yeknesak bir 

uygulama kabul etmiş değildir. Öyle ki bizim hukukumuzda mala zarar verme 

suçuna ilişkin kanuni düzenleme ile ilgili hali hazırda tartışılan veya tartışılması 

gereken bir çok sorun vardır ve buradaki tartışmalardan çıkarılan sonuçlar elbette 

uygulamayı da derinden etkileyecektir. Gerçekten, bu suç tipine ilişkin kuramsal bir 

bakış açısının belirlenebilmesi için halihazırda bir çok soruya cevap verebilmek 

gerekir: Acaba bu suçla hangi hukuksal değer ya da değerler korunmaktadır? Fail 

kendisine ait bir mala zarar verirse bu fiili de suç teşkil edecek midir? Bu suçla ilgili 

failde özel bir amaç aranmalı mıdır yoksa başkasının malına zarar verildiğinin 

bilinmesi ve istenmesi yeterli midir? Hangi halde nitelikli unsurlar 

uygulanabilecektir? Fail hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilmesi için 

giderimi bizzat fail mi yapmalıdır yoksa başkasının giderimde bulunması da kafi 
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midir? Bu ve benzeri bir çok soruya verilecek farklı cevaplar, somut olayda failin üç 

yıl veya daha fazla hürriyetinden yoksun kalmasına veya aksine hiç ceza almamasına 

neden olabilecektir. Bir insan hayatı için bu kadar farklı sonuçlar doğurabilecek 

sorunların gereksiz tartışmalar olmayacağı ve bir kaç satırlık açıklamalarla 

geçiştirilemeyeceği açıktır. Ne var ki hukuk literatürümüzde mala zarar verme suçu 

ile ilgili monografik eser bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır1. Bu açıdan 

mala zarar verme suçunun uygulamaya yardımcı olacak ayrıntıda ve her yönüyle 

incelenmesi hem doktrin hem de uygulama açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Mala zarar verme suçuna ilişkin uygulamadaki karmaşa ve bu suç tipinin, 

ceza hukukunun genel hükümlerinin uygulanışı açısından gösterdiği ilginç özellikler 

daha öğrencilik zamanlarımızda bizim ilgimizi çekmişti. Bu konuda araştırma 

yapmak ve kişisel görüş belirlemek için çok uzun bir süre okuma yapma fırsatı 

bulduk ve bu çerçevede bu gün için doktrinde ve uygulamada kabul edilen 

görüşlerden oldukça farklı görüşlere sahip olduğumuzu gördük. Bu görüşlerimizin 

bazılarını yayınladığımız oldukça kısa bir değerlendirme çalışmasında hukuk dünyası 

ile paylaşma fırsatı da bulduk2. Ancak bu veya benzeri kısa çalışmalarla hem 

konunun gerektiği gibi ele alınamayacağını, hem de bazı görüşlerin hiç ifade 

edilemeyeceği ya da kısa gerekçelerle yetinilmek suretiyle açıklanmak zorunda 

kalacağı gerçeği karşısında konuyu bir yüksek lisans tez çalışması çerçevesinde ele 

almak gerekti. Asıl önemli olarak da konunun kriminolojik boyutunun3 da 

incelenmesi fikri hasıl oldu. Bu nedenlerle genel olarak tez konusunu “Türk Ceza 

Hukuku’nda Mala Zarar Verme Suçu ve Kriminolojik Açıdan Vandalizm” olarak 

belirledik. 

                                                
1 Bu konuda son dönemde yapılmış az sayıdaki çalışmaya örnek olarak bkz. Selami Turabi, Mala 
Zarar Verme Suçları (5237 Sayılı TCK m.151 vd.) Ankara, Seçkin, 2008; M. Emin Alşahin, “Mala 
Zarar Verme Suçları”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisan Tezi, İstanbul, 2005. 
2 Erkan Sarıtaş, “5237 Sayılı TCK’da Mala Zarar Verme Suçu”, İstanbul Barosu Dergisi, 2008/1. 
3 Mala zarar verme suçunun kriminolojik boyutu bizim literatürümüzde hemen hemen hiç 
incelenmemiştir. Bu konudaki az sayıda çalışma ise psikologlar veya sosyologlar tarafından olgunun 
yalnızca bazı boyutları ele alınarak incelenmektedir. Bu konuda yeni tarihli bir çalışma için bkz. Sadık 
Dinçtürk, “Türkiye’de Vandalizmin Sosyal, Ekonomik ve Psikolojik Boyutları”, Afyonkarahisar 
Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Afyonkarahisar , 2007. 
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Esasında Türk Ceza Hukuku’nda mala zarar verme fiilleri yalnızca TCK 

m.151 ve 152’de hükme bağlanan “mala zarar verme suçu” ile düzenlenmiş değildir. 

Mevzuatta benzer bir çok fiil, farklı suç tipler çerçevesinde yaptırımla karşılanmıştır. 

Gerçekten, söz gelimi mezarlıklara ve ibadethanelere zarar verilmesi TCK’ da, 

ormanlara zarar verilmesi Or K.’da vs. düzenlenmiştir. Ancak biz konunun sistemli 

bir şekilde incelenebilmesi için dikkatimizi yalnızca TCK m.151 ve 152’de 

düzenlenen mala zarar verme suçuna yoğunlaştırdık. Bu çerçevede çalışmamızda, 

unsurları açısından yalnızca TCK m.151 ve 152’de düzenlenen mala zarar verme 

suçu ele alınmış, benzer suç tiplerine ise yeri geldiğince değinilmeye çalışılmıştır. 

Buna paralel olarak da kriminolojik inceleme kısmında genel olarak “başkalarının 

malına bilerek zarar verme” anlamında aldığımız vandalizm sorunu incelenmiş, 

bununla ilgili bazı kavramlar -söz gelimi tüm şiddet suçları, hayvanlara karşı sadist 

davranışlar veya yine hayvanlara karşı cinsel şiddet- kapsam dışında bırakılmıştır.  

Bu çalışmada mala zarar verme suçu, ceza hukuku açısından incelerken 

doktrinde yerleşmiş olan suç teorileri referans olarak alınmıştır. Ancak diğer bir çok 

hukuk dalından farklı olarak, ceza hukukunda, henüz temel kavramlar üzerinde dahi 

bir uzlaşmanın olmadığı dikkate alındığında, bu suç teorilerinin somut suç tipine 

uygulanması açısından öncelikle kavramlara verdiğimiz anlamları kısaca aktarmak 

zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenle söz gelimi mala zarar verme suçu açısından, 

suça iştirak müessesesinin nasıl sonuçlar doğuracağını belirleyebilmek için öncelikle 

bu müessese ile ilgili temel bakış açılarına değinilmiştir. 

Mala zarar verme suçuna ilişkin yasal düzenlemelerin doğru bir şekilde 

incelenebilmesi için bu suç tipinin kısa tarihsel gelişimine ve modern kanunlardaki 

düzenleniş şekillerine dikkat etmek gereği karşısında çalışmamızın ilk bölümünde 

genel olarak suç tipini tanımladıktan sonra suçun tarihsel gelişimi aktarılmaya 

çalışılacaktır. Yine bu bölümde modern Alman, Fransız ve İngiliz ceza hukuku 

mevzuatlarında, mala zarar verme suçunun yer alış biçimini de ele alacağız. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde suçla korunan hukuksal değer ve suçun 

maddi konusu ile fail ve mağduru incelenmeye çalışılacaktır. Genellikle ceza özel 

hukuku incelemelerinde bu bölüm kısa tutulmaktadır. Ancak mala zarar verme 

suçunda korunan hukuksal değer halihazırda oldukça tartışmalıdır. Bu tartışmalar 

pratikte önemsiz kuramsal tartışmalar da değildir. Bu husustaki temel görüşlerdeki 
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farklılıklar ve buna göre konumlanma, uygulama açısından da ciddi sonuçlar 

doğuracaktır. Bu açıdan bu bölümde, öncelikle suçla korunan hukuksal değer 

meselesine ilişkin doktrindeki temel görüşler aktarılacak ve benimsediğimiz görüşün 

gerekçeleri sunulmaya çalışılacaktır. Bunun yanında suçun maddi konusu ve suçla 

korunan hukuksa değere ilişkin kabul edilecek görüşe göre şekillenecek olan suçun 

faili ve mağduru meseleleri de incelenmeye çalışılacaktır. 

Üçüncü bölümde genel olarak suçun üç unsuru yani maddi unsur, manevi 

unsur ve hukuka aykırılık unsuru ile suçun nitelikli halleri incelenecektir. Bu hususta 

özellikle taraftar olunan suç teorisinin ana ilkeleri ışığında mala zarar verme suçunun 

tipik hareketi ve oluşması gereken zarar neticesi, suçun manevi unsuru olarak kast ve 

özellikle özel kast meselesi ile suçun yapısına etki eden hukuka uygunluk 

nedenlerine ve son olarak da suçun nitelikli hallerine değinilecektir. 

Suçun yapısal bir unsurundan ziyade tamamen oluşmuş bir suçtan dolayı 

failin kınanması meselesi kapsamında gördüğümüz kusur meselesi ve ne kastın ne de 

kusurun kapsamında olmayan ve genellikle “suçun yapısal unsurları dışında kalan 

haller” olarak sınıflandırılan cezalandırılmayı önleyen şahsi sebepler ile etkin 

pişmanlık müessesine ve mala zarar verme suçunda çok önemli bir yeri olan yanılma 

hallerine dördüncü bölümde yer vereceğiz. Beşinci bölümde ise mala zarar verme 

suçunun özel görünüş biçimleri olarak suça teşebbüs, suça iştirak ve suçların içtimaı 

müesseselerinin inceleme konumuz açısından gösterdiği özelliklere, suçun 

kovuşturulmasına ve yaptırımına değinilecektir.  

Takip eden ve çalışmanın son bölümü olan altıncı bölümde ise kriminolojik 

ve viktimolojik açıdan mala zarar verme suçlarını yani vandalizmi incelemeye 

çalışacağız. Bu bölümde öncelikle vandalizm kavramı tanımlanmaya çalışılacak, 

etolojik yani “bir davranış olarak suçun nedeni” çerçevesinde incelenecek ve 

akabinde yaş, cinsiyet, eğitim, şehirleşme gibi değişkenlerin suç oranlarına olan 

etkisi ele alınacaktır. Yine bu bölümde viktimolojik olarak vandalizmi de incelemeye 

çalışacağız. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN TANIMLANMASI,  KANUNİ 

DÜZENLEME,  SUÇUN TARİHSEL GELİŞİMİ  VE  MODERN 

CEZA KANUNLARINDA DÜZENLENİŞİ 

 

 

A- TÜRK CEZA KANUNU’NUN MALA ZARAR VERME 

SUÇUNA İLİŞKİN DÜZENLEMESİ VE SUÇUN 

TANIMLANMASI 

 

Mala Zarar Verme Suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Özel 

Hükümler” isimli ikinci kitabının , “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının 

onuncu bölümü olan “Mal Varlığına Karşı Suçlar” kapsamı içinde 151. ve 152. 

maddelerde düzenlenmiştir. 151. maddede suçun basit şekli hükme bağlanmışken 

152. maddede suçun nitelikli halleri düzenlenmiştir. 151. madde metni şu şekildedir: 

 

Madde 151 - (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya 
tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya 
kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya 
adlî para cezası ile cezalandırılır.   
(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak 
hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki 
fıkra hükmü uygulanır. 
 

Suçun basit hali açısından kanun koyucu, suçun maddi konusunu dikkate 

alarak ikili bir ayrım yapmıştır. Bu ayrım çerçevesinde zarar verilen şeyin sahipli 

hayvan olması durumu, hükmün ikinci fıkrasında özel olarak düzenlenmişken, bunun 

dışındaki her türlü eşya (bitkiler ve cansız varlıklar vs.) birinci fıkra kapsamında 

genel bir şekilde düzenlenmiştir. Bu farklılık, suçun maddi unsuru açısından kendini 

göstermekte olup, her iki fıkradaki suç tipi açısından tipik hareketler birbirinden 

farklıdır. Öyle ki, suçun maddi konusunun sahipli hayvan olması durumunda suç, bu 

hayvanın öldürülmesi , işe yaramayacak hâle getirilmesi veya değerinin azalmasına 

neden olunması fiilleriyle işlenebilecek iken, sahipli hayvan dışındaki mallar 
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açısından suçun oluşabilmesi için malın yıkılması , tahrip edilmesi, yok edilmesi, 

bozulması, kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesi gerekmektedir. Ancak 

kanunda suçun yaptırımı açısından, suçun bu iki tür maddi konuya karşı işlenmesi 

arasında bir ayrım yapılmamıştır. 

          Suçun nitelikli hallerini düzenleyen 152. madde metni ise şu şekildedir: 

Madde 152 - (1) Mala zarar verme suçunun;  
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya 
kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,  
b) Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya 
tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında, 
c) Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü 
dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında, 
d) Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan 
tesisler hakkında,  
e) Grev veya lokavt hâllerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya 
işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında 
olan bina, tesis veya eşya hakkında,  
f) Siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst 
kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya 
hakkında,  
g) Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu 
görevlisinin zararına olarak,  
İşlenmesi hâlinde, fail hakkında bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 
(2) Mala zarar verme suçunun;  
a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,  
b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,  
c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh 
kullanarak,  
İşlenmesi hâlinde, verilecek ceza iki katına kadar artırılır.  

 

152. maddede kanun koyucu mala zarar verme suçunun nitelikli hallerini iki 

fıkraya (gruba) ayırarak her bir gruba farklı cezalar öngörmüştür. Buna göre, birinci 

fıkrada sayılan cezaya etki eden nedenlerin bulunması halinde kanun koyucu bir alt 

ve üst sınır vererek cezayı belirttiği halde, ikinci fıkradaki nedenlerin bulunması 

halinde mala zarar verme suçunun basit hali veya madde 152/f.1’ deki nitelikli halleri 

nedeniyle verilecek ceza iki katına kadar arttırılacaktır. Birinci grupta kanun koyucu 

-son bent hariç olmak üzere- bazı mallara karşı yapılan mala zarar verme eylemlerini, 

bu malların nitelikleri itibariyle taşıdıkları önemi göz önünde bulundurarak daha ağır 

bir yaptırıma tabi tutmuşken; ikinci grupta ise suç konusu olan mal nasıl bir mal 

olursa olsun, yani ister basit mala zarar vermenin(TCK m. 151’in) isterse de TCK m. 
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152/f.1 in kapsamına girsin, suçun işlenişinde kullanılan araçlar dikkate alınarak, 

verilecek cezada artırım yapılması öngörülmüştür. Buna göre eylem birinci fıkranın 

kapsamına giren bir mala karşı, ikinci fıkrada belirtilen şekilde işlenmişse her iki 

nitelikli hal de birlikte uygulanacaktır. Birinci fıkranın son bendinde ise failin özel 

bir saiki düzenlenmiş ve ağırlaştırıcı neden olarak ele alınmıştır. 

Kanuni düzenleme dikkate alındığında mala zarar verme suçu başkasının 

taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, 

bozmak, kullanılamaz hâle getirmek veya kirletmek veyahut haklı bir neden 

olmaksızın, sahipli hayvanı öldürmek, işe yaramayacak hâle getirmek veya değerinin 

azalmasına neden olmak biçiminde tanımlanabilir. Bu tanım çerçevesinde genel 

olarak suçun failinin başkasının malına zarar veren kimse olduğu, suçun oluşabilmesi 

için kanunda belirtilen tipik zarar neticelerinden herhangi birinin gerçekleşmesinin 

yeterli olacağı görülmektedir. Kanun, suçun konusu açısından eşya kavramını geniş 

bir anlamsal çerçevede ele almış ve canlı hayvanları da bu kapsamda saymıştır. 

Ancak işin doğası gereği suçun konusunun canlı hayvan olması ile ilgili, buna has 

farklı zarar tipleri geliştirilmiştir. Ayrıca dikkat etmek gerekir ki malın taşınır veya 

taşınmaz olması, suçun oluşması açısından önemli değildir. 

 

B- MALA ZARAR VERME SUÇUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

1- Genel Olarak 

 

Hukuk, insana özgü özel bir olgunun yani kültürün ürünüdür. Kültürel her 

öğe gibi hukuk da “zamanla” gelişmiştir. Bu gün için sosyal yaşamın vazgeçilmezi 

olan bir çok hukuki kural ve kurum, esasında uzun bir tarihsel gelişiminin neticesidir. 

Bu hukuksal kural ve kurumların doğru anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi, bu 

tarihsel gelişimin incelenmesi ile yakından ilişkilidir. Bu kapsamda herhangi bir suç 

tipinin doğru bir şekilde incelenebilmesi için de o suç tipinin mevcut kanundaki 

düzenlenmesini meydana getiren tarihsel gelişme incelenmelidir. Biz de bu bölümde 

mala zarar verme suçunun hukuk tarihi içindeki gelişimine kısaca göz atacağız. 

Bunun için öncelikle antik medeniyetleri, ardından bu gün modern Avrupa hukuk 
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sisteminin temelinin atıldığı Roma Hukuku’nda mala zarar verme suçunun 

düzenlenişini ve uygulanışını, Roma Hukuku’nun uzun etkisinden sonra Avrupa 

Hukuk anlayışında ve özellikle ceza hukuku alanında etkilerini uzun süre gösteren 

“Aydınlanma Çağı”nın yansımalarını, bu dönemdeki kodifikasyon hareketleri 

neticesinde meydana  gelen ceza kanunlarında mala zarar verme suçunun  

düzenlenişi çerçevesinde ele alacağız. Bunun yanında ülkemizde bin yıla yakın bir 

süre uygulanan İslam Hukuku sisteminde bu suç tipinin düzenlenişini ve öncesinde 

Eski Türk Hukukunu, bunlarla bağlantılı olarak Osmanlının son dönemindeki 

kanunlaştırma hareketlerini de incelemeye çalışacağız. Son olarak da 765 sayılı 

(Eski) Türk Ceza Kanununda mala zarar verme suçunun düzenlenişini inceleyeceğiz. 

 

2- Antik Medeniyetlerde Mala Zarar Verme  

a. Hitit Hukuku 

 

Hititler, M.Ö. 18. yy başlarından M.Ö.8 yy’ a kadar Anadolu’da hüküm 

sürmüş gelişmiş bir uygarlığa sahip topluluktur. Menşeleri henüz açıklığa 

kavuşturulmamış olmakla birlikte bir Hint- Avrupa kavmi olduğu kabul edilen 

Hititler, gelişmiş bir devlet yapısının yanı sıra kapsamlı bir hukuk sistemi de 

oluşturmuşlardır. Hitit hukukunda önemli bir öğe olarak ceza hukuku, kural olarak 

devletin cezalandırma yetkisine sahip olduğu bir sistem biçiminde tasarlanmıştır. 

Bununla birlikte çağdaşı olan Asurlular veya Babillilerden farklı olarak Hititler, ceza 

hukukunda bedensel cezalardan ziyade, suçun neden olduğu zararın giderilmesine 

yönelik para cezalarını, yaptırım sistemlerinin temeline oturtmuşlardır1. Bu sistemde, 

cezayla karşılanan fiillerin büyük kısmı için suçla meydana gelen zararın tazmini 

esas yaptırım sistemi olarak ele alınmış, buna bazen (zararın tazminine ilaveten 

ödenecek) para cezaları eklenmiştir2. Bu olgu, hayata karşı suçlar ve özellikle cinsel 

suçlardan ziyade, mala karşı suçlarda tam anlamıyla ifadesini bulmaktaydı. Liberal 

ilk çağ toplumlarının hemen hepsinde olduğu gibi Hititlerde de mülkiyet, başlıca 

                                                
1 Ergun Kaptan, “3700 Yıl Önce Anadolu’da Hukuk”, Bilim ve Teknik Dergisi, sy:225, Ağustos 
1986, s.35. 
2 Recai Galip Okandan, Umumi Hukuk Tarihi Dersleri, İstanbul, Fakülteler Matbaası,1951, s.204. 
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koruncak hukuksal değerlerden biri olarak alınmış ve mülkiyete yönelmiş haksız 

fiiller cezalandırılmıştır. Ancak Hitit yaptırım sisteminin genel karakteri, belki en 

çok bu alanda kendini göstermiş ve mala zarar verme fiilleri açısından, hemen hemen 

her tip fiil için, yalnızca zararın tazmini esası kabul olunmuştur. Fakat bazı fiiller 

açısından zararın tazminine ek para cezaları da öngörülmüştür. Hitit Hukuku’nda boş 

bir ambarı yakan kimsenin ambarı yeniden yapmakla, eğer ambarda hububat var ise 

buna ek olarak, gelecek hasat döneminde bu zararı hububatla tazmin etmekle 

yükümlü tutulacağı, eğer fiil bir evin yakılması niteliğinde ise faile evin yeniden 

yaptırılacağı, ancak failin bir köle olması halinde zararın tazminine ek olarak kölenin 

burnu ve kulaklarının da kesileceği belirtilmiştir3. Bunun gibi, başkasının 

bahçesindeki bir meyve ağacını kesen kimse ağaç başına altı şekel (Hitit ölçü birimi) 

gümüş ödemekle, başkasının hayvanına zarar veren ise ya bunun yerine aynı cins ve 

özellikte sağlam bir hayvan vermekle ya da hayvanın değerinde meydana gelen 

azalmayı tazminle yükümlü tutulurdu4. Bununla birlikte bu yaptırımların nasıl 

uygulandığı, yargılamanın nasıl yapıldığı ve bu münasebetle, bu yaptırımların özel 

hukuk mu yoksa ceza hukuku yönlerinin mi ağır bastığı bilinmemektedir. Bu, 

esasında, ilkçağ topluluklarının bir çoğunda mala zarar verme fiilinin genel olarak 

zararın tazminiyle karşılanması olgusuyla yakından ilgilidir. Bu zararın tazmininin 

devlet eliyle sağlanacak olması yargılama açısından kamu hukuku ağırlığını 

hissettirmekteyse de neticede ödenecek tazminatın mağdura verilmesi günümüzdeki 

özel hukuk kurumlarına benzemektedir. Bu olguyu, çoğu fiillere ekonomik yaptırım 

uygulayan Hitit hukukunun, kendine has sistemi içinde telakki etmek gerekir.  

 

b. Babil Hukuku 

 

Babil Devleti, M.Ö.23.yy’ dan (aralıklarla) MÖ.6.yy’ a kadar  Ön Asya’da 

hüküm sürmüştür.  Hem toprakların genişliği hem de on üç asırlık uzun tarih Babil 

Hukukunun yeksenak olmasını engellemiş, çeşitli bölgelerde, çeşitli zamanlarda 

farklı hukuk kuralları uygulanmıştır. Ancak Babillilerden günümüze kalan en önemli 

                                                
3 A.e. s.210. 
4 A.e. s.210-211. 
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yazıtlardan biri Babil hukuku hakkında önemli ipuçları vermektedir: Hammurabi 

Kanunları5. Bu kanunlar, hem modern kanunlara olan benzerlikleri hem de 

kendisinden sonra binlerce yıl boyunca Ortadoğu’daki hemen her hukuk sistemini 

derinden etkilemeleri nedeniyle hukuk tarihinde önemli bir yer tutmaktadırlar. 

Hammurabi Kanunları’nın bu gün elde olan tek nüshası 282 maddeden oluşmaktadır. 

Bu kanunda bir klasifikasyon yapılmamış olup, hem özel hukuk hem de ceza hukuku 

çeşitli maddelerde iç içe geçmiş bir şekilde düzenlenmiştir. Mala zarar verme suçu 

açısından kanunda genel bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte çeşitli 

hükümlerde ekinlerin zarara uğratılması, ağaç kesilmesi ve (o zaman eşya olarak 

telakki edilen) kölelere verilen bedensel zararlardan bahsedilmektedir. Bununla 

birlikte mala yönelik zarar verici eylemlere -hırsızlık veya adam öldürmeden ya da 

cinsel saldırı fillerinden farklı olarak- ceza hukukuna has bir yaptırım biçimi (ceza) 

öngörülmüş olmayıp genellikle zararın karşılanmasına yönelik tazminat ödenmesi 

kabul edilmiştir. Burada tazminat niteliğindeki bu ödeme de devlete değil, bizzat 

zarar görene olmaktaydı. Söz gelimi 57. maddeye göre eğer bir çoban, arazi 

sahibinin izni ve koyunların sahibinin bilgisi olmaksızın otlatmak için koyunların 

tarlalara girmesine izin verirse (...)  tarla sahibinin izni olmaksızın sürüsünü tarlada 

otlatan çoban her on gan’lık arazi için 20 gur’luk mısırı tarla sahibine öder.  Yine 

59. maddeye göre bahçe sahibinin izni olmaksızın her hangi bir adam bir ağacı kesip 

bahçeye devirirse yarım mina para öder6. Keza 245 maddeye göre bir kimse bir öküz 

kiralar da onları, kötü  muamele  ya da  darbe  sonucu öldürürse öküze karşı öküz 

vererek tazmin etmelidir. 246. maddeye göre ise  bir kimse bir öküz kiralar da onun 

bacağını kırarsa ya da boyun bağlarını keserse öküze karşı öküz vererek tazmin 

eder7. Aynı esas, o devirde eşya kategorisinde kabul edilen köleler için de kabul 

edilmişti. Buna ilişkin 252. maddeye göre eğer bir kişinin kölesini öldürürse bir 

gümüş  minanın 1/3’ünü verir8.   

Bütün bu hükümler dikkate alındığında Hammurabi Kanunu’nda mala zarar 

verme fillerinin ceza hukuku kapsamında telakki edilmeyip, failin suçtan zarar gören 

                                                
5 Bkz.  W. W. Davies;Codes of Hammurabi and Moses, y.y.y. Kessinger Publishing, 2003. 
6 Davies; a.g.e. s. 47- 48. 
7 A.e. s. 97. 
8 A.e. s. 99. 
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mağdura tazminat ödemesiyle yetinilen bir haksız fiil türü olarak düzenlendiğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. 

c. Atina Hukuku 

 

         Eski Yunan toplumu genel olarak şehir devletleri çerçevesinde teşkilatlanmıştı 

ve bunların içinde en önemli ve etkilisi Atina şehir devletiydi. Sonradan Roma 

Hukuku bölümünde göreceğimiz üzere, Atina Hukukunda da mala yönelik zararlar 

genellikle özel hukuk kapsamında telakki ediliyordu ve Hitit Hukukunda olduğu gibi 

yaptırım olarak mağdurun uğradığı zararın tazmini öngörüyordu. Ancak Hitit 

hukukundan farklı olarak Yunan hukukunda, çok büyük boyutlu zarar verme 

eylemleri devletin cezalandırma yetkisi içinde telakki edilmekteydi. Bu tür zarar 

verme eylemlerinden en önemlisi “ev veya ahır yakma” olarak ifade edebileceğimiz 

kundaklama fiiliydi. Arsal, Atina Hukukunda kundaklamanın cezasının idam 

olduğunu belirtmektedir9. Bunun dışındaki mala zarar verme fiilleri açısından ise 

mağdurun zararının giderilmesi yegane yaptırım olarak düzenlenmişti. 

 

3- Roma Hukuku’nda Mala Zarar Verme 

a. Genel Olarak 

 

          M.Ö. 7. yy’dan itibaren şekillenmeye başlayan Roma Hukuku, özel hukuk 

alanında olduğu kadar, kamu hukuku alanında da modern Avrupa hukuk sistemlerini 

derinden etkilemiştir. Bununla birlikte Roma Hukuku ilk zamanlarda daha ziyade 

özel hukuk karakteri göstermekte olup, her ne kadar hukuk, “kamu hukuku ve özel 

hukuk” şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuşsa da kamu hukuku bugünkü anlamda 

kendine has bir sisteme sahip olmayıp, kısas ve diyet cezaları ile zarara uğrayan özel 

menfaatlerin tatmini amaçlanmıştı. İlerleyen devirlerde crimen adı verilen ve kamu 

suçu10 manasına gelen haksız fiillerde devletin cezalandırması esası kabul olundu. 

                                                
9 Sadri Maksudi Arsal, Umumi Hukuk Tarihi, İkinci tabı, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1944 
s.128. 
10 Umur; a.g.e. s.88. 
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Bununla birlikte crimenler adam öldürme, suçüstü hırsızlık, vatana ihanet gibi son 

derece sınırlı bir alan için kabul olunmuştu. Bu olgu, Romanın bilinen ilk yazılı 

hukuk kuralları olan XII Levha Kanunları’nda11 da ifadesini bulmuştur. Bununla 

birlikte inceleme konumuz olan mala zarar verme fiillerine ilişkin ilk esasları bu 

kanunlarda bulabilmek mümkündür. XII Levha Kanunları esasında Roma 

Hukuku'ndaki, “haksız fiillerin özel hukuk bünyesinde telakki edilmesi” yöntemini 

değiştirmemekte, ancak çok önemli saydığı bazı fiilleri crimen olarak kabul 

etmekteydi. Fakat kanun hükümleri genel nitelik taşımayıp, bazı özel fiiller 

düzenlenmekle yetinilmişti. Bunun dışındaki haksız fiiller ve bu arada mala zarar 

verme fiilleri için, özel hukuk alanında, şahsın kendi açacağı bir tazminat davasının 

neticesinde ödenecek bir miktar tazminat dışında bir yaptırım öngörülmemişti. Bu 

uygulama, MÖ.3 yy.’a kadar bu  şekilde devam etti . MÖ 287 yılında kabul edildiği 

düşünülen Lex Aquilia (kanunu), mala verilen zarar eylemlerini ayrıntılı olarak 

düzenlemiş ve zarar görenin actio legis Aquilia isimli bir dava açabileceğini kabul 

etmiştir12. Her ne kadar dava, zararın tazmini esasına dayanmaktaysa da bazı 

özellikleri nedeniyle bu davanın esas itibariyle bir ceza davası olduğu kabul 

olunmaktadır13. Daha sonraları İustinianus döneminde bu dava karma bir dava halini 

almıştır. Kısaca özetlediğimiz bu gelişim seyrini ayrıntılı olarak inceleyebilmek için 

öncelikle XII Levha Kanunlarına göz atmamız gerekmektedir. 

 

                                                
11 On iki Levha Kanunlarının Latince metni ve Türkçe çevirisi için bkz. Sema Sandalcı, “On İki Levha 
Yasaları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dileri ve Kültürleri Bölümü Latin 
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1993. Kanunların 
İngilizce çevirisi için bkz. William Alexander Hunter; A Systematic And Historical Exposition Of 
Roman Law İn The Order Of A Code, Translated To English:John Ashton Cross, 4. Baskı, London, 
Sweet & Maxwell, 1803, s.17 vd. (Google Books tarafından, Harvard Üniversitesindeki orijinal 
kaynağından, 30 Ağustos 2007 tarihinde dijital ortama aktarılmıştır. 11.04.2009, (Çevrimiçi), Bkz. 
http://books.google.com/books?id=5HgMAAAAYAAJ&printsec=titlepage&hl=tr). 
12 Ayrıntılı bilgi için bkz. Pervin Somer, Roma Hukukunda Mala Verilen Zarar, Türk Hukuku ile 
Karşılaştırmalı, İstanbul, Derin Yayınları, 2008; Erwin Grueber, The Roman Law Of Damage To 
Property: Being A Commentary On The Title Of The Digest Ad Legem Aquiliam (IX.2) : With 
An İntroduction To The Study Of The Corpus Juris Civilis, New Jersey, The Lawbook 
Exchange,Ltd., 2004. 
13 Türkan Rado, Roma Hukuku Dersleri: Borçlar Hukuku, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1980, 
s.193. 
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b. On iki Levha Kanunları 

 

          Roma Hukuku’nun ilk devirlerinde hukuk, yazılı olmayan örf ve adet 

hukukuna dayanmakta olup ilk yazılı kaynakların XII Levha Kanunları olduğu 

belirtilmektedir14. O zamana kadar uygulanmış örf ve adet hukukunu yazılı olarak 

tesbit eden XII Levha Kanunları, yapılışından yaklaşık altmış yıl sonra, Galyalıların 

Roma’yı istilası sırasında tahrip edilmiş olduğundan bu kanunlar ağızdan ağza 

aktarılmış olup, bazı kısımların değişmiş olduğu düşünülmektedir15. Bununla birlikte, 

çok uzun bir süre uygulanmaları ve bu kanunların hükümleriyle çelişen bir çok 

kanun yapılmasına rağmen bu kanunlardan saygıyla söz edilmesi16 Roma 

Hukuku’nun incelenmesi açısından oldukça önemli bir kaynak olduğunu 

göstermektedir.  

           Kanunda özel hukuka ve kamu hukukuna ait hükümler belli bir sistem içinde 

düzenlenmiş değildir. Özel hukuka ait hükümler içeren bir levhada bazen bir ceza 

kuralına rastlanabilirken, ceza hukukuna ait hükümler içeren bir levhada ise akdi 

faizin sınırını gösteren bir hükümle karşılaşmak mümkündür. Ancak kanunda genel 

olarak ceza içeren hükümler VIII. Levhada düzenlenmişti17. Bu levhanın 10 ve 11. 

maddelerinde mala zarar verme niteliğindeki bazı fiiller düzenlenmiş ve yaptırım 

altına alınmıştı. 10. maddeye göre; 

 

“Kim bir yapı ya da bir eve bitişik olarak depolanmış tahıl yığınını ateşe 
verirse, eğer bunu bilerek ve kötülük amaçlayarak yapmışsa, bağlı (ve) 
dövüldükten sonra ateşle öldürülmesi emredilir; ama eğer savsama sonucu 
(yangın çıkmışsa), zararı ödemesi emredilir; eğer (ödeme için) yeterli imkanı 
daha azsa, daha hafif ceza alacaktır” 18. 

 
                                                
14 Umur, a.g.e. s.18. Ayrıca bkz. Lord Mackenzie Mackenzie, Studies İn Roman Law With 
Comperative Views of  The Laws Of France, England and Scotland, Second Edition, Edinburg  
and London, William  Blackwood  and  Sons, 1854, s.5 (Google Books tarafından, Amerika Harvard 
Üniversitesindeki orijinal kaynağından, 29 Ağus. 2007 tarihinde dijital ortama aktarılmıştır. 19.04.07 
(Çevrimiçi) Bkz. http://books.google.com/books?id=Ul4MAAAAYAAJ&printsec=titlepage&hl=tr  
15 Umur, a.g.e., s.77. 
16 Bu kanunun yapılmasından yaklaşık bin yıl sonra hazırlanan Corpus İuris Civilis’te bir kimsenin 
ağacının hırsızlık kastıyla kesilmesi halinde, hem sonradan kabul edilen Lex Aquilia’ya hem de On iki 
Levha yasasına göre dava açılabileceğinin belirtilmiş olması (Paulus, Digesta, 47,7,1), bu kanunun 
çok uzun süre uygulandığının kanıtıdır (Bkz. Sandalcı, a.g.e. s.69, Açıklama 44). 
17 Bkz. Sandalcı, a.g.e. s.53. 
18 Sandalcı, a.g.e. s.54. 
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               Bu hükümle genel olarak kundaklama fiili yaptırım altına alınmıştır. Buna 

göre bir kimse herhangi bir yapıyı veya bir eve bitişikteki tahıl deposunu “kasten” ve 

“kötü amaçla” yakmışsa cezalandırılacaktır. Bu hükmün iki önemli özelliği 

bulunmaktadır. Birincisi; Roma hukukunda önceleri uygulanan “ salt netice 

sorumluluğu”19 esası, XII Levha Kanunlarında yakarak zarar verme açısından kabul 

edilmiş değildir. Failin mutlaka fiili bilerek işlemesi gerekir. Ancak bu da yeterli 

olmayıp failin fiili işlerken kötülük yapma amacı da taşıması gerekir. Kötülük yapma 

amacının belirtilmiş olması ise hem neticenin istenmiş olmasının zorunlu bir unsur 

olarak kabul edilmesine, hem de failin bir zarar verme amacına sahip olmasının 

aranmasına neden olacaktır. Bu açıdan bu fiil ancak kasten işlenirse kanunda 

belirtilen ceza uygulanabilecektir. Nitekim ikinci cümlede yangının “savsama 

sonucu” çıkması ayrıca düzenlenmiş ve bu hale ilişki olarak, fiilin kasten işlenmesi 

ile karşılaştırılamayacak derecede hafif bir ceza öngörülmüştür. Bu açıdan fiilin 

taksirle işlenmesinin de cezalandırılabilir nitelikte olduğu söylenebilir. Kundaklama 

fiilinin kasten işlenmesi durumunda cezası çok ağır olup, yaptırım olarak failin 

dövüldükten sonra ateşle öldürülmesi kabul edilmiştir. Taksirle zarar verme 

açısından ise para cezası öngörülmüş ve failin eğer (ödeme için) yeterli imkanı daha 

azsa, daha hafif ceza verileceği belirtilmiştir. Buradaki ödemenin, Roma 

Hukuku’nun genel karakteri çerçevesinde mağdura yapılacağı söylenebilir. Ancak bu 

durum bunun bir ceza olmamasını sonuçlamayacaktır. Nitekim metinde de açıkça 

ceza verme ifadesi kullanılmıştır. 

          XII Levha Kanunlarında düzenlenen diğer mala zarar verme hali 11. maddede 

hükme bağlanmıştır: 

 

“On iki Levhada, saldırgan niyetle başkasının (ağaçlarını) kesen kişinin her 
bir ağaç için yirmi beş as ödemesi öngörülmüştür”20. 
 
 

         11. maddede özel olarak ağaç kesme fiili yaptırıma bağlanmıştır.  Buna göre bir 

kimse başkasının ağacını “saldırgan niyetle” keserse, her bir ağaç için maktu bir 

miktar para ödeyecektir. Bu haliyle hükümde, özellikle saldırgan niyetten 

                                                
19 Bkz. Kayıhan İçel, Süheyl Donay, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, Genel Kısım, 1. 
Kitap, Yenilenmiş 3. bası, İstanbul, Beta Basın Yayın Dağıtım,1999, s.40-41. 
20 Sandalcı,a.g.e. s.54-55. 
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bahsedilmek suretiyle kast ilkesinin kabul edildiği, hatta bir özel kast halinin 

öngörüldüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca her ne kadar fiil sonucunda 

(muhtemelen mağdura) bir miktar para ödenmesi öngörülmüşse de bunun miktarının 

zararın oranına göre değil de maktu olması, bunun bir suç olarak kabul edildiğini 

göstermektedir21. 

              XII Levha Kanunlarındaki bu hükümlerle genel olarak her türlü eşyaya 

verilen zararların değil, sadece bazı tür mallara (ağaç veya tahıl) ya da bazı şekillerde 

(yakarak) verilen zararların düzenlendiği söylenebilir. Bu kanunlarda yalnızca çok 

önemli addedilen (ve belki de patrici -  plep mücadelesinde daha önceden pleplerin 

zararına uygulanmış) bazı hususların düzenlenmiş olması karşısında diğer mala zarar 

verme fiilleri açısından örf ve adet hukukunun uygulanmaya devam olunduğu 

söylenebilir. Genel olarak XII Levha Kanunlarında mala zarar verme niteliğindeki 

bazı fiillerin suç olarak öngörülüp ciddi cezalarla cezalandırılması ve bu fiillere 

ilişkin kast unsurunun cezalandırılabilirlik için esas alınması, mala zarar verme 

suçunun müstakil bir hal alması açısından önemlidir. Ancak Roma Hukukunda, mala 

zarar verme fiilleri ile ilgili tam manasıyla kapsamlı ilk düzenleme, iki yüz yıl sonra 

Lex Aquilia ile yapılabilmiştir. 

c.Lex Aquilia 

 

              Lex Aquilia, Roma Hukuku’nda mala verilen zararların geniş biçimde 

düzenlendiği ilk kanundur. M.Ö. 287 yılında22 kabul edildiği düşünülen Lex Aquilia , 

birincisi, başkasına ait bir kölenin veya sürü hayvanının öldürülmesi, ikincisi 

alacaklının zararına hileli bir şekilde borçlunun ibra edilmesi, üçüncüsü ise köle ve 

hayvanların yaralanması ve diğer her türlü mala zarar verme fiilinin düzenlendiği üç 

bölümden oluşmaktaydı23. Bu üç bölümdeki fiiller genel olarak, haksız olarak 

başkasının malına zarar vermek manasına gelen damnum iniuria datum suçunu 

                                                
21 Bkz. Okandan, a.g.e. s.488-489. 
22 Grueber, Lex Aquilia’nın AUC (ab urbe condita – Romanın kuruluşundan bu yana) 467 yılında 
kabul edildiğini belirtmektedir. Bu da miladi takvimle M.Ö. 286-287 yıllarına tekabül etmektedir. 
Bkz. Grueber a.g.e. s.184-185. 
23Mackenzie,a.g.e.,s.243, Somer,a.g.e.s.12, Umur,a.g.e.s.394, Rado, a.g.e.s.192, Turabi,a.g.e., s.30. 
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oluşturmaktadır24. Sonradan önemini yitirdiği ifade edilen25 ikinci bölüm bir tarafa 

bırakılırsa, Lex Aquilia’da zarar verme eylemleri; “köle veya sürü hayvanının 

öldürülmesi” ve “köle ve hayvanın yaralanması ile diğer mallara verilen zararlar” 

olarak ikiye ayrılmış ancak her ikisi için de suçtan zarar görenin actio legis Aquilia  

davasını açabileceği belirtilmiştir26. Bu davanın, bu gün için bir tazminat davasına 

benzemekle birlikte, esasında bir ceza davası olduğu belirtilmiştir27. Roma 

Hukukunda haksız fiiller hususunda, tazminat ile ceza davalarının birbirine çok yakın 

bir şekilde düzenlenmesi söz konusu olsa da, Roma Hukukunun genel karakteri 

çerçevesinde bunlar arasında ayrım yapabilmek de mümkündür. Nitekim Roma 

Hukukunda bir davanın ceza davası (actiones poenales) mı yoksa hukuk davası mı 

olduğu, bu davanın çeşitli özelliklerine göre belirlenebilmekteydi28. Genel olarak  bu 

özellikler dikkate alındığında actio legis Aquilia’nın bir ceza davası olduğu sonucuna 

varmaktayız: Roma Hukukunda, bir haksız fiil davasının ceza davası olduğunu 

gösteren en önemli özelliklerden biri failin birden fazla olması halinde nasıl bir yol 

izleneceği hususunda kendini göstermektedir. Buna göre tazminat davası 

niteliğindeki davalarda tazminat bir kere isteniyor ve faillerden biri bunu öderse 

diğerleri borçtan kurtuluyorlardı. Oysa ceza davalarında ceza miktarı faillerin her 

birinden ayrı ayrı istenebiliyor ve birinin yaptığı ödeme diğerlerini de ödeme yapma 

yükümünden kurtarmıyordu29. Ceza davalarının bir diğer önemli özelliği davanın 

yalnızca fiili işleyene karşı açılabilmesi, mirasçılara karşı açılamamasıdır30. 

                                                
24 Grueber a.g.e, s.184, Umur,a.g.e. s.393-394, Rado, a.g.e. s. 192, Mackenzie, a.g.e. s.243. 
25 Rado, a.g.e. s.193, Umur, a.g.e s.395. 
26 Roma Hukuku’nda şahıslara dava hakkı tanıyan Lex Aquilia hükümleri dışında da çeşitli 
kanunlarla, kamu mallarına verilen ağır zararlar için ağır cezaların öngörüldüğü belirtilmiştir 
(Okandan, a.g.e. s.490). Bu çerçevede, bizim ceza kanunumuzda ayrı bir suç tipi olarak düzenlendiği 
için inceleme konumuz dışında kalan ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verilmesi hallerinde, failin 
öldürülmesi veya ağır işlerde çalıştırılması boyutuna varan yaptırımlar öngörülmüştü. Bunun gibi su 
bendlerinin tahribi halinde de herkesin dava  açma hakkının olduğu kabul edilmiş ve failin ağır para 
cezaları ile karşılanması esası benimsenmişti (Bkz.Okandan, a.g.e. s.490). 
27 Hunter, a.g.e. s. 330,  Mackenzie, a.g.e. s.243, Rado, a.g.e. s. 193. Grueber, Romalı hukukçuların 
çalışmalarında bu davayı sadece bir ceza davası olarak ele almadıklarını, ancak pratikte bir ceza 
davası olarak kabul edildiğini belirtmektedir, bkz. Grueber a.g.e., s.70. Somer ise actio legis 
Aquilia’nın, klasik hukuk döneminde zararın hesaplanmasındaki yöntem dikkate alındığında ceza 
davalarının kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir ceza davası olduğunu belirtmektedir. Somer, a.g.e. s.82. 
28 Bkz. Rado, a.g.e s.184. 
29 A.e. s. 185. 
30 Somer, a.g.e. s.84. 
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Tazminat davası niteliğindeki davalar ise mirasçılara karşı da açılabiliyordu31. Yine 

bütün ceza davaları aile evladının veya kölenin işlediği fiiller için aile babasına 

(pater familias) veya (köle için) efendiye karşı açılabiliyordu32. Buna ek, çok önemli 

bir özellik olarak da ceza davaları bir süreye tabi olmayan daimi bir dava 

niteliğindeydiler. Bütün bunların yanında, ceza davalarında kural olarak failin 

zarardan daha fazlasına mahkum edilmesi söz konusuydu33. İşte actio legis Aquilia , 

ceza davalarına has bu özelliklerin tamamını haiz bir dava çeşidi olduğundan bu dava 

bir ceza davası niteliğindeydi34. 

          Suçtan zarar gören tarafından açılan actio legis Aquilia’nın kabul edilebilmesi 

için , işlenen haksız fiilin bazı koşulları sağlaması gerekirdi: 

1- Öncelikle suçun maddi unsuru oluşmalıydı. Bunun için de köle veya sürü 

hayvanının öldürülmesi ya da köle veya hayvanın yaralanması yahut da diğer 

mallara zarar veren bir fiilin işlenmesi gerekirdi35. Roma Hukuku’nda günümüzden 

farklı olarak bu fiilin, actio legis Aquilia’nın açılmasına sebebiyet verebilmesi için 

mutlaka failin bir icrai hareketinin söz konusu olması gerekirdi36. Hatta bu, daha da 

daraltılmış ve fiilin “bedenen yapılmış olması” şartı aranmıştı. Bu kapsamda, mesela 

bir köleyi itip kuyuya düşüren sorumlu olurken, uzaktan korkutup düşüren sorumlu 

olmazdı37. İhmali hareketler açısından ise actio legis Aquilia’nın uygulanması kabul 

olunmamıştı. Davanın açılabilmesi için pek tabiidir ki icrai hareket neticesinde bir 

zararın da meydana gelmesi gerekiyordu38. 

                                                
31 Rado a.g.e. s. 184, Umur, a.g.e s.391. 
32 Aile babası veya efendi, ya mahkum olunan parayı ödemeli ya da köleyi zarar görene terk etmeliydi 
bkz. Hunter, a.g.e. s. 331, Rado a.g.e. s. 185. 
33 Umur, a.g.e s.394. Hatta tazminat davalarıyla hiçbir suretle uyuşmayacak bir şekilde, eğer fail 
işlediği fiili inkar eder de yapılan yargılama sonucunda fiili işlediği sabit olursa zararın iki misliyle 
mahkum edilmekteydi. Bkz. Somer,a.g.e. s.87 vd. 
34 Rado a.g.e. s. 193. Actio legis Aquilia’nın temel özellikleri hakkında bkz. Grueber, a.g.e. s.196 vd., 
Somer,a.g.e. s.84 vd., Turabi, a.g.e. s.30. 
35 Somer,a.g.e. s.35. 
36 Rado, a.g.e s.194, Somer,a.g.e. s.35. Okandan, zamanla bu esasın genişletildiğini ve “tedricen, canlı 
şeylerin ölümüne, cansız cisimlerin bozulma ve tahrip edilmelerine sebebiyet verme gibi hallerde de, 
ihmali dolayısı ile bu gibi zararların vukuuna sebebiyet veren kimse hakkında da cezai mesuliyet” 
esasının kabul edildiğini belirtmektedir, Okandan a.g.e. s.489. 
37 “corpore corpori” Rado, a.g.e. s.194, Umur, a.g.e s.395, Turabi, a.g.e. s.31. Corpus İuris Civilis’de 
zikredilmiş çeşitli örnekler için bkz. Somer,a.g.e. s.38 vd. 
38 Rado, a.g.e. s.194. 
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2- İkinci olarak suçun oluşabilmesi için failin kusurlu olması gerekliydi39. 

Bunun için öncelikle, failin kusur yeteneğinin olması aranırdı. Roma Hukuku’nda 

genel olarak 12 (veya 14) yaşından küçük çocuklar ile akıl hastalarının kusur ehliyeti 

olmadığı kabul edilirdi40. Failin haksızlığı gerçekleştiriliş biçimi için öncelikli olarak 

kasten hareket emesi aranırdı. Ancak, actio legis Aquilia’nin açılabilmesi için failin 

mutlaka kasten hareket etmiş olması gerekmeyip, dava taksirli olarak meydana 

getirilen zararlar için de açılabilmekteydi41. Bu açıdan Roma Hukuku’nda taksirli 

zarar verme fiilleri de yaptırıma bağlanmıştı. 

3- Üçüncü olarak actio legis Aquilia’nın açılabilmesi, fiilin hukuka aykırı 

olması şartıyla mümkündü42. Eğer fiili hukuka uygun hale getiren bir durum söz 

konusu ise bu davanın neticesinde tazminata hükmedilmesi söz konusu değildi43. 

Roma Hukuku’nda meşru müdafaa, ıztırar hali, hukuk düzeni tarafından özellikle 

yetki verilmesi, mağdurun rızası ve kendi hakkını korumak için kuvvet kullanma 

hallerinin fiili hukuka uygun hale getirdiği kabul olunurdu44. 

Roma Hukuku’ndaki (kural olarak) diğer haksız fiil davalarında olduğu gibi 

bu davada da davayı devlet değil şahsın kendisi açardı. Davayı yalnızca malın maliki 

açabilirdi45. Malik dışındaki kimselerin özellikle sınırlı ayni hak ve kişisel hak 

sahiplerinin bu davayı açabilmeleri mümkün değildi. Ancak bu davanın bir ceza 

davası olmaktan çıkıp giderek bir karma dava halini alması aşamasında pretorlar 

davanın kapsamını genişleterek iyiniyetli zilyedin, intifa, kullanma ve rehin hakkı 

sahiplerinin ve hatta bir şahsi hak sahibi olan kiracının da bu davayı açabileceğini 

kabul etmişlerdir46 . Rado, bu genişleme çerçevesinde İustinianus döneminde bu 

                                                
39 Grueber a.g.e. s.222 vd., Rado, a.g.e. s.194, Somer a.g.e. s.45. 
40 Bkz. Somer,a.g.e. s.45 vd. 
41 “dolus or culpa” denilen bu durumla ilgili Gailus’un açıklamaları için bkz. Hunter, a.g.e. s. 330-
331. Umur, bu ihmalin çok hafif olması halinde dahi davanın kabul edilmeyeceğini belirtmektedir. Bu 
çerçevede becerisizlik de ihmal sayılıyordu. İhmalin tespiti açısından ise Corpus İuris Civilis’in 
İnstitutiones’inde (I,4,3,8) şöyle bir örnek verilmiştir: “Ağaç budayan bir kimse, budadığı dalı yere 
düşürürken oradan geçen bir kölenin ölümüne sebebiyet verse, ihmali  olup olmadığını anlamak için 
bakılır: Eğer ağaç bir sokak kenarında ise ve oradan insanların gelip geçmesi adetse, budayıcının, dalı 
düşürmeden önce seslenmiş olması lazımdır; seslenmemişse mesul olur. Eğer ağaç bir çayırın 
ortasında ise seslenmesine lüzum yoktur.” Umur,a.g.e. s.394. 
42 Grueber a.g.e. s.234, Somer,a.g.e. s. 21 vd., Rado, a.g.e. s.194. 
43 Mackenzie, a.g.e. s.243, Somer, a.g.e. s.21. 
44 Ayrıntılı bilgi için bkz. Somer,a.g.e. s.22 vd. 
45 Grueber a.g.e. s.235, vd. Somer,a.g.e. s.92, Rado, a.g.e. s.194. 
46 Bkz. Grueber a.g.e. s.243-244, Rado,a.g.e. s.195, Umur, a.g.e. s.395, Somer, a.g.e s.92. 
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davanın bir nevi genel tazminat davası niteliğini taşıdığını; bu gün Borçlar 

Kanunu’nun haksız fiillerde tazminatı düzenleyen 41. maddesindeki genel kuralın 

kaynağını, kısmen de olsa actio legis Aquilia’nın, bu genişletilmiş halinde aramak 

gerektiğini belirtmektedir47. 

          Roma Hukuku’nda damnun iniueia datum’un cezası, birinci bölümdeki 

eylemler için malın geçmişe doğru bir sene içinde ulaştığı en yüksek değer, üçüncü 

bölümdeki eylemler için ise son ay içindeki en yüksek değer karşılığı tazminattı48. 

Eğer fail söz konusu fiili işlediğini inkar eder, fakat yapılan yargılama neticesinde o 

fiili işlediği sabit olursa, ceza iki misline yükseltilmekteydi49. 

           Bu özellikleriyle, Lex Aquilia’ da düzenlenmiş olan  damnun iniueia datum 

suçu, XII Levha Kanunlarındaki hükümlerin aksine genel kurallar koymaktadır. 

Sonradan müşterek hukuk dönemine kadar Avrupa’da hakim olacak olan bu kanun, 

hemen bütün malları kapsadığı ve failin bir ceza kovuşturmasına uğratılması 

bakımından önemlidir. Ancak davayı devletin değil de  şahsın açması, yaptırım 

olarak zararın tazminin öngörülmesi ve taksirli mala zarar vermenin de bu kapsamda 

değerlendirilmesi, bugün Avrupa hukuk sistemlerindeki mala zarar verme suçuna 

ilişkin düzenlemelerden oldukça farklı bir hukuksal yapının söz konusu olduğunu 

göstermektedir. Yine de bu kanun, sonradan çıkarılacak bir çok başka yasal 

düzenlemeye kaynaklık etmiştir. 

 

4- Ortaçağ Avrupa Hukuku 

 

Ortaçağ Avrupa’sında, kadim Roma topraklarında barbar kökenli Avrupalı 

halkların kurduğu krallıklar, doğuda İustinianus, batıda ise önce Frank Krallığı 

akabinde Kutsal Roma –Cermen İmparatorluğunun otoriteyi kısmen tekrar tesisine 

kadar kendi adetlerini uygulamışlardır. Germen adetlerinde hemen her türlü 

zararların genellikle para cezası ile karşılanmasının geleneksel uygulama içinde 

                                                
47 Rado, a.g.e. s. 195. 
48 Mackenzie, a.g.e. s.243, Somer,a.g.e. s.66 vd. 
49 Umur,a.g.e. s.395. 
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kabul gördüğü söylenebilir50. Ancak burada dahi kundaklama gibi fiillerin ağır 

cezalarla cezalandırıldığı bilinmektedir. Ancak bu krallıklarda söz gelimi Burgund 

Krallığının Lex Romana Burgindionum’u ve Vizigotların Breviarium 

Alaricianum’u51 gibi (yerel adetlerin etkisi yadsınmamakla birlikte) ağırlıklı olarak 

Roma Hukukuna dayanan kanun külliyatlarının etkisi ile klasik Roma Hukukunun 

Lex aquilia kuralları varlığını sürdürdü. Özellikle, daha sonraki dönemde 

oluşturulan, Corpus İuris ile birlikte mala zarar verme fiilleri hemen tamamen birer 

karma dava olarak bu günkü borçlar hukukundaki haksız fillere yakın bir hal 

almıştı52. Doğu Roma’nın çekilmesi ve Norman akınlarının Avrupa’nın kuzeyini 

hırpalaması ile birlikte -İspanya ve Güney İtalya adalarında hüküm süren İslam 

Hukuku etkisindeki Emeviler bir tarafa bırakılırsa- siyasi otoritelerin çökmesi, 

hemen her derebeylikte kendine has bir hukukun doğmasına sebebiyet verdi. Bu 

devirde diğer bir çok uygulama gibi, mala zarar verme suçu açısından uygulama da 

yeksenak değildi. Ancak Rönesans dönemi ile birlikte glassatorlar, sonrasında 

hümanistler, roma hukuk kitaplarını tekrar inceleyerek müşterek hukukun doğmasına 

zemin hazırladılar53. Özellikle hümanistler, İustinianus öncesi Roma Hukuku’na 

büyük ilgi gösterdiler54. Müşterek hukuk döneminde klasik Roma Hukuku, 

Avrupa’nın hemen her yerinde müştereken uygulan ceza hukuku esaslarına yön 

vermişti55. Bu dönem ve sonrasında, Corpus İuris ve onun batılı benzerleri ile 

birlikte terk edilen “genel olarak malvarlıksal zararların bir suç olarak tanınıp ceza 

ile karşılanması” fikri, tekrar gelişerek aydınlanma çağındaki modern 

kodifikasyonların hemen hepsinde mala zarar verme fillerinin suç olarak 

düzenlenmesini doğurdu. 18.yy’a gelindiğinde ise artık her millet, kendi gelişim 

seyri içinde, kendine has özelliklere sahip hukuklarını sistemleştirerek kodifikasyona 

girişmişlerdi. Elbette bu ceza hukuku alanında da böyle olmuştur. Bunu neticesinde 

mala zarar verme suçu da diğer suç tipleri gibi ceza kanunlarındaki yerini almıştır. 

                                                
50 Bkz. Paul Vinogradoff, Ortaçağ Avrupasında Roma Hukuku, Yayına Haz.: M. Tevfik Özcan, 
İstanbul, Göçebe Yay.,1997, s.47. 
51 Bkz.Hunter ,a.g.e. s.89. 
52 Rado,a.g.e. s.195, Umur, a.g.e. s.395. 
53 Bkz. Hunter,a.g.e.,s.99 vd.,Umur, a.g.e. s.122 vd., Vinogradoff, a.g.e. s.52 vd. 
54 Umur, a.g.e. s.126. 
55 Müşterek hukuk döneminde ceza hukuku için bkz. Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve 
Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, cilt:I, 14. Bası, İstanbul, Beta Yay., 1997, s.46 vd. 
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5- Avrupa’da Aydınlanma Çağı ve Modern Hukuk 

 

a. Avrupa’da Aydınlanma Çağı ve Ceza Hukukunda Kodifikasyon 

 

           Avrupa’da 14. yy.’da başlayan rönesans, sanatsal alanda olduğu kadar  

bilimsel gelişmede ve sosyal değişimde de belirgin bir ivme yaratmıştır. Ancak 

rönesans dönemi boyunca da ortaçağ hukuku varlığını muhafaza etmeyi başarmıştır. 

16. yüzyılın başında Kutsal Roma Germen İmparatorluğunun topraklarında, Alman 

müşterek hukukuna adım atılması son derece önemliyse de modern anlamda ceza 

hukukunun temelini atacak felsefi hareket bundan çok sonraları, 18. yüzyıl başında 

gelişmeye başlamıştır. Bu gelişim içinde, İtalya’da Becceria, Almanya’da 

Feuerbach, İngiltere’de Bentham, Fransa’da Rossi gibi düşünürler, bugünkü anlamda 

modern ceza hukukunun felsefi temellerini atmaya başlamışlardır. Bu düşünürler 

zamanla o derece etkili olmuşlardır ki bu dönemde ortaya konulmaya başlanan bir 

çok ceza yasasında etkileri son derece geniş olmuştur. Avrupa’da Yunan, Roma ve 

ortaçağ hukukunun gelişmiş biçiminin sistemsiz bir şekilde uygulanmasının yarattığı 

rahatsızlık, bir müddet sonra çok geniş kapsamlı, ceza hukukuna has (iştirak, 

teşebbüs, kast vb gibi) bir çok kavramın yeksenak uygulanabileceği genel ceza 

kanunlarının doğmasına yol açmıştır. Bu dönemde özellikle, sonradan Alman Ceza 

Kanununun temelini oluşturacak olan Prusya Ceza Kanunu, yine sonradan bir çok 

kanuna (hatta Fransa’nın dışında söz gelimi Osmanlı Devleti ceza kanununa dahi) 

temel teşkil edecek 1810 Fransız Code Penal’i ve İtalya’da Mussolini yönetimine 

kadar kırk yıla yakın bir süre uygulanacak olan 1889 tarihli Codice Zanardelli 

oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Bu bölümde, daha sonradan modern Alman, İtalyan 

ve Fransız ceza kanunlarına önemli oranda etki eden bu kanunlardaki mala zarar 

verme suçlarının incelenmesine çalışılacaktır. 

b- 1810 Fransız Ceza Kanunu 

 

        Fransa’da, Roma hukuku (özellikle güney bölgelerde), örf ve adet hukuku (daha 

ziyade kuzey bölgelerde) ve kilise hukukunun etkisini koruduğu yeniçağın sonlarına 
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doğru genel bir kanunlaştırma hareketi başlamıştı56.  Napolyon döneminde kurulan 

komisyon 1804 yılında Fransız Medeni Kanunu’nu hazırlamış, akabinde hukuk 

yargılaması kanunu, ticaret kanunu ve nihayet 1810 tarihinde Fransız Ceza 

Kanunu57 hazırlanmıştır. Dört kitaptan oluşan kanunun birinci kitabında cezalara 

ilişkin genel esaslar, ikinci kitabında şahısların ceza sorumlulukları, üçüncü kitabında 

suçlar ve cezaları, son kitabında ise kabahatler düzenlenmiştir. Mala zarar verme 

niteliğindeki fiiller, kanunun üçüncü kitabının şahıslara karşı suçlar isimli ikinci 

bölümünün, malvarlığına karşı suçlar adlı ikinci kısmında “yok etme, bozma ve zarar 

verme başlığı altında” 434 ila 463. maddeler arasında oldukça ayrıntılı bir şekilde 

düzenlenmişti. Kanunda mala zarar verme niteliğindeki fiillere, fiilin niteliğine göre 

oldukça farklı cezalar verilmişti. Örneğin 434. maddede bir kimsenin, kasıtlı olarak 

bir evi, gemiyi, kayığı, depoyu, rıhtımı, ahşap yığınını vs. ateşe vermesinin, idamla 

cezalandırılacağı belirtilmişti. 435. maddeye göre aynı ceza bina, gemi veya 

kayıkların yok edilmesi halinde de tatbik olunacaktı. 438 ve 439. maddelerde bazı 

belge, kağıt veya paralara kamu otoritesini sarsmak amacıyla zarar verilmesi halinde 

hapis cezaları ve buna ek olarak para cezaları öngörülmüştü. 445. maddeye göre eğer 

bir kimse bir başkasının olduğunu bildiği bir ağacı keserse ağaç başına altı günden 

az, altı aydan fazla olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılacak, ancak  ceza 

toplamı beş yılı geçemeyecekti. Kanunun, 446. maddesinde bu cezanın ağaçların 

yaralanması veya kabuklarının soyulması halinde de uygulanacağı; 448. maddede ise 

ağaçların meydanlar, yollar veya sokaklar için dikilmiş olması halinde cezanın alt 

sınırının 20 günden az olmayacağı belirtilmişti. 451. madde tarım aletlerinin ve 

ahırların zarara uğratılması halinde failin bir aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılacağı öngörülmüştü. At ve diğer sürüm hayvanları ile koyun ve rezerve 

durumdaki balıkların zehirlenmesi 452. maddede, bu hayvanların diğer suretle 

öldürülmesi 453. maddede, bunlar dışındaki evcil hayvanların öldürülmesi ise 454. 

maddede çeşitli hapis cezaları ile karşılanmıştı. Bütün bu hükümler birlikte 

                                                
56 Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, 17. bası, Ankara, 
Turhan Kitabevi, 2003, s.73. 
57 Kanun, 1819 tarihinde İngilizce’ye de çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Bu tez çalışmasında, kanunun bu 
İngilizce çevirisinden yararlanılmıştır. Bkz. The penal code of France: trans. into English with a 
prel. dissertation and notes Yayınlayan: Butterworth, 1819 (Google books tarafından New York 
Halk Kütüphanesi’ndeki orijinal kaynağından 8 Kasım 2006 tarihinde dijital ortama aktarılmıştır. Bkz. 
http://books.google.com/books?id=4hgeAAAAMAAJ&printsec=titlepage&hl=tr (çevrimiçi)21.03.09. 
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değerlendirildiğinde modern kanunların bir çoğuna esin kaynağı olan Fransız Ceza 

Kanunu’nun mala zarar verme suçları açısından (diğer birçok suç tipinde olduğu 

gibi) kazuistik bir yöntemle, zarar verilen malın cinsine, niteliğine ve değerine göre 

çeşitli yaptırımlar kabul ettiği görülmektedir. Ancak bu yaptırımlarda kast esas 

alınmış, “malın başkasına ait olduğunun bilinmesi”, hemen her madde açısından 

cezalandırılabilirlik için bir koşul olarak öngörülmüştür. Bu yönüyle kanun, genel 

hükümler ve diğer suç tiplerinde olduğu gibi, mala zarar verme suçu açısından da 

kendisinden sonraki bir çok kanunu etkilemiştir. 

 

c- 1851 Prusya Ceza Kanunu 

 

         Prusya’da esaslı bir kodifikasyon neticesinde 1794 yılında bir ceza kanunu 

yapılmıştı. Ancak daha sonradan bu kanunun yetersiz olduğu düşünülerek yeni bir 

ceza kanunun yapılması planlandı. Çeşitli tarihlerde kurulan bir çok komisyonun 

yaptığı çalışmalar neticesinde hazırlanan metin, 14 Nisan 1851 yılında, aynı yılın 1 

Temmuzundan itibaren yürürlüğe girmek üzere kabul edildi58. Teşebbüs, iştirak, 

içtima, cezaların niteliği, kusur vb gibi hususların düzenlendiği genel kurallar ile iki 

grupta toplanan özel hükümlerin düzenlendiği toplam üç bölüm ve 349 maddeden 

oluşan kanunda, mala zarar verme suçu, “suçlar ve cezaları” başlıklı ikinci bölümde 

26. kısımda düzenlenmişti. Buna göre “herhangi bir kimse kasıtlı ve haksız olarak bir 

başkasının malına zarar verir veya bozarsa iki yılı geçmemek üzere hapis cezası ile 

cezalandırılır”59. Hükme göre mala zarar verme suçu açısından öncelikle failin bir 

başkasının malına zarar vermesi veya onu bozması gerekir. Failin bu zarar 

neticesinden sorumlu olabilmesi ise fiili kasıtlı işlemiş olması şartına bağlıdır. Bu 

açıdan taksirli zarar verme hali, mala zarar verme suçunun dışında tutulmuştur. 

Bunun yanında fiilin hukuka aykırı olması da şarttır. Esasında bu, genel bir unsur 

                                                
58 Geniş bilgi için bkz. Henry Shelton Sanford; The Different Systems of Penal Codes in Europe: 
Also, a Report on the Administrative Changes in France, Since the Revolution of 1848, B. 
Tucker, Senate Printer,1854, s. 57-58 (Google Books ltd. tarafından Harvard Üniversitesindeki 
orijinal kaynağından, 25 Mart 2008 tarihinde dijital ortama aktarılmıştır. Bkz. 
http://books.google.com/books?id=_J4XAAAAYAAJ&printsec=titlepage&hl=tr#PPA58,M1, 
(çevrimiçi) , 15.03.2009. ) 
59 Sanford, a.g.e. s.76. 
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olsa da kanunda özel bir şekilde,“haksız olarak” ibaresi kullanılmıştır. Kanunda, bu 

suça teşebbüsün mümkün olduğu belirtilmiştir. Eğer somut olayda,  kanunda saymak 

suretiyle belirlenmiş hafifletici nedenler varsa faile hapis cezası verilemeyip yalnızca 

para cezası verilebilecektir60. Kanunda, buna mukabil çeşitli ağırlaştırıcı nedenler 

gösterilmiştir. Birden fazla kişinin bu suçu işlemek amacıyla bir araya gelmesi hali, 

yine bu bölümde özel olarak düzenlenmiş ve bu halde duruma göre faillerin iki 

yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği kabul olunmuştur61. 

 

d- 1889 İtalyan (Zanardelli) Ceza Kanunu 

 

         İtalya’da siyasi birlik, diğer Avrupa ülkelerine nazaran oldukça geç bir 

dönemde, 1861 yılında mümkün olabilmişti. Bu tarihte kuzey İtalya’daki Piemonte 

devleti, bütün İtalya’da birliği sağlamış ve İtalya, tek bir krallık halini alabilmişti. Bu 

döneme kadar genel olarak Roma Hukuku ve bunun yanında, bağımsız krallıkların 

ve Kilisenin kendi görüşleri doğrultusunda parçalı bir hukuk sistemi, son dönemlerde 

ise Fransız işgalinin de etkisiyle Fransız Hukuku sistemi etkisi altında olan İtalya’da , 

birleşik krallığın kurulması ile birlikte hızlı bir kodifikasyon hareketine girişilmiş ve 

önce Codice Civile (Medeni Kanun), ardından da kanunun hazırlayıcısı ve sonradan 

başbakan olacak olan Zanardelli’nin adıyla anılan Codice Penale, yani ceza kanunu 

kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. Sonradan Türkçe’ye de aktarılarak ufak 

değişikliklerle 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu’nun da mehazını teşkil edecek bu 

kanun, diğer modern kanunlarda olduğu gibi, biri tüm suç tiplerine uygulanabilecek 

genel esaslar, diğeri ise her bir suç tipine ilişkin unsurları düzenleyen özel hükümler 

olmak üzere iki kısımdan oluşmaktaydı. Mala zarar verme suçu, kanunun ikinci 

kitabında, malvarlığına karşı suçlar başlıklı onuncu bölümünün yedinci faslında, 424. 

maddeden 430. maddeye kadar sekiz madde halinde düzenlenmişti. Kanunun 

sistematiği içinde hayvanlara zarar verme suçu 429. maddede özel olarak 

düzenlenmiş, bunun yanında avın men edildiği özel arazide avlanma fiili 428., etrafı 

çevrilmiş araziye izinsiz girme fiili 427., başkasının arazisine hayvan sokarak zarar 

                                                
60 A.e. 
61 A.e. 
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verme fiili ise 425. maddede düzenlenmişti. Bunların dışında kalan mala zarar verme 

fiilleri ise 424. maddede genel ifadelerle hüküm altına alınmıştı. 424.maddeye göre 

“bir kimse her ne suretle olursa olsun başkasının menkul ve gayrimenkul malını 

tahrip veya imha eder veya bozar yahut bunlara zarar verirse mutazarrır olan 

tarafın şikayeti üzerine bir seneye kadar hapis veya ağır hapis ve beş yüz lirete kadar 

para cezası ile cezalandırılır”62. Hükümde, menkul-gayrimenkul ayrımı 

yapılmaksızın her türlü mala zarar verilmesi halinde ve fakat ancak mağdurun 

şikayet etmesi şartıyla failin cezalandırılabileceği belirtilmekteydi. İtalyan doktrin ve 

uygulamasında suçun oluşabilmesi için zarar verme kastının mevcut olması gerektiği 

belirtilmekteydi63. 424. maddenin ikinci fıkrasında 6 bent halinde nitelikli haller 

gösterilmiş, bu hallerde mağdurun şikayeti aranmaksızın failin cezalandırılacağı 

belirtilmiş ve temel cezaya nazaran daha ağır bir ceza tespit edilmişti. Örneğin, 

memuriyet vazifesinden dolayı öç almak maksadı ile veya  kamuya ait yahut kamu 

hizmetinde bulunan eşyalara, dikilmiş bağ çubuklarına ve meyveli ağaç ve fidanlara 

zarar verilmesi nitelikli zarar verme olarak kabul olunuyordu. Eğer fiil, hükümete 

karşı şiddet veya mukavemet amacıyla veya on kişiden fazla kişinin bir araya 

gelmesi ile işlenirse verilecek ceza da arttırılmaktaydı. 426. maddede başkasının 

arazisine hayvan sokmak suretiyle zarar ika edilmesi halinde de failin 424. maddenin 

ilk fıkrasına göre cezalandırılacağı hükme bağlanmıştı. 429. maddede ise hayvan 

öldürme fiili cezalandırılmaktaydı. Buna göre her kim sebepsiz yere başkasına ait 

olan bir hayvanı öldürürse veya işe yaramayacak hale getirirse yada yalnızca 

değerinde azalmaya neden olursa (ilk iki neticeye nazaran daha hafif olmak üzere) 

cezalandırılmaktaydı64. Eğer verilen zarar hafifse ceza yalnızca hafif para cezası 

niteliğinde olmaktaydı. Ancak tarla ve arazisine kuş veya kümes hayvanı giren 

kimsenin, bu hayvanları zarar meydana getirirken görmesi ve öldürmesi halinde 

cezaen sorumlu olmayacağı kabul edilmişti65. 

 

                                                
62 Luigi Majno, Ceza Kanunu Şerhi, Türk ve İtalyan Ceza Kanunları, cilt 4, Ankara Yargıtay 
Yayınları, 1981,s.166. 
63 A.e. s.167. 
64 Bkz. A.e. s.182 vd. 
65 A.e. s.182-184. 
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6- Türk Hukuk Tarihinde Mala Zarar Verme Suçu 

 

a- İslam Öncesi Türk Hukuku 

 

          İslam öncesi Türk devletlerinde ceza hukukunda yazılı kaynakların 

(başlangıçta hiç sonraları ise yaygın) olmaması nedeniyle hangi suça nasıl bir 

yaptırım uygulandığını bilmek mümkün olmamaktadır. Bu konuda, genellikle 

Uygurlara kadar olan dönem açısından, Türk devletlerinin komşularının yazılı 

kaynaklarına başvurulmaktadır66. Bunlardan en önemlisi olan Çin kaynaklarında, 

Hunlar ve Göktürkler için çoğu, “uygulamalara tanık olmaya dayalı” yüzeysel 

bilgiler verilmektedir. Çin kaynaklarında Hun Türklerinde büyük suçların ölümle, 

küçük suçların ise “damgalanmak” veya “dövülmek” manasına gelen “araba 

tekerleği altında ezilmek” cezaları ile cezalandırıldığı, hapis cezasına ise çok sınırlı 

hallerde, o da çok kısa süreler için başvurulduğu belirtilmektedir67. Mala zarar verme 

suçu açısından ise kaynaklarda özel bir bilgiye rastlanmamaktadır. Çin 

kaynaklarında, Türklerde, devlet başkanına (hakana) kılıç çekmek, adam öldürmek, 

tecavüz gibi fiillerin büyük suçlar içinde mütalaa edildiğinin nakledildiği68 göz 

önünde bulundurulduğunda, mala zarar vermenin, görece daha hafif bir suç olarak 

nitelendirildiği ve fiilin işlenişi ve zararın durumuna göre, araba tekerliği altında 

ezilmek yaptırımının uygulandığı veya bazı hallerde yalnızca zararın tazmini ile 

yetinildiği tahmin edilebilir. Nitekim benzer suçlar olan, kişinin şahsına zarar verme 

ve hırsızlık fiillerinin genellikle (mağdura ödenen) para cezası ile cezalandırıldığı 

belirtilmektedir69. Spesifik olarak mala zarar vermeden bahsedilmemekle birlikte 

bazı yazarlar, “Eski Türkler' de başlıca hırsızlık (...), başkalarına kötülük yaparak 

zarar verme, (...), vb. gibi mülkiyete karşı işlenilen suçların;(...), dayak cezasını 

                                                
66 Çoşkun Üçok, Ahmet Mumcu, Gülnihal Bozkurt;Türk Hukuk Tarihi, Yeniden Düzenlenip, 
Gözden Geçirilmiş Ekli Onuncu Baskı, Ankara, Savaş Yayınevi, 2002, s.20, Feda Şamil Arık, “Eski 
Türk Ceza Hukukuna Dair Notlar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih 
Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 17 Sayı: 28 , s.1 vd. 
67 Üçok, Mumcu, Bozkurt, a.g.e. s.20. 
68 Bkz. İçel,Donay, a.g.e. s.46. 
69 Üçok, Mumcu, Bozkurt, a.g.e. s.27. 
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gerektirdiği”(ni) 70 belirtmektedirler. Yine mülkiyete karşı işlenen bir çok suç 

açısından zararın tazmininin de bir yaptırım olarak uygulanmakta olduğu 

belirtilmektedir71. Fakat bu bilgiye, bu konuda tarihsel açıdan farklı zamanlarda 

yaşamış topluluklar arasında bir bütünlük olmadığı gibi aynı zaman diliminde 

yaşamış farklı Türk toplulukları arasında da uygulama ayniyetinin olmadığı bilgisi 

eklenmektedir72. 

b- İslam Hukuku 

 

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra Türk Hukuku, İslam Hukuku’nun 

etkisi altına girmiş, genel olarak örfi hukuk varlığını devam ettirse de hukukun genel 

karakteri, İslam Hukuku’na göre şekillenmiştir. İslam Ceza Hukuku’nda bazı 

suçların ne zaman ve nasıl vuku bulacağı ve bunların cezalarının ne olacağı temel 

kaynak olan Kur’an-ı Kerim’de öngörülmüştür73. Bununla birlikte bu, yalnız cinayet 

veya zina gibi ağır sayılan suçlar için söz konusu olmuştur. Geri kalan bir çok suç 

için uygulama, diğer kaynaklar olan sünnet, icma ve içtihat yolu ile geliştirilmiştir. 

Mala zarar verme fiilleri, Kur’an’ da ve hadislerde günah sayılmışsa da74 bu suçun 

genel olarak unsurları ve cezası için bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak şahsa karşı 

bir suç olarak kabul edilen mala zarar verme fiilleri, İslam Hukuku sistematiği içinde 

diğer bazı suç tipleri ile birlikte “itlaf” başlığı altında cezalandırılabilir bir fiil olarak 

kabul edilmiştir. İtlaf fiili, başkasının canlı veya cansız herhangi bir eşyasına verilen 

zararlar anlamında kullanılmıştır75. Eylemin icrai veya ihmali olması fark 

yaratmamaktadır. Bu kapsamda örneğin hayvanının başkasının malına zarar verdiğini 

görmesine rağmen müdahale etmeyen kimse, bu neticeden sorumlu tutulmaktadır76. 

Ancak her halde işlenen fiilin neticesinde bir zarar meydana gelmelidir77. Aynı 

şekilde işlenen fiilin cezai sorumluluk doğurması, ancak hukuk açısından kabul 

                                                
70 Arık, a.g.e. s.15. 
71 A.e. s.20. 
72 A.e. s.14-15. 
73 Üçok, Mumcu, Bozkurt, a.g.e. s.74, Dönmezer, Erman, a.g.e. s.116 İçel,Donay, a.g.e. s.47, İlhan 
Akbulut, “İslam Hukukunda Suçlar ve Cezalar”, AÜHFD, c.52,s.1,Ankara, AÜHF Yay.,2003, s.168. 
74 Bkz. M. Akif Aydın, “İtlaf”, İslam Ansiklopedisi, s.466, Turabi, a.g.e. s.35. 
75 Turabi , a.g.e. s.35. 
76 Aydın, a.g.e. s.466. 
77 Turabi , a.g.e. s.37, Aydın, a.g.e. s.466. 
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edilmeyen bir fiil olması şartıyla mümkündür. Eğer fiil hukuka uygunsa, itlaf teşkil 

etmediği gibi tazmin sorumluluğu da doğmayacaktır78. 

İslam Hukuku’nda cezalar, kişiye karşı işlenen bazı suçlar için kabul edilmiş 

bulunan kısas, kısasın istenemediği hallerde verilen para cezası olan diyet, cezaları 

Kur’an ‘da belirtilmiş fiillere uygulanacak yaptırımları ifade eden hadd ve bunların 

dışındaki fiiller için öngörülmüş bulunan tazirden oluşmaktadır79. Mala zarar verme 

ne kısas, ne diyet ne de hadd kapsamında değildir. Bu açıdan itlaf fiillerine tazir 

rejimi uygulanacaktır80. Tazir gerektiren fiiller, İslam Hukuku’nda “önceden 

belirtilmemiş olan veya belirtilmiş olup da cezaları gösterilmemiş olan suçlar” olup 

bunlara verilecek cezayı uygulamada içtihatlardan yararlanarak hakim tayin 

etmektedir81. Bu tür suçlarda “yargıç isterse suçluya yalnız öğüt verir; onu azarlar, 

hapsettirir, sürgüne yollar, yüzünü karalayarak teşhir ettirir, sopa attırır... Ancak 

yargıcın vereceği ceza aynı cinsten Hadd cezasının en aşağı sınırına varmamalıdır”82. 

Ayrıca İslam hukukunda ceza ve hukuk yargılaması ayrılmadığından mağdurun 

uğradığı zararın tazmini ile tazir uygulaması aynı yargılama ile yapılır ve her ikisi 

için ortak verilen hüküm devlet tarafından icra ve infaz edilirdi83. 

 

c- Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukuku 

 

Osmanlı Devleti Dönemi Türk Hukuku’nda da Tanzimat dönemi sonrasına 

kadar, İslam Hukuku tek egemen kaynak olarak uygulanmakta, buna kısmen örfe 

ilişkin kuralar ilave edilmekteydi84. Gerçi ceza hukukunda İslam Hukuku kuralları 

görece daha az nitelikteydi ve bu nedenle örfi hukuk uygulaması daha geniş 

olmaktaydı. Ancak örfi hukukun, İslam Hukuku’na aykırı olarak uygulanması da 

mümkün değildi. Modernleşme rüzgarıyla birlikte hukuki açıdan reform yapılması 

                                                
78  İtlaf açısından hukuka aykırılık kavramı için bkz.Aydın, a.g.e. s.467-468. 
79 Bkz. Üçok, Mumcu, Bozkurt, a.g.e. s.74 vd., Dönmezer, Erman, a.g.e. s.116 vd., İçel,Donay, a.g.e. 
s.48 vd., Akbulut, a.g.e. s.169 vd. 
80 Turabi, a.g.e. s.41. 
81 Bkz. Akbulut, a.g.e. s.178 vd. 
82 Üçok, Mumcu, Bozkurt, a.g.e. s.82 
83 Turabi, a.g.e. s.42. 
84 Bkz. Üçok, Mumcu, Bozkurt, a.g.e. s.74 vd., 187 vd. 
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isteği neticesinde ilişkin önce ceza hukukunda reform hareketine girişildi ve 3 Mayıs 

1840 tarihinde herkesi kapsamına alan ilk Osmanlı Ceza Kanunu oluşturuldu85. Bu 

kanunda mala zarar verme fiilleri dördüncü fasıl başlığı altında 2 maddede 

düzenlenmişti. Oldukça genel bir ifade tarzının kullanıldığı bu maddelerde mala 

zarar verme suçuyla birlikte “hakkı olmadığı yere tecavüz” ve özelikle de “yağma” 

fiilleri de düzenlenmişti86. Kanun metninde dikkat çeken önemli bir husus “bigayri 

hakkın” yani “hakkı olmaksızın” ifadesinin kullanılmasıdır. Bu açıdan eğer hakka 

dayanan bir taarruz var ise fiil suç teşkil etmeyecekti. Kanunda bu fiiller için ne hapis 

ne de para cezası öngörülmüş değildi. Fail öncelikle mağdurun uğradığı zararı 

giderecek akabinde belli bir süre (söz gelimi bir yıl) için sürgüne gönderilecekti87. 

9 Ağustos 1858’de hazırlanan ve büyük ölçüde 1810 Fransız Ceza 

Kanunundan esinlenen88 Ceza Kanunname-i Hümayununda mala zarar verme fiilleri 

şahıslara karşı suçların düzenlendiği ikinci kitabın, “İzaa-i Mal ve Izrar-ı Nas” 

başlıklı on ikinci faslında 244 vd. maddelerde düzenlenmişti89. Mehaz kanunda 

olduğu gibi, özellikle bazı mal tipleri nazara alınarak oldukça ayrıntılı bir düzenleme 

yapılmıştı. Kanunda bir çok mal tipi gruplandırılarak, hemen hepsi için farklı miktar 

cezalar öngörülmüştü. Buna göre; başkasının ziraat alet ve edevatı, hayvan ağılları ve 

bekçi kulübelerine (m.244), hayvanlarına (m.245), ağaçları ve hendeklerine (m.246, 

m.253), su değirmenleri ve su yollarına (m.247), ev, köprü, çeşme gibi yapılara 

(m.249), resmi veya ticari senet veya evrakına (m.251) zarar verilmesi fiili, kanunda 

her bir suç için ayrı miktarda belirtilen hapis veya para cezası (ceza-i nakdi) ile 

cezalandırılırdı. Kanunda, başkasının malına zarar verilmesi ile ilgili olarak 

                                                
85 Üçok, Mumcu, Bozkurt, a.g.e. s. 281, Dönmezer, Erman, a.g.e. s.123-124, İçel,Donay, a.g.e. s.52. 
86 “(1) Taraf-ı Devlet-i Aliyyeden kimsenin mal ve emlakına vaz’ı yed olunmayacagına canib-i meali 
menakıb-ı hazret-i sahaneden kezalik ahd ü misak buyrulmus oldugundan büyük ve küçük bir kimse 
diger bir kimsenin mal ve emlakine bigayrihakkın taarruz ve tasallut ve müdahale etmek veyahut 
cebren almak veya sattırmak için bizzat veyahut bilvasıta icbar eylemek misillü seyler vechen minel 
vücuh caiz olmaya (2) Ba’dezin bu misillü madde-i memnua ve mekruhaya cesaret eden olur ise 
faraza birinin mal ve emlakına tasallutu vukuunda men’ ve def’ olunup sayet bir takrip ile zaptetmis 
bulunur ise mazbut olan mal ve emlak mevcut ise aynen degil ise semenen sahibi evveline redd 
ettirildikten sonra ol sahsın hilaf-ı kanun hareketi cesaretine binaen erbab-ı menasıp ve memuriyetden 
ise hizmetinden tard ve ihraç olunup bu takımdan olmadıgı halde memleketten ahir mahalle bir sene 
durmak üzere nefy ve tagrip kılına” Kanun metni için bkz. Ahmet Gökcen, Tanzimat Dönemi 
Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlardaki Ceza Müeyyideleri, İstanbul,1989, s.99, Turabi, 
a.g.e. s.44. 
87 Turabi, a.g.e. s.44. 
88 Dönmezer, Erman, a.g.e. s.126,Üçok, Mumcu, Bozkurt, a.g.e. s.283. 
89 Madde metinleri için bkz. Gökcen, a.g.e.  s.160 vd., Turabi, a.g.e. s.45 vd. 
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genellikle “kırma ve bozma”, “hayvanları helak etme”, “tarlasını suya bastırma”, 

“hedm ve harap etme”, “yakma veya telef etme” hareketlerinden söz edilmiştir. Bu 

hareketler neticesinde meydana gelen zarar açısından ise İslam Hukuku’nun genel 

karakteri icabı devlet, hem ceza vermekte hem de o cezaya hükmedecek mahkeme 

yoluyla öncelikle mağdurun zararını karşılatmaktaydı90. Nitekim hemen her tip zarar 

verme fiili için “zarar ve ziyan tazmin ettirildikten sonra” veya benzeri ifadeler91 

kullanılmıştır. Yine esasında bugünkü sistemimizde mala zarar verme suçu 

kapsamında telakki edilemeyecek olan yangın çıkarma veya izin alınmış inşaatı 

engelleme fiilleri de bu fasılda düzenlenmişti. 

d- Cumhuriyet Dönemi Türk Hukuku 

 

Türk Hukuk tarihinde mala zarar verme suçu ile ilgili olarak değinmemiz 

gereken son kaynak 1926 yılında kabul edildikten sonra 2004 yılına kadar seksen 

yıla yakın bir süre uygulanan 765 S. TCK’ dır. Bu kanunun ayrıntılarını, ileride suç 

tipinin yapısal unsurlarını incelerken 5237 S. TCK hükümleri ile karşılaştırarak ele 

almaya çalışacağız. Ancak bu kanunun genel sistemini ana hatlarıyla burada 

incelemek, tarihsel gelişim seyrini anlaşılması açısından yararlı olacaktır. 

Mehaz İtalyan Ceza Kanunu’ndan hemen hemen birebir çevrilen 765 S. TCK’ 

da mala zarar verme suçu nas-ı ızrar başlığı altında kanunun, cürümler isimli ikinci 

kitabının, mal aleyhine cürümler başlıklı ikinci bapı içinde yedinci fasılda 

düzenlenmiştir. 1926 yılına kadar uygulanan yukarıda incelediğimiz 1850 Osmanlı 

Ceza Kanunundan farklı olarak mala zarar verme suçuna ilişkin düzenlemenin basit 

halinde, belirli zarar verme fiil tipleri belirtilmiş, kamuya ait mallar gibi bazı mallara 

zarar verilmesi ile yakarak zarar verme gibi bazı niteliklere sahip zarar verme fiilleri 

suçun nitelikli halleri kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre bir kimse her ne şekilde 

olursa olsun diğer bir kimsenin menkul veya gayrimenkul malını tahrip veya imha 

                                                
90 Turabi, a.g.e. s.46. 
91 “Hakkı ifa ettirildikten sonra” (m.244), “hayvanat sahibinin zararı tazmin ettirilir” (m.245), “zarar 
ve ziyan tazmin ettirildikten sonra” (m.246), “vuku bulan zarar tazmin ettirildikten sonra” (m.247), 
“mazarrat-ı vakıa tazmin ettirildikten sonra” (m.249), “bu mümanaattan dolayı vaki olan zarar ve 
ziyan tazmin ettirilir” (m.250), “zayiat-ı vakıaları ashabına istirdat ve tazmin olunduktan sonra” 
(m.252) “ashabın zarar ve ziyanları tazmin ettirilir”. (Bkz. Gökcen, a.g.e.  s.160-162). 
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eder veya bozar ya da bunlara zarar verirse zarar görenin şikayeti üzerine 

....cezalandırılır (m.516/f.1).  Bu hüküm, suçun basit halini düzenlemekteydi. 

Sonradan “tahrip ve imha” ifadesi yerine 1979 tarihinde “yıkar ve yok eder” ifadesi 

getirilmişti. Kanunda her ne kadar yıkmak ve yok etmekten bahsetse de çok genel bir 

ifade olan “zarar verirse” ibaresi ile daha önceki sayımlar örnek kabili derecesine 

indirilmiş olmaktadır. Zira malın yıkılması ve yok edilmesi de esasında birer zarar 

neticesidir. Kanunun basit hali kapsamında her ne kadar genel bir ifade ile “taşınır 

mal” ifadesi kullanılsa da hayvanlar bu kapsamda sayılmıyordu. Gerçekten, hayvan 

öldürme fiilleri 521. maddede düzenlenmişti. Bu hükme göre “her kim, bila mucip 

başkasına ait olan bir hayvanı öldürür veya işe yaramayacak hale koyarsa sahibinin 

şikayeti üzerine (...) mahkum olur.” Hükümde sahipli hayvanlar için iki temel zarar 

tipi yani hayvanın ölmesi ve işe yaramayacak hale getirilmesi öngörülmüş, buna ek 

olarak hayvanın değerinde azalma olması daha hafif cezayı gerektiren hal olarak 

düzenlenmiştir. Ancak her halde fiilin sebepsiz yere olması gerekir. Eğer failin fiili 

işlemekte haklı bir sebebi varsa işlediği fiil suç teşkil etmeyecektir. Bu düzenleme 

hemen hemen aynen 5237 S. Kanuna da alınmıştır. Yalnız bir fark olarak yeni 

kanunda hayvanın değerinde azalma olması da diğer zarar tipleri ile aynı kategoride 

ele alınmış, bir cezayı hafifletici neden olarak kabul edilmemiştir. Hiç kuşkusuz bu 

durum, cezanın tespitinde meydana gelen zararın ağırlığının dikkate alınmasının 

öngörülmesi ve buna paralel olarak da suçun cezasının alt ve üst sınırları arasındaki 

makas aralığının genişletilmesi olgusu ile yakından irtibatlıdır.  

 Suçun nitelikli halleri 516. madenin 2. fıkrasında 7 bent halinde 

düzenlenmişti. Bu çerçevede malın kamuya ait veya kamu hizmetinde olması, 

sulamayla ilgili bulunması, afetlere karşı korunmaya yarayan eşya olması ve meyveli 

ağaç olması ile fiilin kişilere karşı şiddet kullanılarak yahut göreviyle ilgili öç almak 

için bir memurun zararına ya da yakıcı madde kullanarak veyahut beş veya daha 

fazla kişi ile birlikte işlenmesi birer cezayı arttıran neden konumundaydı. Yeni 

kanunda bu nedenler önemli ölçüde değiştirilmiştir. Buna ilgili bölümde değinecek 

olmakla birlikte burada, bazı nitelikli hallerin yeni kanun kapsamına hiç 

alınmadığına dikkat çekmek istiyoruz. Gerçekten, suçun kişilere karşı şiddet 

kullanarak işlenmesi, hükümete karşı şiddet veya karşı gelme amacı ya da beş ve 

daha çok kişinin birleşmesiyle işlenmesi halleri yeni kanunda nitelikli hal olarak 
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kabul edilmemiştir. Keza mezarlıklara ve ibadethanelere zarar verilmesi de ayrı bir 

suç kapsamında (TCK m.153) telakki edilmiştir. 

 

C- MODERN CEZA KANUNLARINDA MALA ZARAR VERME 

SUÇU 

 

1- Alman Ceza Kanunu 

 

    Yürürlükteki Alman Ceza Kanunu’nda mala zarar verme suçu,  kanunun özel 

hükümler kısmının 27. bölümünde, 303 ila 305. maddeler arasında düzenlenmiştir92. 

Suçun temel şekli, mala zarar verme (Sachbeschadigung) başlığı altında 303. 

maddede hükme bağlanmıştır. Hükme göre “her kim, başkasına ait eşyayı hukuka 

aykırı şekilde bozar veya imha ederse, iki yıla kadar hapis cezası veya adli para 

cezası ile cezalandırılır. Her kim, yetkisi olmaksızın, başkasına ait eşyanın dış 

görünüşünü önem kazanacak ve kalıcı bir şekilde değiştirirse, aynı şekilde 

cezalandırılır. Bu suça teşebbüs cezalandırılır”93. Böylece suçun maddi konusu 

başkasına ait eşya olup, eşyanın taşınır veya taşınmaz olması fark yaratmamaktadır94. 

Suçun oluşabilmesi için eşyanın maddi bünyesinin zarara uğratılması gerekir, ancak 

eşyanın yapısının bozulması şart değildir; “daha ziyade, eşyayı meydana getiren 

maddelerde değişiklik yapılması yeterlidir” 95. Alman uygulamasında, otomobil 

lastiğinin söndürülmesinin, heykele boya atılmasının, evin duvarlarına afiş vs. 

yapıştırılmasının veya bir atın sinir sistemine etki yapılmasının vs. bu kapsamda 

sayıldığı belirtilmektedir96. 303c maddesinde bu suçla ilgili, kural olarak sadece 

şikayet üzerine soruşturma veya kovuşturma yapılacağı hükme bağlanmıştır97. Ancak 

                                                
92 Kanunun Türkçe çeviri için bkz. Feridun Yenisey, Gottfried Plagemann; Alman Ceza Kanunu- 
Strafgesetzbuch (StGB), İstanbul, Beta, 2009. Kanunun, Alman Adalet Bakanlığınca yapılan 
İngilizce resmi çevirisi için bkz. http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm (çevrimiçi), 
21.03.2009. 
93 Yenisey, Plagemann, a.g.e. s.383-384. 
94 Hans-Heinrich Jescheck, Alman Ceza Hukukuna Giriş, Çev: Feridun Yenisey, İstanbul, Beta, 
2007, s.108. 
95 A.e.  
96 A.e. s.108-109. 
97 Bkz. Yenisey, Plagemann, a.g.e. s.386. 
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yine aynı maddeye göre, eğer ilgili kamu makamları suçun takip edilmesindeki özel 

kamu yararı nedeniyle re’sen harekete geçmeyi gerekli görürlerse, kendiliğinden 

kovuşturma yapma imkanına da sahiptirler98. Böylece kural olarak suç şikayete bağlı 

tutulmuş ancak kamu yararının gerektirdiği hallerde re’sen kovuşturma yapılmasına 

da olanak tanınmıştır. Kanunun 304, 305 ve 305a maddelerinde suçun nitelikli halleri 

gösterilmiştir. 304. maddeye göre “her kim, hukuka aykırı bir şekilde, devlet içinde 

mevcut bir dini cemaatin kutsallık taşıyan eşyasını veya dini ayinde kullanılmak için 

adanan bir şeyi veya mezar taşlarını, kamusal anıtları, doğa anıtlarını, sanatın, 

bilimin veya kazanç amacıyla profesyonel faaliyetinin kamusal koleksiyonlarda 

muhafaza edilen veya alenen sergilenen şeyleri, kamu yararına hizmet eden veya 

kamusal yolların, meydanların veya alanların güzelleştirilmesine yarayan eşyayı, 

bozar veya tahrip ederse, üç yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile 

cezalandırılır”99. Maddenin ikinci fıkrasında da 303. maddeye paralel şekilde bu tarz 

eşyaların dış görünüşünün önemsiz ve geçici olmayacak şekilde değiştirilmesi 

halinde de failin aynı şekilde cezalandırılacağı belirtilmiştir. Burada yalnızca 

mülkiyet hakkı değil o maldan toplumun yararlanması ve doğal olarak mala verilen 

zararın tüm topluma etki etmesi göz önünde bulundurulduğundan -kamusal amaçlara 

tahsis edilmiş olması şartıyla- buradaki eşyalar faile ait olsa dahi bu suç 

oluşabilecektir100. 305. maddede ise bir kimsenin hakkı olmadığı halde başkasına ait 

bir binayı, gemiyi, köprüyü, su setini, yolu, demir yolunu veya sair yapıyı tamamen 

veya kısmen bozması halinde failin beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 

cezalandırılacağı belirtilmiştir. Yine 305a maddesinde, kamunun posta ve ulaşım 

hizmetleri almasına yarayan işletme ve tesisler ile yine kamuya su, ışık, ısı veya 

enerji temin eden ya da fevkalade önemli malları sağlayan işletmelerin yapılması için 

belirlenmiş ya da bu tarz işletmelerin işler halde kalması ya da buradaki araçların atık 

halde imha edilmesine yarayan, büyük değer veya öneme sahip, başkasına ait teknik 

bir aracın ya da polis veya orduya ait motorlu araçların kısmen veya tamamen 

bozulması durumunda failin beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 

                                                
98 Jescheck, a.g.e. s.109. 
99 Yenisey, Plagemann, a.g.e. s.386-387. 
100 Jescheck, a.g.e. s.109. 
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cezalandırılacağı, bu suça da teşebbüsün mümkün olduğu belirtilmiştir101. Genel 

olarak mala zarar verme fiillerinin yangın çıkarmak suretiyle işlenmesinin ise toplum 

için genel tehlike yaratan suçlar başlığı altında düzenlendiği görülmektedir. 

Gerçekten başkasının bina, kulübe, iş yeri gibi sınırlı sayıda sayılmış eşyasını 

yakmak suretiyle tahrip etme fiillerinin toplum için genel tehlike yaratan suçlar 

başlığı altında 306. maddede, bir yıldan on yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılması öngörülmüştür102. 306a maddesinde ise kundaklama fiillerinin 

nitelikli halleri düzenlenmiştir. 

 

2- Fransız Ceza Kanunu 

 

Fransız Ceza Kanunu’nda103 mala zarar verme suçu, özel hükümler içinde 

“malvarlığına karşı cürüm ve kabahatler” başlıklı 3. kitabın, “malvarlığına karşı 

diğer suçlar başlıklı” 2. kısımı içinde, “imha etmek, zarar vermek ve bozmak” başlığı 

altında, 322-1 vd. maddelerde düzenlenmiştir. Kanunda genel olarak mala zarar 

verme fiilleri, “başkaları ile ilgili tehlike yaratmayan zararlar” ve “başkaları ile ilgili 

tehlike yaratan zararlar” olmak üzere iki grupta toplanarak düzenlenmiştir104. Bu 

ikinci grup, bizde genel tehlike yaratan suçlara karşılık gelmekle birlikte bu fiillerin 

bir tehlike meydana getirebilmesi için mala zarar verme fiillerinin işlenmesi 

gerekmektedir. Bu haliyle mala zarar verme suçunun neticesi sebebi ile ağırlaşmış 

bir hali söz konusudur. Bizdeki TCK m.151-152’ye karşılık gelebilecek şekilde mala 

zarar verme suçu ise “başkaları için tehlike yaratmayan zararlar” başlığı altında 322-

1 ve 322-4-1 düzenlenen fiillerdir.  

322-1. maddeye göre “başkasının malını tahrip etmek, bozmak veya zarar 

vermek, zararın pek hafif olduğu haller dışında, iki yıl hapis ve 30000 Euro para 

cezası ile cezalandırılır. İzin almaksızın, binaların duvarlarına yazı yazmak veya 

araçlara ya da devlet yolları veya caddelerdeki eşyayı çizmek , karalamak, yalnızca 

hafif bir zarar verildiği durumlara münhasıran, 3.750 Euro ile cezalandırılır”. Mala 

                                                
101 Yenisey, Plagemann, a.g.e. s.387-388. Ayrıca bkz. AlCK. p.316,b-1,2 A.e. s.411. 
102 A.e. s.308-309. 
103 Fransız Ceza Kanununun İngilizce çevirisi için bkz. http://195.83.177.9/upl/pdf/code_33.pdf 
(çevrimiçi), 22.05.2009. 
104 Bkz. Turabi,a.g.e. s.51 vd. 
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zarar verme suçunun basit halinin düzenlendiği bu hükümde suçun maddi unsuru 

olarak başkasının malını tahrip etmek, bozmak veya zarar vermek fiilleri kabul 

edilmiştir. Suçun söz konusu olabilmesi için seçimlik olan bu fiillerin herhangi 

birinin yapılması gerekir. Ancak zararın pek hafif olduğu haller, madde kapsamı 

dışında tutulmuştur105. Fransız Ceza Hukuku’nda da kast ilkesi geçerli olduğundan106 

taksirle cezalandırılacağı belirtilmeyen bu suç açısından manevi unsur kasttır. 

Başkasının duvarına yazı yazmak ya da duvar veya araçları çizmek ve karalamak 

fiilleri de kural olarak zarar verme kapsamındadır ve tam ceza ile cezalandırılır. 

Ancak bu hallerde eğer zarar pek hafif ise verilecek ceza yalnızca görece ufak bir 

para cezası olacaktır107. Fiilin suç teşkil edebilmesi için malın başkasına ait olması 

şarttır108. Bu, hem 322-1. maddedeki ifade tarzından hem de 322-2 maddenin 2. 

fıkrasındaki ifadenin aksinden anlaşılmaktadır. Gerçekten, bu son hükümde, nitelikli 

mala zarara verme hallerinden birini, failin, kendi malına karşı gerçekleştirmesi 

halinde dahi cezalandırılacağı belirtilerek bir istisna hükmüne yer verilmiştir. 

Suçun nitelikli hallerinin düzenlendiği 322-2’ ye göre bazı eşyalar hakkında 

işlenen mala zarar verme suçları daha ağır bir ceza ile cezalandırılacaktır. Bunlar,      

“1- kamunun kullanım veya yararlanmasına ayrılmış, bir kamu kurumuna ait veya 

bir kamusal görevin yerine getirilmesi amacıyla bir kamu görevlisine tahsis edilmiş 

eşya, 2- bir kamu kurumuna ait resmi sicil, kayıt veya orijinal belge, 3- kazı alanında 

elde edilmiş arkeolojik bir buluş ya da (bu yönde) sınıflandırılmış bina ya da taşınır 

eşya, arkeolojik alanda bırakılmış yahut da bir müzede, kütüphanede veya arşivde 

koruma altına alınmış Fransız halkına ya da kamu kurumlarına ait veya kamusal bir 

göreve ya da kamu yararına tahsis edilmiş eşya 4 - bir kamu kurumu veya kamu 

hizmeti veya kamu yararı olarak kabul edilmiş bir hizmetle ile görevlendirilmiş 

kurum tarafından organize edilen tarihsel, kültürel veya bilimsel sergide teşhir 

                                                
105 Tezcan,Erdem,Önok, Fransız Hukuku’nda bir arabanın lastiğinin indirilmesi veya tel örgüyü söküp 
rulo haline getirmek gibi fiillerin mala zarar verme sayılmadığını ,bunlardan dolayı failin para cezasını 
gerektiren R-635-1 ve m.322-17 hükmüne göre sorumlu tutulacağını, 322-1 ila 4 arasındaki 
hükümlerde öngörülen davranışların ancak belirli bir ağırlığa ulaştığı hallerde cürüme dönüştüğünü 
belirtmektedirler. Bkz. Durmuş Tezcan, M.Ruhan Erdem,R. Murat Önok;Teorik ve Pratik Ceza Özel 
Hukuku, 6. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2008, s.569, dpnt. 297. 
106 Bkz. Catherine Elliott, French Criminal Law, Cornwall, Willan Publishing,2001, s.64 vd. 
107 Krş. Tezcan, Erdem,Önok, a.g.e. s.569, Turabi, a.g.e. s.51. 
108 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.569, dpnt.298. 
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edilen eşya” şeklinde sıralanmıştır109.  Burada 3. bent kapsamına giren ve zarara 

uğratılan eşya ile ilgili fiillerde mal sahibinin fail olması halinde de suç işlenmiş 

olacaktır. Bu maddenin son paragrafında oldukça önemli bir hükme yer verilmiştir: 

“322-1 maddesinin birinci paragrafında tayin edilen hallerde suç malın sahibi veya 

kullanıcısının bir etnik grup, milliyet, ırk veya dini inanç grubuna üye olması 

nedeniyle işlenirse ceza üç yıl hapis ve 45.000 E. para cezası olacaktır.” Buna göre 

zarar verme fiili, sırf mal sahibinin etnik ya da dini vb. bir gruba üye olması 

nedeniyle işlenirse, verilecek ceza arttırılacaktır. 

322-3. maddede ise suçun daha ağır cezayı gerektiren ikinci bir nitelikli hal 

grubuna yer verilmiştir. Burada bir önceki paragraftan farklı olarak hapis cezası 5 

yıla çıkarılmıştır. Buna göre mala zarar verme suçu birlikte faillik ya da yardım 

şeklinde birden fazla kişi tarafından işlenirse ya da mağdurun yaşlılık, hastalık, 

hamilelik gibi bir durumundan faydalanılarak meydana getirilmişse, fail, görevi 

nedeniyle kendisine bırakılan mala zarar vermiş bulunan hakim, savcı, avukat, 

bilirkişi ya da güvenlik görevlisi ise ve son olarak suç, bir konuta girebilmek için 

işlendiyse verilecek ceza artırılacaktır110. 

 

3- İngiliz Criminal Damage Act 

 

Anglo-Sakson hukuk sisteminde, ceza hukukunun kendine has yapısı 

çerçevesinde, case law uygulaması söz konusu olmakla birlikte, ceza hukuku 

kapsamında sayılan mala zarar verme fiilleri 1971 yılında çıkarılan Criminal Damage 

Act ile düzenlenmiştir. Kanunda, mala zarar verme fiilleri, “basit zarar verme”, 

“nitelikli zarar verme”, “basit kundaklama” ve “nitelikli kundaklama” olmak üzere 

dört grupta ele alınmıştır. Basit zarar verme kanunun 1. maddesinde düzenlenmiştir. 

Buna göre “bir kimse haklı bir sebep olmaksızın başkasına ait bir malı, zarar verme 

kastıyla veya malın zarara uğrayacağını öngörmesine rağmen cüretkar111 davranarak, 

                                                
109 Krş. Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.573, dpnt.322, Turabi, a.g.e.s.52. 
110 Bkz. Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.573-574, dpnt.322. 
111 Esasında kanunda “...or being reckless as to whether any such property would be destroyed or 
damaged” ifadesi kullanılmıştır. İngiliz Ceza Hukuku’nda suçun mens rea’sı yani manevi unsuru 
bizdeki gibi “kast – olası kast – bilinçli taksir – taksir” ayrımına göre değil kendilerine has bir yapı 
içinde intend –recklessness- negligence ayrımına göre belirlenmektedir. Burada “recklesness” “somut 
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yok eder veya mala zarar verirse bu kimse suçlu sayılır” (CDAct 1- (1)). Doktrinde 

suçun maddi unsurunun başkasına ait bir malın yıkılması ve yok edilmesi olduğu 

belirtilmiş ve bu ifade “yok etme, fiziksel zarar verme, bozma, kullanılmaz hale 

getirme ve kirletme” şeklinde somutlaştırılmıştır112. Bunların sürekli veya geçici 

olması önemli değildir113. Malın başkasına ait olması, malik olmaktan daha geniş bir 

anlamda kullanılmıştır. Gerçekten kanunun 10(2). maddesinde göre sadece 

başkasının mülkiyetinde olan mallar değil başkasının elindeki ya da onun 

sorumluluğu altındaki mallar ya da başkasının üzerinde malvarlıksal bir hakkı olan 

mallar da bu kapsamda sayılmıştır114. Suçun manevi unsuru kast veya reckless olarak 

ifade edilen malın zarara uğraması ihtimalini öngörmesine rağmen kayıtsızca zarar 

verme düşüncesidir115. Kanunda “haklı bir sebep” olmaksızın ifadesi 

kullanıldığından eğer fail hukuka uygun bir şekilde başkasının malına zarar verirse 

bu hüküm uygulanmayacaktır116. Eğer fail, bir başkasının hayatını tehlikeye atmak 

amacıyla kasten ya da bu neticeyi öngörmesine rağmen kendisine veya başkasına ait 

bir mala zarar verirse bu, nitelikli zarar verme (aggravated damage) olarak kabul 

edilecek ve daha ağır bir cezayı gerektirecektir. Bu aslında mala zarar verme ile 

bağlantılı bir tehlike suçu olup başkalarının hayatının tehlikeye atılması açısından 

malın kime ait olduğu önemli olmayacaktır; bu halde suçun oluşabilmesi için “malın 

başkasına ait olması gerekmez”117. Mala zarar verme ya da malı yok etme fiillerinin 

yakmak suretiyle gerçekleştirilmesi ise kanunda kundaklama (arson) olarak ifade 

edilmiştir. Eğer fail bir başkasının hayatını tehlikeye atmak amacıyla kasten ya da bu 

neticeyi öngörmesine rağmen kendisine veya başkasına ait bir malı ateşe verirse, bu 

fiil nitelikli kundaklama (aggravated arson) olarak kabul edilecek ve daha ağır bir 

cezayı gerektirecektir. 

                                                                                                                                     

olayda mazur görülemeyecek bir risk alınması veya riskin kabul edilmesi” anlamında kullanılır. 
Bizdeki olası kast-bilinçli taksir durumunu kapsayan bu halde fail negligence durumundan farklı 
olarak neticeye ilişkin riski algılayabilmektedir. Recklessnes kavramı ve türleri için bkz. Roger Geary, 
Essentinal Criminal Law, Second Edition, London, Routledge Cavendish, 1998, s.21 vd. 
112 Tony Storey,Alan Lidbury, Criminal Law, 3th Ed.  Cornwall, Willan Publishing, 2004, s.197-198. 
Uygulamadan çeşitli örnekler için bkz. Geary, a.g.e. s.116-117. 
113 Storey,Lidbury, a.g.e. s.197. 
114 Bkz. Storey,Lidbury, a.g.e. s.199, Geary, a.g.e. s.116. 
115 Geary, a.g.e. s.117. 
116 Kanunda, malların korunması veya mağdurun rızası gibi hallerin haklı sebep olacağı açıkça 
belirtilmiştir. Bkz. Storey,Lidbury, a.g.e. s.202-203. 
117 Geary, a.g.e. s.116. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN HUKUKİ VE MADDİ 

KONUSU, SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU 

 

A-MALA ZARAR VERME SUÇUNUN HUKUKİ KONUSU 

(SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER) 

 

1- Genel Olarak Suçun Hukuki Konusu Meselesi ve Mala Zarar 

Verme Suçunda Korunan Hukuksal Değer: Mülkiyet Hakkı 

 

           Ceza hukuku, tarihinin ilk devirlerinden beri koyduğu kuralların aleyhine 

davrananların, diğer hukuk dallarının öngördükleriyle karşılaştırılamayacak ağırlıkta 

yaptırımlarla karşılanması açısından, hukuk sistemi içinde önemli ölçüde 

farklılaşmıştır. Bu farklılaşmanın ve ceza hukuku kurallarının uygulanmasının 

meydana getireceği olağanüstü neticelerin temellendirilmesi kolay değildir. 

Gerçekten, nasıl bir gerekçe bulunmalıdır ki bir insanın gerçekleştirdiği bir davranış 

mukabilinde onun ömür boyu dört duvar arasında kapalı kalmasını mantıklı kılsın? 

İşte bu soru ceza hukukunda çağlar boyunca tartışılmış ve çeşitli şekillerde 

cevaplandırılmaya çalışılmıştır1. Bu gün için modern hukukta herhangi bir fiilin suç 

olarak ihdasında o fiilin cezaya muhtaçlığı ve liyakatının değerlendirilmesi ve bu 

değerlendirmenin de o suçla korunan hukuksal değer ekseninde yapılması görüşü 

hakimdir2. Bunun sonucu olarak da herhangi bir suç tipinin ihdasının, kural olarak 

ancak bir hukuksal değeri korumak amacıyla yapılabileceği kabul olunmaktadır3. İşte 

                                                
1 Bkz. İçel,Donay, a.g.e. s.5 vd., M. Emin Artuk, Ahmet Gökcen, A.Caner Yenidünya, 5237 Sayılı 
TCK’ya Göre Hazırlanmış, Ceza Hukuku Genel Hükümler I, Yeniden Gözden Geçirilmiş 2. Bası, 
Ankara, Turhan Kitabevi, 2006, s.9 vd., Nevzat Toroslu, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun 
Hukuki Konusu, Ankara, Sevinç Matbaası, 1970, s.87 vd., Yener Ünver, Ceza Hukuku İle 
Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara, Seçkin, 2003, s.152 vd., İzzet Özgenç, Türk 
Ceza Hukuku Genel Hükümler, Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 2. bası, Ankara, Seçkin Yay. 
2007,s.32,33. 
2 Toroslu, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, s.206 vd., Ünver,a.g.e. s.425 
vd., Sözüer, Suça Teşebbüs, İstanbul, Kazancı Yay.,1994, s.142, Özgenç, a.g.e. s.164 . 
3 Korunan hukuksal değerlerin çeşitli fonksiyonları  için bkz. Ünver, a.g.e. s. 601 vd. 
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bu hukuksal değer, her suç tipi açısından, o suç tipinin hukuki konusunu teşkil eder4. 

Öyleyse herhangi bir suç tipi açısından suçun hukuki konusu, o suç tipinin 

uygulanması açısından kanun koyucunun hangi hukuki değerleri korumayı 

amaçladığı hususu göz önüne alınarak belirlenecektir.  

              Suçun hukuki konusunun o suçla korunması amaçlanan hukuksal değer 

olduğunu belirttikten sonra bu hukuksal değerlerin neyi ifade ettiğini de açıklığa 

kavuşturmak gerekir. Esasında her hukuksal değer, birey ile herhangi bir obje veya 

düşünsel olgu arasındaki yarar ilişkisinden vücut bulur5. Öyle ki kişi, herhangi bir 

obje veya düşünsel olgu ile arasında bir yarar ilişkisi bulunduğunu düşününce, o 

yararın devamını arzu edecek ve bu yararı ortadan kaldırmaya yönelik her türlü 

etkeni engellemeye çalışacaktır6. Bu olgu, insanın doğal yapısından kaynaklanan 

içgüdüsel etkenlerin yön verdiği bir davranış biçiminin, yani “savunma refleksinin” 

zorunlu bir uzantısıdır. Bu haliyle herhangi bir obje ile girilen ilişkinin doğurduğu ve 

korunması gerektiği düşünülen “yarar”, salt bireysel bir anlama sahip olacaktır. 

Ancak bu yarar, hemen hemen aynı durumdaki herkes için benzer özelliklerle 

varolacaktır;  zira insan belirli bir düşünsel muhakeme yapma kudretine sahiptir ve 

bu muhakeme, bir çok temel olgu açısından, hemen her insan için aynı nitelikte 

olacaktır. İşte bu halde tekil anlamda bireyler açısından var olan yarar , salt bireysel 

olmaktan çıkacak ve aynı durumdaki her insan için aynı olguyu ifade edecektir; yani 

objektifleşecektir7. Bu haliyle bireysel yararların toplamı, doğal olan “yarar” 

kavramına normatif bir anlam da izafe edecektir. Bu anlam, genel olarak “değer” 

şeklinde ifade edilmektedir8. Örneğin bir eşya ile yarar ilişkisi bulunan şahıs 

açısından önemli olan bu olgu, doğal bir şekilde diğer insanlar açısından anlamsızdır. 

                                                
4 Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.470. 
5 Bkz. Ünver, a.g.e. s.118 Toroslu, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, s.94 
6 Bu yarar, aslında Bentham’dan beri ifade edilen ve davranışsal psikolojik yaklaşıma da temel olan 
haz-acı ikileminde temellendirilebilir. Bir davranışın olduğu gibi bir objenin de “yararlı” olduğu, 
deneyimler ya da taklit yolu ile öğrenilir. Bu objenin, söz gelimi bir sopanın, meyveye ulaşabilmede 
araç olarak kullanıldığının öğrenilmesi o objeyle bir yarar ilişki kurulabilmesi için yeterlidir. Pek 
tabidir ki bu obje soyut da olabilir. Özellikle somut ya da soyut objenin yararına ilişkin soyut 
genellemeler ve bağlantılar yapılması, sosyal normların doğumuna yol açan temel olgudur. Normların 
oluşum sürecine ilişkin davranışçı yaklaşım için bkz. M. Tevfik Özcan, Hukuk Sosyolojisine Giriş, 
İkinci Baskı, İstanbul, Set Yayınları, 2002, s.83 vd. 
7 Ünver, a.g.e. s. 119. 
8 Değer kavramının sosyo-psikolojik anlamı ve özellikle bireyin, toplumsal değerlere adaptasyonu 
meselesi için bkz. Muzaffer Şerif, Toplumsal Kuralların Psikolojisi, çev: İsmail Sandıkçıoğlu, 
İstanbul, Alan Yayıncılık,1985, s.95 vd., özellikle 103-104. 
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Ancak ne zaman ki artık hemen her insan için aynı yarar farklı objeler açısından 

ortaya çıkar, işte o zaman eşya ile olan ilişki toplumsal bir değer olarak ifade olunur. 

Esasında hukuk da bu değerlerin karşılıklı olarak korunması ihtiyacına binaen ortaya 

çıkmıştır. Hukukun bir bütün olarak gelişmesi neticesinde de bu değerler artık hukuk 

tarafından düzenlenen, korunan ve bunları zarara uğratan davranışların yaptırıma 

bağlandığı bir biçime bürünmüş yani hukuksal değer halini almıştır. Örneğin kişi ile 

eşya arasında var olan yarar, toplumsal değer olma yoluyla hukukun kendine has 

sistemi içinde artık mülkiyet hakkına, kişinin kendi varlığını devam ettirme yararı 

yaşama hakkına ve vücut dokunulmazlığına vs. dönüşmüş olur. İşte suçun hukuki 

konusunu oluşturan hukuksal değerlerin temelleri ve gelişim biçimleri özetle bu 

şekildedir. 

             Bir önceki paragrafta, anlamını ve içeriğini kısaca özetlemeye çalıştığımız 

hukuksal değer kavramı, ceza hukukunda suçların ihdası açısından önemli olduğu 

kadar, var olan suçların tasnifi, yorumlanması ve uygulanması açısından da 

önemlidir9. Bu çerçevede mala zarar verme suçu açısından da suçun hukuki 

konusunu incelemek gerekecektir. Birinci bölümde mala zarar verme suçu için 

yaptığımız tanımı tekrar hatırlarsak bu suçla, en genel ifadesi ile başkasının malının 

zarara uğratılması söz konusudur. Öyleyse bu suçla, kişinin sahip olduğu mal ile 

arasındaki yarar ilişkisi zarara uğratılmaktadır. Hukuk sistemleri, kişilerin eşyalar ile 

olan yarar ilişkisini çeşitli şekillerde düzenlenmiştir. Örneğin bir kimsenin alacağına 

karşılık bir malı yedinde bulundurma yararı “rehin hakkı” ile; bir kimsenin 

kullanmak amacıyla aldığı malla olan yarar ilişkisi “ariyet alan veya kiracı olarak 

kullanma yetkisi” (şahsi hakkı) ile ifade olunmuştur. Ancak bunların hemen hepsi 

temel bir kavramdan türetilmiş kurumlardır10. Bir başka ifade ile rehin hakkı 

sahibinin, ariyet alanın veya kiracının söz konusu mallar ile aralarında olan yarar 

ilişkisine hukuk düzeninin getirdiği hukuki kalıp ve bu hukuki kalıbın sağladığı 

yetkiler, bu yetkilerin tamamını bünyesinde barındıran başka bir hukuki kurumdan 

yola çıkılarak tasarlanmıştır; mülkiyet... Mülkiyet hakkı, ilk çağlardan beri hukuk 

düzeninin çizdiği genel çerçeve içinde kişiye, bir malla insan arasındaki yarar 

                                                
9 Ünver, a.g.e. s. 605 vd.668 vd.846 vd., Jescheck, a.g.e. s.30, Özgenç, a.g.e. s.166. 
10 Bkz. Rona Serozan, Taşınır Eşya Hukuku, Genişletilmiş 2nci Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2007, 
s.41. 
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ilişkisinin tüm gerçekleştiriliş biçimlerini bir yetki olarak veren oldukça önemli bir 

hukuki kurumdur11. Bu yetkiler çerçevesinde kural olarak yalnızca malik, bir malı 

kullanabilir, onun semerelerinden faydalanabilir ve onun üzerinde tasarrufta 

bulunabilir12. Asıl önemli olarak da yalnızca malik, mala zarar verme ve neticede 

malın maddi bünyesine son verme yetkisine sahiptir. Bu kuralı koyduktan sonra 

hukuk, bunun aksine davranışları da yaptırıma bağlamıştır. İşte bu yaptırım 

sisteminin en tepesinde bulunan ceza hukuku da kendi alanı açısından mülkiyeti, 

hırsızlıktan yağmaya kadar geniş bir suç yelpazesi içinde ele almış ve çeşitli 

yaptırımlarla korumaya çalışmıştır. Malın maddi bünyesine zarar verilmesinin 

yalnızca malike bir yetki olarak tanınmasının doğal sonucu olarak, bu yetkinin 

tecavüzden korunması da, hırsızlık gibi diğer bazı suçların yanı sıra mala zarar verme 

suçuyla da sağlanmıştır. Öyleyse mala zarar verme suçuyla korunması amaçlanan 

hukuksal değer mülkiyettir 13. Zira, mala zarar verme suçunda belirtilen eylem tipleri 

ile üzerinde mülkiyet hakkı bulunan bir eşyada malikin mülkiyet hakkının kendisine 

sağladığı yetkilere karşı bir tecavüzde bulunularak; malikin fiil öncesinde mal ile 

arasındaki yarar ilişkisine zarar verilmekte, başka bir değişle, bu suçun işlenmesi ile 

mülkiyet hakkının malike verdiği bu yetkilerin eylem öncesindeki gibi 

kullanılmasının önüne geçilmektedir. Örneğin bir çift koşum atına sahip olan malikin 

                                                
11 Mülkiyet hakkının tarihsel gelişimi için bkz. Adnan Güriz, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, 
Ankara, AÜHF Yay., 1969, s.1 vd. 
12 Mülkiyetin sağladığı bu yetkiler için bkz. M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay-Özdemir, 
Eşya Hukuku,10. bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004, s.221 vd. ; Serozan, a.g.e. s.197-198; Jale 
Akipek, Türk Eşya Hukuku, Ayni Haklar, İkinci Kitap Mülkiyet, Gözden Geçirilmiş 2. Bası, 
Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1972, s.11, Şeref Ertaş, Yeni Türk Medeni 
Kanunu Hükümlerine Göre Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara, 
Seçkin Yay. ,2005, s.234 vd.  
13 Sulhi Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 
Tıpkı 17. Bası, İstanbul, Beta, 2004, s.555; Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e. s.569, Nur Centel, Hamide 
Zafer, Özlem Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, 1.bası, İstanbul, Beta, 2007, s.377; Ali Parlar, 
Muzaffer Hatipoğlu, Açıklamalı Gerekçeli Uygulamalı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nda 
Malvarlığına Karşı Suçlar, Ankara, Kartal Yayınevi, 2006, s.501, İsmail Malkoç, Açıklamalı 
İçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu, (Madde 1-187), Birinci Cilt, Ankara, Malkoç 
Kitabevi, 2007, s.1054. Turabi ise mala zarar verme suçları ile ilgili doktora tezinin, “korunan hukuki 
değer” bölümünde, bu suçla “sahipli malın korunmak istendiği” kanaatinde olduğunu ifade etmekte 
(Turabi, a.g.e. s.60), “suçun konusu” başlığı altında ise suçun hukuki konusunun “sahipli mal” 
olduğunu belirtmektedir (Turabi, a.g.e. s.86). Oysa “sahipli mal” suçun hukuki konusunu (korunan 
hukuksal değeri) değil suçun maddi konusunu oluşturur. İfade etmeye çalıştığımız üzere, suçla 
korunan hukuksal değer veya diğer ifadesi ile suçun hukuki konusu, suçun mağduru ile suçun objesi 
arasındaki soyut yarar ilişkisini ifade eder. Bu yarar ilişkisinin konusu olan somut şey ise suçun maddi 
konusudur. Mala zarar verme suçunda da kanun koyucu, suçun mağduru olan malik ile suçun üzerinde 
gerçekleştiği obje olan mal arasındaki yarar ilişkisini yani mülkiyeti korumaya çalışmaktadır. 
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bu atlarından birisinin bacağına fail tarafında zarar verilince artık malik, mülkiyetin 

kendisine sağladığı “maldan yararlanma” imkanından, her yıl ürün aldığı bir tarla su 

atında bırakılarak belli bir süre için kullanılmaz hale gelince “malın semerelerinden 

yararlanma” yetkisinden, oturduğu evin yakılarak tamamen kül edilmesiyle de mal 

üzerinde (diğer yetkilerle birlikte) “tasarrufta bulunma yetkisinden” yoksun hale 

gelir. 

 

2- Mala Zarar Verme Suçu Açısından Mülkiyetin Anlamı 

 

           Mülkiyet, en genel anlamıyla “eşya üzerinde en geniş yetkiyi sağlayan ayni 

haktır”14. Bu açıdan öncelikle mülkiyet hakkı eşya adı verilen maddi varlıklar 

üzerinde söz konusu olabilir. Bu hususu aşağıda mala zarar verme suçunun maddi 

konusunu incelerken açıklamaya çalışacağız. İkinci olarak mülkiyet, hak kategorisi 

içinde “ayni haklar” içinde telakki edilir15. Ayni hak, “bir şey üzerinde doğrudan 

doğruya hakimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen hak”16 şeklinde 

tanımlanmaktadır. Öyleyse mülkiyet hakkı bir ayni hak olması münasebetiyle her 

şeyden önce birbiriyle yakından ilişkili iki unsuru bünyesinde barındırır. Bunlardan 

birincisi mülkiyet hakkının, sahibine eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet 

sağlamasıdır17. Buna göre hak sahibinin hakkını kullanabilmesi için hiç kimsenin 

aracılık etmesine gerek yoktur. Yani hak sahibinin, bu hakkın kendisine verdiği 

yetkiyi kullanabilmesi için birisinden bir edimi yerine getirmesini talep etme 

zorunluluğu yoktur18. İkinci olarak mülkiyet hakkı bunu ihlal edebilecek olan 

herkese karşı ileri sürülebilen bir haktır; herkes bu hakka uyma, onu ihlal etmeme 

yükümü altındadır19. Bu haliyle mülkiyet hakkı her şeyden evvel hak kategorisi 

içinde mutlak haklar içinde yer alır. Özellikle eşya üzerinde, sözleşmeden doğan 

nispi haklar bu özelliği nedeniyle mülkiyet hakkından farklıdırlar. Örneğin kiracılık 

                                                
14 Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.221; “Mülkiyet eşya üzerinde en geniş kapsamlı 
egemenlik hakkıdır”, Serozan, a.g.e. s.198. 
15 M. Kemal Oğuzman, N. Barlas, Medeni Hukuk, 10. bası, İstanbul, Beta, 2003, s.95. 
16 Oğuzman, Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.3.,Oğuzman,Barlas,a.g.e. s.95. 
17 Serozan, a.g.e. s.16; Oğuzman, Barlas, a.g.e. s.99, Akipek, a.g.e. (2.kitap) s.11-12, Ertaş,a.g.e. s.51 
18 Oğuzman, Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.14, Serozan, a.g.e. s.17, Ertaş,a.g.e. s.52. 
19 Oğuzman, Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.16, Oğuzman, Barlas,a.g.e. s.102, Serozan, a.g.e. s.17, 
Akipek, a.g.e. (2.kitap) s.11, Ertaş,a.g.e. s.52. 
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hakkı (taşınmazlar üzerinde tapuya şerh yoluyla etkisi kuvvetlendirilmediği sürece20) 

herkese karşı ileri sürülebilen bir hak değildir. 

            Mülkiyet hakkı, kişiye eşya üzerinde en geniş yetkiyi veren ayni hak olarak 

diğer ayni haklardan (sınırlı ayni haklardan) ayrılır21. Medeni Kanunun 683. 

maddesine göre “malik, hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içinde o şey üzerinde 

dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir”. 

Öyleyse mülkiyet hakkı, kurulduğu şey (eşya) üzerinde malike, hukuk düzeninin 

çizdiği genel sınır içinde o malı kullanma, o maldan ve özellikle malın getirilerinden 

yararlanma ve mal üzerinde -hukuki veya maddi- dilediği gibi tasarrufta bulunma 

yetkisi vermektedir22. Oysa sınırlı ayni haklarda bu yetkilerin tamamının hak 

sahibinde bulunması söz konusu değildir. Mesela intifa hakkında hak sahibi 

mülkiyetin malike verdiği yetkilerden ilk ikisini yani kullanma ve yararlanma 

yetkisini haizdir, intifa hakkı sahibinin mal üzerinde tasarrufta bulunması söz konusu 

değildir23. Buna karşın rehin hakkı sahibi malı kullanamaz buna karşın alacağı 

ödenmeyince o malı icra yoluyla sattırarak alacağını bu malın bedelinden alma 

yetkisini kullanabilir24. 

Mülkiyetin kişiye verdiği yetkilerin ne zaman ve nasıl elde dileceği bütünüyle 

Medeni Hukukun ilgi alanı içindedir. Bu nedenle biz burada mülkiyetin kazanılması 

ve kaybı meselelerini incelemeye çalışmayacağız, aşağıda suçun maddi konusunu 

incelerken yeri geldiğince bu hususlara da değineceğiz.  

 

3- Mülkiyet Dışındaki Hakların Korunması 

 

      Hukuk düzeninin eşya üzerinde sahip olunmasına izin verdiği tek hak 

mülkiyet hakkı değildir. Kanun koyucular tarih boyunca çeşitli sebeplerle, mülkiyet 

hakkı dışında bazı hakların da eşya ile şahıs arasındaki menfaat ilişkisi kapsamında 

hukuk düzenince kabul edilebilmesine cevaz vermişlerdir. Bunlar genel olarak eşya 

üzerindeki mülkiyet dışındaki ayni haklar ve ayni niteliği bulunmayan malvarlığı 

                                                
20 Bkz. Oğuzman, Barlas, a.g.e. s.106. 
21 Oğuzman, Barlas, a.g.e. s.95,. Akipek, a.g.e. (3.kitap) s.3. 
22 Oğuzman, Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.222, Serozan, a.g.e. s.200, Ertaş,a.g.e. s.51 vd. 
23 Bkz. Oğuzman, Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.627 vd., Ertaş,a.g.e. s.474 vd. 
24 Oğuzman, Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.19, Serozan, a.g.e. s.334, Ertaş,a.g.e. s.505. 
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hakları yani alacak hakları, yenilik doğuran haklar ve fikri haklar olarak ifade 

edilebilir25. Yukarıda mala zarar verme suçuyla korunması amaçlanan hukuksal 

değerin mülkiyet olduğunu belirttikten sonra, mülkiyet dışındaki ayni hakların veya 

şahsi hakların da bu koruma kapsamında sayılıp sayılmayacağını tartışmak gerekir. 

Bu gün özellikle Türk doktrininde ağırlıklı olarak, mala zarar verme suçuyla, mal 

üzeride mülkiyet dışında mevcut bulunan diğer hakların da korunduğu kabul 

edilmektedir. Sözgelimi, Tezcan/Erdem/Önok, bu suçla korunan hukuksal değerin 

mülkiyet olduğunu belirtmekte, ancak buna “ faile ait olan bir mal üzerinde 

başkasının yararlanma hakkı varsa bunların menfaatinin ihlal edilmesi durumunda da 

bu suç oluşur”26 ifadesini eklemektedirler. Centel/Zafer/Çakmut ise suçla mülkiyet 

hakkının korunduğunu belirtmekte ancak zilyetliğin üçüncü kişilere devredildiği 

hallerde suçun hem mülkiyet hakkını hem de zilyetliğin sağladığı hakları 

koruduğunu ifade etmektedirler27. Erem ve Erem/Toroslu, “bir kimsenin üzerinde 

başkasının da mülkiyetten gayrı ayni bir hakkı bulunan kendi malını tahrip etmesi 

halinde veya başkasına karşı nası ızrar suçunu işlemek için kendi malını tahrip 

keyfiyetinin bir vasıta teşkil ettiği hallerde nası ızrar suçun mevcudiyetine İtalyan 

Temyiz Mahkemesince karar” verildiğini belirtmektedir28. Toroslu’ya göre ise “bu 

suçun hukuki konusu başta mülkiyet olmak üzere bütün ayni haklardır”29. 

Biz, aşağıda suçun maddi konusunu incelerken mala zarar verme suçu 

açısından suçun maddi konusunun “başkasının malı” olduğunu ifade edeceğiz ve 

bunun ne anlama geldiğini incelemeye çalışacağız. Bu husustaki tartışmalar aslında 

doğrudan korunan hukuksal değerin yalnızca mülkiyet veya mülkiyetle birlikte diğer 

sınırlı ayni haklar veya şahsi haklar olup olmamasına göre değişecektir. Bu nedenle 

burada genel olarak sınırlı ayni haklar ve şahsi hakların hukuki nitelileri üzerinde 

durup, kuramsal olarak bunların mala zarar verme suçuyla korunan hukuksal değer 

kapsamına girip girmeyeceğini tartışacağız. Mala zarar verme suçu açısından kanun 

koyucunun kabul ettiği normun, yorumu yoluyla malikin, üzerinde başkasının sınırlı 

                                                
25 Bkz.Oğuzman, Barlas, a.g.e. s.94 vd. 
26 Tezcan,Erdem,Önok; a.g.e. s.570. 
27 Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.377. 
28 Faruk Erem, “Nası Izrar”, Adalet Dergisi, Yıl:47 sayı:12, Adalet Bakanlığı, Aralık 1956, Ankara, 
s.1307, Faruk Erem, Nevzat Toroslu, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Savaş Kitap ve 
Yayınevi, 2000, s.515. 
29 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, 3. Baskı, Ankara, Savaş Yay.,2008, s.155. 
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ayni hakkı bulunan, kendi malına zarar vermesinin suç sayılıp sayılmayacağını daha 

somut açıklama yapma olanağı bulunması nedeniyle ileride, suçun maddi konusu 

bahsinde inceleyeceğiz.  

Mülkiyet hakkı belki de insanın ilk devirlerindeki kolektif yaşam tarzından 

sıyrılmasının en önemli öğesi olarak hemen hemen her hukuk sistemi için en temel 

hukuki kurumlardan biridir30. Ancak mülkiyet, her ne kadar bir hukuki kurum olsa da 

ifade etmek istediği anlam yani malik açısından “bu mal benim” ifadesi, hukuk 

öncesinde de var olan “doğal” bir ifadedir. Dolayısıyla mülkiyet, özü itibariyle hukuk 

öncesi bir kurumdur31. Hukuk, yalnızca kişinin “benim” önermesine “evet senin” 

kabullenmesiyle/onaylamasıyla karşılık vermiş ve onu, kendi sistemi içinde 

meşrulaştırmıştır. Oysa sınırlı ayni haklar ve akitten doğan nispi haklar (alacak 

hakları) hukukla birlikte doğan haklardır. Bunlar, birer zorunluluğun etkisiyle hukuk 

düzeni tarafından meydana getirilmek zorunda kalınmış “hukuki icatlardır”. Bu gün 

için sınırlı ayni haklar, mülkiyet hakkının sahip olduğu ve insanın doğasında var olan 

“sahip olma” güdüsünün tezahürü olan doğallık olgusuna karşı bütünüyle yapay 

kalmaktadırlar. Bunun neticesinde bu haklar, hukuk düzeninin, sosyal ve ekonomik 

gelişmenin ortaya çıkardığı çeşitli sorunlara getirdiği cevapların ürünleri olarak 

doğmuşlardır.  

            Esasında sınırlı ayni haklar ve alacak hakları, mülkiyet hakkının sahip olduğu 

doğal yetkileri bir an için malikin elinden alan haklar değildir. Bu gün için doktrinde 

de kabul edildiği üzere “sınırlı ayni haklar mülkiyetten türeyip çıkmadırlar ama 

mülkiyeti dilimleyip bölmezler, parçalamazlar; onu sadece sınırlarlar, ona yük 

olarak binerler; onu sıkıştırırlar” 32. Öyleyse sınırlı ayni haklar, mülkiyetin malike 

                                                
30 Bkz. Güriz, a.g.e. s.13 vd. 
31 Bu gün genellikle ilk insanların, ilkel topluluklarda bireysel mülkiyetin kabul edilmediği bir 
dönemden geçtikleri kabul olunur (bu konuda bkz. Güriz, a.g.e.,s.1-12). Örneğin Serozan, “insanlık 
tarihi araştırıldığında görülür ki mülkiyet doğuştan, insan doğasından gelme bir hak değildir. Yüz 
binlerce yıllık insanlık tarihinde on bin yıllık görece kısa bir geçmişi vardır özel, bireysel mülkiyetin. 
Günümüzde de özel, bireysel mülkiyeti tanımayan topluluklara rastlanır” demektedir (Serozan, a.g.e. 
s.199). Bununla birlikte mülkiyeti kabul eden ilk hukuk sistemi, ona hakim olan iktidarın etkisiyle 
mülkiyeti, önceki kolektif mülkiyet sisteminden bir anda koparıp varlık kazandırılan bir hukuki icat 
olarak ortaya koymuş olmasa gerekir. Nitekim Bottomore’un naklettiği gibi “ilkel insanlar arasında da 
isimler, danslar, şarkılar, efsaneler, törensel araçlar ve takılar, hediyeler, silahlar ve ev eşyaları gibi 
alanlarda kişisel özel mülkiyet bulunmaktadır” T.B. Bottomore,  Toplumbilim, çev: Ünsal Oskay, 
İstanbul, Der Yay.,1998,s.148. 
32 Serozan, a.g.e. s.199. 
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verdiği yetkileri ortadan kaldırır nitelikte olmayıp, malikin yetkilerini sınırlandıran, 

onu sıkıştıran niteliktedirler. Bu özellik, alacak haklarıyla veya nispi nitelik taşıyan 

eşyayla ilgili diğer haklarla karşılaştırıldığında daha kuvvetli olarak kendini gösterir; 

bunların mülkiyet hakkına etkisi çok daha sınırlıdır. Bu açıdan sınırlı ayni hak veya 

şahsi hak sahibinin bilinci açısından “mal benim, başkasının değil” ifadesi 

kullanılamaz. Sınırlı ayni haklar bunların süjesine bu tarz bir sahiplenme anlayışı 

veremeyeceği gibi, üzerinde sınırlı ayni hak bulunan malın malikine de “bu mal artık 

benim değil, başkasının malı” anlayışını yükleyemez. Aynı durum malını kiralamış 

olan şahıs ile kiracı arasındaki ilişkide de kendini gösterir.  

Bütün bu söylediklerimiz ışığında mala zarar verme suçuna genel olarak 

bakarsak; ilk dikkatimizi çeken özellik hemen her modern ceza kanununda olduğu 

gibi bizim kanunumuzda da “başkasının malı” ibaresinin kullanılmış olduğudur. 

Bunun teknik ceza hukuku açısından ne anlama geldiğini aşağıda ayrıca 

inceleyeceğiz. Bu nedenle burada şu hususu belirtmekle yetineceğiz; kanunda 

belirtilen bu “başkasının malı” ve bunun tersi olarak da “benim malım değil” ifadesi 

toplumsal hayatta ve bunun uzantısı olan hukuk sisteminde de “tek ve aynı anlamı” 

ifade eder. Yukarıda belirtmeye çalıştığımız gibi bir mal açısından yalnızca malik 

“benim malım” ifadesini kullanma hak ve yetkisine sahiptir. Sınırlı ayni hak veya 

alacak hakkı sahibi ise yalnızca bu hakları münasebetiyle “benim malım” ifadesini 

kullanamaz; bu bilinci taşıyamaz. Bunun gibi üzerinde sınırlı ayni hak veya söz 

gelimi kiracılık hakkı bulunan malın malikinden de bu malı artık “başkasının malı” 

olarak görmesi istenemez. Ceza hukukunun, hukukun bütününde binlerce yıldır 

yerleşmiş bu anlayışla çatışması mümkün değildir. Öyleyse kendi malına zarar veren 

malike, zarar verme fillerine ilişkin kanun normunda “başkasının malı” yazan bir suç 

dolayısıyla ceza verilmesi söz konusu olamaz. 

           Mala zarar verme suçuyla, sınırlı ayni hakların veya alacak haklarının değil 

yalnızca mülkiyet hakkının korunduğu iddiasında kafaları karıştırtabilecek bir 

durum, malda meydana gelen zarar dolayısıyla sınırlı ayni hak veya alacak hakkı 

sahibinin ciddi bir malvarlıksal (ekonomik) zarara uğramasıdır. Bu zarar çoğu zaman 

malikin uğradığı zararla karşılaştırılabilecek boyuta ulaşır, hatta bazen malikin 

uğrayacağı zararı da aşabilir. Fakat mala zarar verme suçuyla, sınırlı ayni hakların 

veya alacak haklarının değil yalnızca mülkiyet hakkının korunması iddiası da yine en 
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iyi şekilde kendisini bu suçla şahısların mal varlığının değil bizzat eşyalarla olan 

yetki ilişkilerinin korunduğu olgusunda bulur. Gerçekten bu suçla korunan hukuksal 

değer yalnızca “mülkiyettir”; yoksa herhangi bir kimsenin “bütün malvarlığı” 

değildir33. Zira ceza hukuku eşyayı, taşıdığı ekonomik değer açısından değil bir 

hukuki kurumun (burada mülkiyetin) objesi olması dolayısıyla korumaktadır34. Bir 

başka ifade ile herhangi bir mal, malikin malvarlığı açısından tamamen değersiz olsa 

yani yalnızca manevi değer taşısa bile mala zarar verme suçuyla korunabilir. Kanun 

koyucunun bu suçla “malikin bütün malvarlığını” değil de “mülkiyeti” korumasının 

doğal sonucu olarak da malikin mal varlığında meydana gelen her zarar değil, 

yalnızca üzerinde mülkiyet hakkı bulunan malının maddi bünyesinde meydana gelen 

zarar, mala zarar verme suçu açısından önemlidir; ifade ettiğimiz üzere bu malın 

malikinin mal varlığı içinde taşıdığı ekonomik değer önemli değildir, malın manevi 

değerinin olması da suça vücut verebilir35. Kanun koyucu, mala zarar verme suçu 

açısından mala verilen zararın, malikin “ekonomik varlığına” olan etkisinin değil, 

bizzat suçun konusu olan o malın önem ve değerinin, (cezanın belirlenmesini 

düzenleyen TCK m.61 yoluyla) uygulanacak yaptırımının şiddetinin belirlenmesinde 

dikkate alınmasını benimsemiştir. Öyleyse bu suçla, mal üzerindeki sınırlı ayni hak 

veya alacak hakkı sahiplerinin zarara uğratılması, bunların da suçla korunan 

hukuksal değerler olarak kabulünü gerektirmeyecektir. Aksi düşünce bizi, herhangi 

birinin mal varlığında kasten işlenen bir haksız fiille meydana getirilen her zararın 

                                                
33 Antolisei, haklı olarak, malvarlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlenen suçların bir kısmının 
malvarlığının bütününe yönelik bir koruma sağladığını, kalan büyük kısmının ise malvarlığına dahil 
münferit hakları korumaya çalıştığını belirtmiş ve mala zarar verme suçunu da bu ikinci grup suçlara 
örnek göstermiştir. Hatta yazar, İtalyan doktrininde malvarlığına karşı suçların her birinin münferit bir 
hukuki değeri koruduğu görüşünün hakim olduğunu belirtmektedir. Bkz. Francesco Antolisei, “Genel 
Olarak Mamaleke Karşı İşlenen Suçlar”, çev: Uğur Alacakaptan, AÜHFD,yıl:1962,sy.65, s.71, 73-74. 
34 Antolisei söz gelimi dolandırıcılık suçunun bütün malvarlığına yönelik bir suç olduğunu 
belirtmektedir. Zira bu suçta önemli olan mağdurunun belirli hareketlerle malvarlıksal bir zarara 
uğratılmasıdır. Oysa söz gelimi hırsızlık suçunda önemli olan başkasına ait bir malın çalınmasıdır. 
(Bkz. Antolisei,a.g.e. s.71). Mala zarar verme suçu da bu kapsamda sayılmalıdır. Gerçekten bu suçla 
önemli olan hukuk düzeninin büyük önem atfettiği mülkiyet hakkının korunmasıdır. Bu nedenle fiilin 
bütün malvarlığına yönelik zarara yol açması değil mülkiyet hakkının objesine yönelik olması 
önemlidir. 
35 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.556; Önder,  Şahıslara ve Mallara Karşı 
Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.462, Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.379, Parlar,Hatipoğlu, 
a.g.e. s.502, Turabi,a.g.e. s.87. 
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ceza hukuku yaptırımıyla karşılanması sonucuna götürür ki bunun, cezanın “son 

araç” (ultima ratio) olma fonksiyonu36 ile çelişeceği açıktır37. 

           Sözleşmeden doğan alacak haklarının da mala zarar verme suçuyla korunması 

önerisi çok ciddi başka bir soruna daha gebedir. Eşya üzerinde bir çok hak 

sözleşmeden doğar ve bunlar genel olarak alacak hakkı38 olarak ifade edilir. Söz 

gelimi bir mal üzerindeki kiracılık hakkı kira sözleşmesinden, ariyet alan olma sıfatı 

ariyet sözleşmesinden doğar. Bu sözleşmeler açısından ise malın malikinin mala 

zarar vermemesi, “sözleşmeden doğan bir borç” niteliğindedir. Örneğin kira 

sözleşmesi açısından malikin sözleşmeden doğan “kiralananı sözleşme süresince 

öngörülen kullanma amacına uygun halde bulundurma” borcu söz konusu olup39, 

mala zarar verme, sözleşme açısından bu borca bir aykırılık teşkil eder. Bu açıdan 

eğer kiracılık hakkının da mala zarar verme suçuyla korunduğu kabul olunursa 

esasında “bir borca aykırılığın” ceza yaptırımıyla karşılanması esası benimsenmiş 

olacaktır. Oysa “sözleşmeye aykırılığın ceza normlarıyla karşılanması” artık modern 

hukukta tamamen terkedilmiş, eski bir anlayıştır40. Bu sadece teorik bir anlam ifade 

etmemektedir, normatif açıdan da böyledir. Bu da ifadesini en açık bir şekilde 

Anayasa m. 38/ f. 8’da bulur: “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir 

yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonamaz”. Bu hüküm 

karşısında sözleşmeden doğan alacak haklarının mala zarar verme suçuyla korunması 

mümkün değildir41. 

                                                
36 Bkz.İçel,Donay, a.g.e. s.17, Ünver, a.g.e. s.446, Bahri Öztürk, M.Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza 
Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku,Yeni TCK’ya Göre Yenilenmiş 10. Baskı, Ankara, Seçkin 
Yay., 2008, s.29-30. 
37 Hafızoğlulları da genel olarak bütün “malvarlığına karşı suçlar” için mal üzerinde mülkiyetten gayrı 
ayni veya şahsi bir hakkın söz konusu olmasının, malı “başkasına ait” hale getirmeyeceği görüşüne 
taraftar olduğunu belirtmekte, buna ek olarak da bu halde hak sahiplerinin hukuki himayeden yoksun 
kalmadıklarını eklemektedir: “Burada, hak sahibi kişiler, hukuki himayeden yoksun kılınmış 
değildirler. Bunlar, her zaman, hukuk davası açarak, yükümlülüğüne uymayarak kendilerini zarara 
sokan malikten, zararın tazminini isteyebilirler.” Bkz. Zeki Hafızoğulları, “Malvarlığına Karşı 
Suçların Ortak Genel Yapısı”, www.baskent.edu.tr/~zekih/ogrenci/mal.doc (çevrimiçi), 21.03.2009. 
38 Bkz.Oğuzman, Barlas, a.g.e. s.94. 
39 Bkz. Fahrettin Aral, Borçlar Hukuku – Özel Borç İlişkileri, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara, 
Yetkin, 2002, s.248 vd.,  
40 Bkz. Tekin Akıllıoğlu, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesin'ne Ek 4 Nolu Protokol 1. Maddeye 
Göre Borç İçin Hapis Yasağı" ,  www.idare.gen.tr/akillioglu-borc.htm (çevrimiçi),26.03.2009. 
41 Sınırlı ayni hakların, aynı mülkiyet hakkı gibi mutlak hak, yani herkese karşı ileri sürülebilen hak 
olması da vardığımız sonucu değiştirmeyecektir. Zira yalnızca ayni haklar değil bazı durumlarda şahsi 
haklar da aynı sonuca yol açabilmektedir. Gerçekten medeni hukukta bazı şahsi hakların tapuya şerh 
verilmesi yoluyla aynı mutlak haklar gibi herkese karşı ileri sürülebilmesine imkan tanınmaktadır 
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            Bu çerçevede son olarak zilyetlik meselesine de değinmek gerekir. Doktrinde 

bazı yazarlar bu suçla yalnızca mülkiyetin değil, eğer zilyetlik üçüncü kişilere 

devredilmişse zilyetliğin de korunacağını belirtmişler42, hatta bazı yazarlar mala 

zarar verme suçunda malın sahibi denildiğinde, bundan malın zilyedinin anlaşılması 

gerektiğini iddia etmişlerdir43.   Öncelikle belirtmek gerekir ki zilyetlik bir hak değil 

“hukuki bir durumdur”44. Zira zilyetlik hukuken korunan bir menfaat olarak kabul 

edilmemiştir45. Aksi düşünce hırsızın da çaldığı mal üzerinde meşru bir hakkı olduğu 

gibi isabetsiz sonuçlara yol açabilecektir46. Zilyetlik bir hakka dayanıyorsa, ancak o 

hak münasebeti ile korunur47. Eğer hiçbir hakka dayanmadığı halde zilyetlik yine de 

korunuyorsa bu toplumsal huzura yönelik olması nedeniyledir48. Böyle olunca, ancak 

kanunda açıklık bulunan hallerde zilyetliğin de korunduğu söylenebilecektir; söz 

gelimi MK. m. 982 veya hırsızlığı düzenleyen TCK m.14149 gibi. Bu tarz özel bir 

hükmün yer almadığı “mala zarar verme suçuna” ilişkin kanun hükmünde, zilyetliğin 

de korunduğundan söz etmek mümkün değildir. Ancak pek tabidir ki eğer zilyetlik 

bir hak karinesi olma vasfında ise elbette ki zilyet de mağdur olabilecektir. Ancak 

burada dahi zilyetlik değil zilyetlik yoluyla anlaşılabilen “mülkiyet” korunmaktadır. 

                                                                                                                                     

(Bunlara etkisi kuvvetlendirilmiş nispi haklar denilmektedir. bkz. Oğuzman, Barlas, a.g.e. s.94). Oysa 
yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız üzere bir şahsi hakkın mala zarar verme suçuyla korunması, 
“borca aykırılığın ceza normlarıyla karşılanmaması” ilkesi ile ve pek tabidir ki en başta Anayasa ile 
çelişir. Bu şahsi hakkın, tarafların anlaşmaları yoluyla etkisinin kuvvetlendirilerek mutlak hak gibi 
sonuç ifade etmesinin farklı bir netice doğurmayacağı açıktır. Şimdi, eğer sınırlı ayni hakların, sırf 
“mutlak hak” niteliğinde olup herkese karşı ileri sürülebilmeleri nitelikleri gereği mala zarar verme 
suçuyla korunduğu kabul olunursa, tapuya şerh edilmiş durumdaki sözleşmeden doğan şahsi hakların 
mala zarar verme suçuyla korunmasının Anayasa ile uyuşmayacağı dikkate alındığında, aynı sonucu 
doğuran iki hukuki kurumdan birinin ceza normuyla korunup diğerinin korunmaması mantıken 
çelişeceğinden, ayni hakların mutlak karakteri, bunların mala zarar verme suçuyla korunup 
korunmamaları açısından farklılık yaratmayacaktır. 
42 Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.377. 
43 Turabi, a.g.e. s.88. 
44 Oğuzman, Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.53, Serozan, a.g.e. s.96-97, Ertaş,a.g.e. s.505. 
45 Oğuzman, Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.53, Ertaş,a.g.e. s.78. 
46 Ertaş, a.g.e. s.78. 
47 Oğuzman, Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.53. 
48 Oğuzman, Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.54, Ertaş,a.g.e. s.78. 
49 Bu hükümde açıkça zilyedlikten söz edilmesi görüşümüzü desteklemektedir. Gerçekten eğer 
malvarlığına karşı suçlar açısından malın sahibi zilyet olarak anlaşılmakta ya da bu tarz suçlarda 
zilyedlik de korunmakta ise neden kanun koyucu hırsızlık suçunda zilyedliği ayrıca ve açıkça 
zikretme gereği duysun ? Hırsızlık suçunda zilyedlik unsurundan açıkça bahseden kanun koyucunun 
mala zarar verme suçunda zilyedlikten söz etmemesi karşısında, mala zarar verme suçu için 
zilyedliğin bir hukuksal değer olarak alınıp korunduğundan bahsedilmesi mümkün değildir. 
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Mala zarar verme suçunda malın sahibi denildiğinde, bundan malın zilyedinin 

anlaşılması gerektiği görüşünün ise herhangi hukuki bir temeli yoktur50. 

Bütün bu açıklamalarımız sonucunda biz, mala zarar verme suçuyla yalnızca 

mülkiyet hakkının korunduğunu, bunun dışındaki sınırlı ayni hakların veya şahsi 

hakların korunamayacağını kabul ediyoruz. Bu açıklamalara ek olarak ceza kanunu 

sistemimiz de bizi aynı kabule götürecektir. Tartıştığımız meselenin teknik ceza 

hukuku boyutu ile de yakın ilgisi bulunması (malikin kendi malına zarar vermesi 

hali, suçun mağduru ve faili, şikayet hakkı gibi) karşısında biz, bu meselenin teknik 

ceza hukuku yönünü, ilgili konularda ele almayı, açıklamaların daha somut olması 

açısından daha doğru buluyor ve tartışmayı suçun maddi konusu bölümüne 

bırakıyoruz51. 

 

B- MALA ZARAR VERME SUÇUNUN MADDİ KONUSU 

 

1- Genel Olarak 

 

              Bir suçun maddi konusu “suçun üzerinde meydana geldiği şahıs veya şey” 

olarak ifade edilebilir52. Toroslu, bu tanıma tipiklikle ilgili olarak “maddî konu dış 

dünyaya ait bir realitedir (insan veya cismanî şey). Ancak, bu, failin fizikî 

faaliyetinin somut olarak üzerinde icra edildiği her şahıs veya şey değil, fakat sadece 

tecrim edici norma ait emirde tarif edilen şahıs veya şeydir”53 bilgisini de 

eklemektedir. Bu açıdan suçun konusu, kanunda belirtilen tipik hareketin üzerinde 

gerçekleştiği şahıs veya eşyadır54. Mala zarar verme suçu, mallar üzerinde 

işlenebilen bir suçtur; bu suçun maddi konusu başkasının taşınır veya taşınmaz 

                                                
50 Yargıtay da verdiği bir çok kararında, failin kendisine ait olup da kiracısının elinde (doğal olarak 
zilyedliğinde) bulunan mallara zarar vermesinin mala zarar verme suçu sayılmayacağını açıkça 
belirtmiştir. Örneğin Yargıtay’ın bir kararında “Sanığın kendi dükkanının camını kiracısına duyduğu 
tepki sonucu olarak onun dükkanda olmadığından da yararlanmak suretiyle kırmasından ibaret 
eylemin TCK.nun 516. maddesinde yazılı suçu oluşturmadığı..” ifade olunmuştur. Y8CD. 26.09.1989 
Tarih ve 1989/6020-6878 S. Kararı (Yılmaz Alasu, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz, Nası Izrar, t.y., 
y.y s.131). Bu yöndeki diğer kararlar için bkz. aşağıda dpnt 94. 
51 Bkz. Aşağıda, § I, B, 3. 
52 Toroslu,a.g.e. s.185 , Ünver, a.g.e. 142. 
53 Toroslu,a.g.e. s.185. 
54 “Hareketin yöneldiği kişi ya da şey suçun konusunu oluşturmaktadır.” Artuk, Gökçen,Yenidünya, 
a.g.e. s.470. 
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malıdır55. Bu açıdan bu suçun maddi konusunu “mallar”, yani hukuki tarifiyle 

“eşyalar” oluşturmaktadır. Kanuni tarifte “başkasının taşınır veya taşınmaz malı” 

ibaresi kullanılmış olduğundan mala zarar verme suçunun maddi konusunun iki 

unsuru bulunmaktadır; öncelikle hukuki anlamda taşınır veya taşınmaz bir eşya 

olmalıdır, buna ek olarak da bu eşya başkasına ait olmalıdır. Şimdi bu unsurları 

incelemeye çalışalım. 

 

2- Suçun Maddi Konusunun Eşya Niteliğinde Olması 

 

            Mala zarar verme suçu eşyalar üzerinde işlenebilen bir suçtur. Bu açıdan 

suçun maddi konusunun açıklığa kavuşturulabilmesi için hukuken eşya kavramından 

ne anlaşılması gerektiği ortaya konmalıdır. Bu kavramın sınırlarının çizilmesi 

hususunda, özellikle bunun tamamen ceza hukukuna özgü bir kavramlaştırma 

girişimi mi olacağı, yoksa bu kavramın hukukun geneli içindeki anlamına mı 

bakılacağı tartışmalıdır56. Bu konuda doktrinde birbirinden oldukça farklı üç görüş 

ileri sürülmüştür. Bunlardan birincisi, “mal” kavramının ceza hukukunun amacı ve 

genel olarak koruduğu hukuksal değerler çerçevesinde, ceza hukukuna has bir 

şekilde tanımlanmasını savunmaktadır57. Bu görüşü savunanlar, “ceza hukukunun 

esas itibariyle, özel hukuk tarafından düzenlenen müesseselerle meşgul olduğu 

zaman, onlara bağımsız bir tarzda yeniden şekil verdiğini, bu sebeple, adı geçen 

müesseselerin bağımsız bir anlam kazandıklarını, hiç olmazsa muhtar bir hüviyete 

büründüklerini”58 iddia etmektedirler. İkinci görüş ise mal kavramının anlamının 

Medeni Kanun’a göre belirlenmesi gerektiğini belirtmektedir59. Bu görüşü savunan 

yazarlardan bir kısmının gerekçe olarak “ceza hukukunun, hukukun diğer dallarına 

                                                
55 Ayhan Önder, Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, İstanbul , Filiz 
Kitabevi, 1994, s. 462.  Dönmezer,; Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.555. Tezcan,Erdem,Önok, 
a.g.e. s.570, A. Pulat, Gözübüyük, Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi, C. IV, Genişletilmiş 5. 
bası, İstanbul, Kazancı Yay.,1990, s.818. 
56 Bkz. Antolisei,a.g.e. s.67, Hafızoğulları, Malvarlığına Karşı Suçların Ortak Genel Yapısı,s.1 vd. 
57 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s. 288 , Turabi,a.g.e. 
s.87. Malvarlığı kavramı açısından aynı yönde Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. 
bası, Ankara  Yetkin Yay., 2005, s.277. 
58 Marciano, Gregori,Petrocelli ve Maggiore’nin  görüşlerini ifade için Antolisei,a.g.e. s.67. 
59 Tezcan,Erdem,Önok; a.g.e. s.504, 533, M. Emin Alşahin, “Mala Zarar Verme Suçları (YTCK. 
M.151 vd.)”,  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı, Kamu 
Hukuku Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,İstanbul, 2005, s.8. 
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has müesseselerin esasında bir değişiklik yapamayacağını ve özel hukukun normal 

himayesine, kendi özel himayesini eklemekle yetinmek zorunda olduğunu”60 ileri 

sürdükleri belirtilmektedir. Üçüncü bir görüşe göre ise, bu sorun “her olayda, yani, 

her kavram için ayrı ayrı çözülmelidir. Hareket noktası, ilgili müesseseleri 

bünyesinde toplayan özel hukuk tarafından üzerinde çalışılmış ve kabul edilmiş 

kavramlar olmalıdır. Bununla beraber, bu kavramların uygulanmasından doğan 

sonuçların uygun olup olmadıklarının anlaşılması için ceza hukukunun çeşitli 

kurallarının ışığı altında denenmeleri gerekir”61. Bizce de bu son ifade ettiğimiz 

görüş daha isabetlidir. Her şeyden evvel, burada, hukuk düzeninin bir bütün olduğu 

ve ceza hukukunun bu bütünün bir parçası olduğu gerçeğinden hareket etmek 

gerekir. Eğer bir kavram ceza kanunlarında, ceza hukuku uygulaması açısından özel 

olarak tanımlanmışsa (örneğin meşru müdafaa, ıztırar, teşebbüs, memur, yargı görevi 

yapan vb.) bu halde ceza hukukunda da bu tanımın esas alınacağı şüphesizdir. Ancak 

böyle bir özel tanımlama halinin olmaması halinde, hukukun bütünündeki genel 

anlamın esas alınması gerekir. Pek tabidir ki bu ifademizden, ceza hukukuna ait özel 

durumların bulunması halinde bu özel durumların, temelde özel hukuk penceresinden 

ele alınan kavramın içeriğinin belirlenmesi hususuna etki etmeyeceği gibi bir anlam 

çıkarılmamalıdır. Sonuç olarak kanaatimizce mala zarar verme suçunun maddi 

konusu olarak mal kavramı hukukun bütününde ve özellikle, esas olarak 

düzenlendiği eşya hukukundaki anlam esas alınarak tanımlanmalı; ama kavramın 

içeriğinin belirlenmesinde ceza hukukuna özgü özel durumlar da göz ardı 

edilmemelidir.  

             Mal (eşya) kavramını, hukukun geneli içindeki anlamını esas alarak 

tanımlamaya çalışmak için öncelikle bu kavramın genel olarak düzenlendiği eşya 

hukukuna başvurmak gerekecektir. Eşya hukukunda mal (eşya) tanımlaması çeşitli 

şekillerde yapılmıştır. Bu gün için en genel anlamı ile “hukuk düzeninin üzerlerinde 

mülkiyet hakkının kurulabileceğini kabul ettiği ve maddeten de üzerlerinde 

hâkimiyet tesisi mümkün olan maddi mallar, eşyaları meydana getirir”62. Bu niteliği 

                                                
60 Rocco, Levi, Angelotti ve Florian’ın görüşlerini ifade için Antolisei,a.g.e. s.67. 
61 Antolisei,a.g.e.s.67-68. Aynı yönde Hafızoğulları, Malvarlığına Karşı Suçların, s.3. 
62 Akipek, a.g.e. s.32. Farklı tanımlar için bkz. Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir, a.g.e. s.4, Ertaş, 
a.g.e. s.54, Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.462. 
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ile öncelikle herhangi bir şeye eşya nitelemesi yapılabilmesi için onun maddi bir 

bünyeye sahip olması gerekir63. Bu çerçevede güneş ışığı, hava, depolanmamış enerji 

vs. eşya kapsamında değildir64. Medeni hukukun, bir zorunluluğun ifadesi olarak 

mülkiyete konu ettiği bazı hakların da -her ne kadar eşya gibi işlem görseler de- 

maddi bir bünyeleri olmayıp, tamamen tasavvur ürünü olmaları nedeniyle eşya 

olarak kabullerine olanak yoktur65. Çeşitli hak kategorilerinin kapsamına girebilecek 

fikri ürünler ve icatlar da bu nedenle eşya sayılmayacak66 ve mala zarar verme 

suçunun kapsamına girmeyeceklerdir. Bu nedenle örneğin bir şairin bilgisayar 

ekranına yazdığı şiirinin silinmesi mala zarar verme suçu kapsamında 

düşünülemeyecektir. Ancak bir şiirin yazıldığı kağıt parçası veya bir resmin yapıldığı 

tuvale verilen zararlar -bir malın maddi bünyesine zarar verildiği için- mala zarar 

verme suçunu oluşturabilecektir. Maddi varlığın söz konusu olması herhangi bir 

şeyin eşya sayılması için gereklidir ve fakat yeterli değildir. O maddi varlığın, 

üzerinde mülkiyet hakkı kurulabilecek şekilde sınırlanabilir olması da şarttır67. Bu 

nedenle  bir dağ, ırmak vs. eşya sayılmayacaktır. Ancak malın boyutunun önemi 

yoktur. Bu gün için çok ufak parçacıkların bile bilimsel metotlarla incelenebilmesi, 

bunların da eşya niteliğinde sayılmalarını gerektirmektedir68. Bu nedenle sözgelimi 

bir kimyagerin çeşitli bilimsel deneylerle laboratuar ortamında meydana getirdiği 

yeni bir elemente ilişkin moleküller veya bir biyologun henüz keşfettiği yeni bir tür 

bakteri de mala zarar verme suçunun konusunu oluşturabilecektir. Malın 

sınırlandırılabilir olması da her zaman üzerinde hakimiyet kurulabileceği anlamına 

gelmez. Örneğin uzayda boşlukta dolaşan bir göktaşı da kuramsal anlamda 

sınırlandırabilir bir nesnedir ancak üzerinde fiili hakimiyet kurulması mümkün 

olmadığından eşya kapsamında sayılmaz69. Bu nedenle genel olarak üzerinde fiili 

hakimiyet kurulması olanağı bulunmayan şeyler hukuken eşya değildir70. 

                                                
63 Serozan, a.g.e. s.71, Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir;a.g.e. s.6, Ertaş,a.g.e. s.54. 
64 Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir,a.g.e. s.5. 
65 Serozan, a.g.e. s.16, Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir,a.g.e. s.6, Ertaş,a.g.e. s.54-55. 
66 Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir,a.g.e. s.6, Ertaş,a.g.e. s.54, Serozan, a.g.e. s.71-72. 
67 Serozan, a.g.e. s.71,Ertaş,a.g.e. s.54, ,Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir,a.g.e. s.5 . 
68 Ertaş,a.g.e. s.55. 
69 Bkz. Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir,a.g.e. s.5, Ertaş,a.g.e. s.54. 
70 Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir,a.g.e. s.5, Ertaş,a.g.e. s.54. 
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             Bir şeyin maddi bir varlığa sahip olması, sınırlandırılabilir olması ve 

üzerinde hakimiyet kurulmaya elverişli olması onun eşya sayılabilmesi için 

gereklidir, ancak yeterli değildir. Hukuk düzeni, günümüzde hiçbir suretle insanı, 

üzerinde mülkiyet hakkı kurulabilecek bir varlık olarak kabul etmediğinden insan 

vücudu hukuken eşya kavramının dışında sayılmaktadır71. Ancak insan vücuduna 

dahil bir parçanın vücuttan ayrılmasından sonra eşya vasfı taşıyabilmesi 

mümkündür72. Bu kapsamda söz gelimi bir kadının, askerlik görevini yapmakta olan 

eşine gönderdiği saç parçası artık hukuken eşya vasfındadır ve eş açısından manevi 

değer taşıyan bu saç parçasına kasten zarar verilmesi, duruma göre mala zarar verme 

suçu kapsamında telakki edilebilecektir. Vücuttan ayrılmasından sonra kural olarak 

hemen niteliğini kaybedecek parçalar, söz gelimi iç organlar ise duruma göre eşya 

niteliğinde sayılabilecektir. Örneğin iki kişi arasındaki kan veya organ nakli 

yapılması aşamasında bu maddelerin vericinin kişisel hak alanından doğrudan 

alıcının kişisel hak alanına gireceği kabul olunduğundan bunlar eşya sayılmamakta, 

buna karşın alınan doku veya organ bir süre muhafaza edilmekte ise bu arada eşya 

hukukuna ilişkin kuralların uygulanabileceği kabul olunmaktadır73. İnsan vücuduna 

yerleştirilen yapay organlardan, vücuda ayrılmaz şekilde birleştirilenlerin insan 

kişiliklerinin bir parçası olarak eşya vasfını taşımayacakları, fakat vücuttan ayrılacak 

şekilde takılanların eşya niteliğini kaybetmeyecekleri kabul olunmaktadır74. Bu 

nedenle kural olarak vücuda ayrılmaz bir şekilde birleştirilmiş yapay uzuvlar için 

mala zarar verme suçuna ilişkin değil yaralamaya ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

Buna karşın vücuda ayrılmaz bir biçimde yerleştirilmiş bulunmayan yapay uzuvlar 

ise mala zarar verme suçuna konu olabileceklerdir. Ancak somut olayda failin 

yanılmasının farklı sonuçlara neden olabileceğini de belirtmek gerekir. Yine genel 

olarak kabul edildiği üzere insan cesedi bu suçun konusu kapsamına girmez. Zira 

                                                
71 Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.4, Serozan, a.g.e. s.71, Ertaş,a.g.e. s.54, Centel, Zafer, 
Çakmut, a.g.e. s.380, Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, 
s.462, Antolisei,a.g.e. s.67, Hafızoğulları a.g.e. s.5, Soyaslan, a.g.e. s.278. 
72 Antolisei,a.g.e. s.67, Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir,a.g.e. s.4, Serozan, a.g.e. s.71. 
73 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir; a.g.e. s.5. 
74 Serozan, a.g.e. s.71, Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.5, Ertaş,a.g.e. s.54. 
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ceset mülkiyet kapsamında telakki edilmez75. Ancak bilimsel çalışmalar amacı ile 

saklanan ceset parçaları; mesela kemikler, dokular veya müzede bulunan bir insan 

iskeleti mala zarar verme suçunun konusunu oluşturabilir76. 

           Bir şeyin eşya olarak kabul edilip edilmemesi açısından bunun bir iktisadi 

değere sahip olmasının gerekip gerekmediği, eşya hukuku açısından tartışmalı bir 

konudur. Genellikle bir şeyin eşya olarak kabul edilebilmesi açısından onun “iktisadi 

bir değer taşıması” şartı aranmaktaysa77 da bunun aksini savunan görüşlere78 de 

rastlanmaktadır. Yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız üzere bu suçla malikin 

iktisadi menfaati değil, herhangi somut bir malla arasında olan yarar ilişkisi yani 

mülkiyet hakkı korunduğundan, bir şeyin eşya olarak kabul edilebilmesi için 

“objektif olarak” fail açısından bir değer taşıyabilme potansiyeline sahip olması 

gerekli ve yeterlidir. Aksi halde söz konusu şey, ceza hukuku açısından mal 

sayılmayacak ve doğal olarak bu şeye yönelik zarar verici fiiller de suç teşkil 

etmeyecektir. Ancak bu değerin her durumda iktisadi olması şart değildir; manevi bir 

değer taşıyan mallar da bu suçun konusunu oluşturabilir79. Örneğin “hatıra değeri 

yüksek mektupların yırtılması”80 halinde de mala zarar verme suçundan söz 

edilebilir. Ancak pek tabidir ki bu değer atfının salt sübjektif olmaması önemlidir. 

Aksi halde bir çok durumda mağdur için maddi veya manevi herhangi bir değer 

taşımadığı düşünülerek zarar verilen mallar açısından, failin yanılması ceza 

sorumluluğunu kaldırabilecektir. 

             Eşyanın, canlı veya cansız olması da mala zarar verme suçunun maddi 

konusu olabilmesi açısından önemsizdir. Bu açıdan canlı hayvan ve bitkiler de mala 

zarar verme suçunun konusunu oluşturabilir. Hatta hayvanlar açısından kanun 

koyucu, farklı seçimlik hareketler belirtmek suretiyle özel bir düzenleme yapma 

gereği duymuştur. Eşyanın canlı veya cansız olması gibi, hırsızlıktan farklı olarak, 

                                                
75 Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.5, Serozan, a.g.e. s.16, Ertaş, a.g.e. s.54, Dönmezer; 
Kişilere ve Mala Karşı Cürümler no:288, Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve 
Bilişim Alanında Suçlar, s.462, Tezcan,Erdem,Önok; a.g.e. s.505. 
76 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.462. 
77 Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir;a.g.e. s.6, Ertaş,a.g.e. s.54. 
78 Akipek, a.g.e. s.35. 
79 Dönmezer; Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.556; Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı 
Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.462, Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s. 156, Centel, 
Zafer, Çakmut, a.g.e. s.379, Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.502, Turabi,a.g.e. s.87 . 
80 Dönmezer; Kişilere ve Mala Karşı Cürümler., s.556. 
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malın taşınır veya taşınmaz olması da suçun oluşabilmesi için farksızdır81. Nitekim 

bu husus, kanuni tipte kullanılan “taşınır veya taşınmaz mal” ibaresi ile açıkça ifade 

olunmuştur. 

              Bir malın hukuken eşya sayılması, o malın, mala zarar verme suçunun 

maddi konusu kapsamına girmesi için yeterli olmakla birlikte, kanun koyucu bazı 

özel mallara verilen zararları ayrı kanun hükümleri ile korumuştur. Gerçekten Türk 

Ceza Kanunu’nun 153. maddesine göre, “İbadethanelere, bunların eklentilerine, 

buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki 

tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara, yıkmak, 

bozmak veya kırmak suretiyle zarar veren” kimse cezalandırılır. Bu kanun 

hükmünde de mala zarar verme suçuna ilişki hükümde öngörülen hemen hemen aynı 

seçimlik hareketler düzenlenmiş olduğundan fiilin konusunun “ibadethaneler, 

bunların eklentileri, buralardaki eşya, mezarlar, bunların üzerindeki yapılar, 

mezarlıklardaki tesisler ve mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapılar” 

olması durumunda mala zarar verme suçu (m.151) değil, TCK m.153’de düzenlenen 

bu suç oluşacaktır82. Bu açıdan bu saydığımız eşya kural olarak mala zarar verme 

suçunun konusu olamayacaktır. Keza devlet ormanı niteliğindeki yerlerdeki ağaçlar 

Orman Kanunu; Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün 

kabri Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun; kültürel varlıklar ve tabiat 

varlıkları ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile korunduğundan 

bunlar da mala zarar verme suçunun maddi konusunu teşkil etmeyeceklerdir83. 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Dönmezer,; Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.555, Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı 
Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.462, Erem, Adalet Dergisi, s.1306, Erem, Toroslu, a.g.e. 
s.514, Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.378; Tezcan,Erdem,Önok; a.g.e. s. 570.   
82 Bkz. Tezcan,Erdem,Önok; a.g.e. s. 569, Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.571. 
83 Bu kanunlardaki ceza hükümleri ile TCK m.151 hükmü arasındaki özel norm –genel norm ilişkisi 
için bkz. aşağıda § V, A, 3, c, (1). 
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3- Eşyanın Başkasına Ait Olması 

 

             Mala zarar verme suçunu oluşabilmesi için suçun maddi konusunu teşkil 

eden eşyanın “başkasına ait olması” gerekir84. Nitekim kanuni tipte de açıkça 

“başkasının taşınır veya taşınmaz malı” ibaresi kullanılmıştır. Yukarıda, suçla 

korunan hukuksal değeri açıklamaya çalışırken başkasının malı ibaresine, yalnızca 

mülkiyetle ilintili olarak anlam verilmesi gereği üzerinde durmuştuk. Ancak 

doktrinde buradaki başkasının malı ibaresi geniş yorumlanmakta ve malikin, 

üzerinde sınırlı ayni hak bulunan bir malına zarar vermesi halinde de mala zarar 

verme suçunun oluşacağı kabul edilmektedir85. Suçla korunan hukuksal değeri 

açıklamaya çalışırken bu suçla yalnızca mülkiyet hakkının korunduğu, bunun 

dışındaki sınırlı ayni hakların koruma kapsamında telakki edilemeyeceğini ceza 

hukukuyla korunması amaçlanan hukuksal değer prensibi çerçevesinde kuramsal 

olarak, gerekçeleriyle birlikte ifade etmeye çalışmıştık. Bu açıdan bizce, malik, mala 

zarar verme suçu açısından fail sayılamayacaktır; zira mal onun için “başkasının 

malı” niteliğinde değildir. Ancak bu olgunun, korunan hukuksal değer prensibi 

dışında ceza kanununun sistematiğine ve kanuni tipin lafzına dayanan nedenleri de 

bulunmaktadır. Bu nedenlerle biz, “başkasının malına” ifadesine ne anlam verilmesi 

gerektiği meselesini, korunan hukuksal değer prensibi açısından konuyu dağıtmamak 

amacıyla bu başlık altında incelemeyi uygun bulduk. Böylece bu başlık altında 

“başkasının malı” ibaresi ile neyin, neden kastedildiğini inceleyeceğiz. 

             Mala zarar verme suçunu düzenleyen TCK m.151 hükmünde açıkça 

“başkasının taşınır veya taşınmaz malı” ibaresi kullanılmaktadır. Yukarıda 

belirtmeye çalıştığımız gibi bir mal açısından yalnızca malik “benim malım” 

ifadesini kullanma hak ve yetkisine sahiptir86. Sınırlı ayni hak veya alacak hakkı 

sahibi ise, yalnızca bu hakları münasebetiyle “benim malım” ifadesini kullanamaz; 

                                                
84 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.555; Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı 
Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.463, Tezcan,Erdem,Önok; a.g.e. s. 570, 
Centel/Zafer/Çakmut bunu suçun bir ön şartı olarak kabul etmektedirler. Bkz. Centel, Zafer, Çakmut, 
a.g.e. s.378. 
85 Tezcan,Erdem,Önok; a.g.e. s.570, Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.377, Erem, Adalet 
Dergisi,s.1307, Erem, Toroslu, s.515, Turabi, a.g.e. s.88 dpnt.383. 
86 Bkz. Yukarıda § II, A, 3. 
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bu bilinci taşıyamaz. Bunun gibi, üzerinde sınırlı ayni hak veya söz gelimi kiracılık 

hakkı bulunan bir malın malikinden de bu malı artık “başkasının malı” olarak 

görmesi istenemez. Aksi düşünce, kanun lafzıyla açık bir şekilde çelişecektir87. 

Bunun aksinin düşünülmesi yani başkasının malı ibaresini sınırlı ayni veya şahsi 

hakları da kapsayacak bir biçimde geniş yorumlamak, açıkça kıyas yapmak anlamına 

gelir ki TCK m.2/f.3’ün açık hükmü gereği “suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol 

açabilecek bir şekilde geniş yorumlanamaz”. 

            Hukuk sistemi içinde, bir eşya açısından mülkiyet hakkı, yalnızca belirli bir 

şahıs veya bir şahıslar grubuna tanınmıştır. Bu ikinci hal ise yalnızca birden fazla 

kişinin maddi olarak bölünmeyen bir mala hisseyle sahip olması (paylı mülkiyet88) 

veya bunların, önceden kurulmuş bir ortaklık hasebiyle mal üzerinde mülkiyet 

hakkına sahip olmaları (elbirliği mülkiyeti89) halinde söz konusu olabilir. Bunun 

dışında birden fazla kimsenin bir mala aynı anda malik olmaları söz konusu 

olamayacaktır. Bir malın aynı anda “hem bir kimsenin olması”, “hem de onun 

olmaması” mantıkla açıklanabilecek bir önerme değildir. Kanunda açıkça 

“başkasının malı” ibaresi kullanıldığına göre malik açısından malın hem kedisine 

hem (paylı veya elbirliği halinde malik olmayan) başkasına ait olması çelişkili 

olacaktır90. Bu nedenle bu suç tipi için, malik açısından bakıldığında paylı ve 

                                                
87 Burada dikkat edilmesi gereken husus, yorumun bizzat kanunun lafzı ve sistematik yapısına 
dayandırılmasıdır. Zira kanun koyucu, TCK ile başkanın malı ibaresine genel hukuktaki anlamından 
başka bir anlam vermeyi tercih etmeyerek, bu yorumu mümkün kılmaktadır. Mukayeseli hukukta, söz 
gelimi İngiliz Ceza Hukuku’nda, genel olarak suç teşkil eden malvarlıksal zararları düzenleyen kanun 
olan Criminal Damage Act’da başkasının malına kasten zarar verilmesinin suç olduğu belirtildikten 
sonra, buradaki “başkasının malı” ifadesi ile ne anlaşılması gerektiğini bizzat kanun koyucu 
tanımlamak gereği duymuş ve İngiliz Hukukundaki genel anlamından daha geniş bir tanım yapmıştır. 
Buna göre sadece başkasının mülkiyetinde olan mallar değil başkasının kullanımındaki ya da onun 
sorumluluğu altındaki mallar ya da başkasının, üzerinde malvarlıksal bir hakkı olan mallar da bu 
kapsamda sayılmıştır (CrDaAct. S.10(2) Bkz. Storey,Lidbury, a.g.e. s.199, Geary, a.g.e. s.116 ). Bu 
hükümden hareketle İngiliz doktrininde de söz gelimi başkasına kiraladığı kendi aracının motoruna 
zarar veren kimsenin de bu kanun dolayısıyla cezaen mesul olabileceği belirtilmektedir. Bkz. 
Storey,Lidbury, a.g.e. s.199. 
88 M.K. m. 688 – “Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin 
tamamına belli paylarla maliktir”. Kavram için bkz. Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.241 vd., 
Serozan, a.g.e. s.230 vd., Ertaş,a.g.e. s.250 vd. 
89 M.K. m. 701. “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla 
mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir.” Kavram için bkz. 
Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.267 vd., Serozan, a.g.e. s.230 vd. , Ertaş,a.g.e. s.280 vd. 
90 Antolisei, bu gerekçenin İtalyan doktrininde ağırlıkla ileri sürüldüğünü belirtmektedir. Bkz. 
Antolisei, a.g.e. s.75 ve dpnt.11. Ancak yazar, malikin kendi malına zarar vermesinin suç teşkil 
etmeyeceği görüşünü paylaşmakla birlikte, bu gerekçenin ceza kanunlarına ait olan başkasının malı 
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elbirliği mülkiyet halleri bir tarafa bırakılırsa, hiç bir suretle malı, “başkasının malı” 

saymak olanağı yoktur. Mal üzerinde sınırlı ayni veya şahsi bir hakkın ya da 

herhangi bir zilyedlik durumunun olması da bu açıdan bir etki doğurmayacaktır. 

          Bu önerme, yalnızca kanunun mala zarar verme suçunu düzenleyen hükmünün 

lafzı ile değil, bununla birlikte kanunun sistematiği ile de desteklenmektedir91. Türk 

Ceza Kanunu’nda “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında 290. maddede “resmen 

teslim olunan mala el konulması ve bozulması” suçu düzenlenmiştir. Madde 

hükmüne göre, “muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim olunan rehinli 

veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan taşınır malın bu kişinin 

elinden rızası dışında alınması hâlinde hırsızlık, cebren alınması hâlinde yağma, 

hileyle alınması hâlinde dolandırıcılık, tahrip edilmesi hâlinde mala zarar verme 

suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Kişinin bu malın sahibi olması hâlinde, verilecek 

cezanın yarısından dörtte üçüne kadarı indirilir.” Madde hükmünden anlaşılacağı 

üzere kanun koyucu burada resmen başkasına teslim olunan rehinli veya hacizli 

yahut da herhangi bir suretle el konulmuş mala zarar verilmesi halinde mala zarar 

verme suçunun uygulanacağını belirtmiştir. Şimdi kanun hükmünü incelersek burada 

söz konusu olan malların rehinli ve hacizli mallar olduğunu görürüz. Rehin bir sınırlı 

ayni haktır, haciz ise bir mal üzerinde malikin tasarruf yetkisini kaldıran ancak onun 

mülkiyetinden çıkarmayan hukuki bir el koyma halidir92. Kanun koyucu, rehinli veya 

hacizli malın icra organları marifetiyle yediemine tevdii halinde verilecek zararlarla 

ilgili olarak mala zarar verme suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağını “özellikle” 

                                                                                                                                     

ifadesine başka bir anlam verilmesini apriori ortadan kaldırmayacağı nedeniyle isabetli olmadığını 
belirtmekte ve aşağıda değineceğimiz farklı gerekçeler sunmaktadır. Bkz.A.e. s.75-76. 
91 Kanunun sistematiğinin “mala zarar verme” suçunun da aralarında bulunduğu “malvarlığına karşı 
suçlar” kapsamında malikin fail olamayacağı görüşüne gerekçe olarak sunulması Antolisei tarafından 
savunulmuştur. Yazar, bizdeki TCK 289-290. maddelerin İtalyan Ceza Kanunu’ndaki karşılığı olan 
334. madde ile tevdi olunmuş malı malikinin geri alması halinde hırsızlığa ilişkin hükmün değil bizzat 
bu hükümde (334. maddede) öngörülen cezanın uygulanacağının hükme bağlanması ile başkalarının 
meşru zilyetliğinde bulunan malı alan malikin hırsızlık suçu işlemiş sayılmayacağının kanun 
tarafından kabul edildiğini ifade etmiştir (Antolisei, a.g.e. s.76). Ancak yeni TCK ile bizde bu fiillerde 
bağımsız bir ceza öngörülmeyip doğrudan hırsızlık, mala zarar verme vb. suçlara atıf yapılması 
neticesinde bu gerekçenin bizim hukukumuz açısından ileri sürülmesi imkanı bulunmamaktadır. 
Ancak bu konuda, yine Yeni Kanunla failin malik olması halinde ceza indirimine gidileceği kuralının 
getirilmiş olması çok daha kuvvetli bir gerekçe sunmaktadır. Biz de Antolisei’ nin, paylaştığımız 
görüşünü gerekçelendirmek için “kanunun sistematiğine bakılması yöntemini” benimsemekte ancak 
bizim kanunumuza özgü farklı bir gerekçe sunmaktayız 
92 Timuçin Muşul, İcra ve İflas Hukuku, İstanbul, Legal, 2005, s.408. Bu halde malın doğrudan 
zilyetliği malikten alınır. 
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belirtmek gereği duymuş, buna ek olarak da “failin malik olması halinde ceza 

indirimi uygulanacağını” belirtmiştir. Buna göre eğer mala zarar veren kişi malikse 

verilecek ceza dörtte üç oranına kadar indirilebilecektir. Şimdi bir an için “malikin 

kendi malına zarar vermesinin de, bir başkasının sınırlı ayni hakları veya şahsi 

hakları yahut zilyetliği söz konusu olunca, TCK m.151 ile karşılandığı” tezini kabul 

edersek, şöyle büyük bir çelişkiyle karşılaşmış oluruz: Malik üzerine haciz konulmuş 

veya rehin hakkı bulunan bir malının “resmi makamlarca” ve “resmi bir işlemle” 

tevdi edilmesi halinde bu mala zarar verirse TCK m.290/f.2 hükmünün açık 

yollamasıyla TCK m.151 gereğince verilecek ceza çok büyük bir oranda indirilecek, 

ama böyle resmi bir işlemin olmadığı mesela bir tapu işlemiyle intifa hakkının yahut 

da kira sözleşmesi ile kiracılık hakkının tanındığı kendi malına zarar vermesi halinde 

yine cezalandırılacak ancak bu sefer sonuç ceza üzerinden hiç bir ceza indirimi 

alamayacaktır, zira TCK m.151’de, m.290/f.2’nin aksine bu duruma ilişkin bir ceza 

indirimi öngörülmüş değildir. Bunun çok büyük bir çelişki olacağı açıktır. Bu açıdan 

mala zarar verme suçuyla mülkiyet dışındaki hakların korunduğu ve malikin de bu 

suçun faili olacağı fikri TCK’ nın genel sistemi açısından oldukça önemli ve 

giderilmesi mümkün olmayan bir çelişkiye yol açmaktadır93. Kanun koyucunun bu 

tarz bir kabulde bulunması mümkün olamayacağına göre TCK m.290 gibi çok 

istisnai hallerde öngörülmüş açık bir hüküm bulunmadığı her durumda (yani 

genelde) TCK m.151 açısından malikin kendi malına zarar vermesi halinin mala 

zarar verme suçunu oluşturmayacağı söylenmelidir94. 

                                                
93 Hafızoğulları da bu hükme dikkat çekmekte ve fakat mevcut düzenlemenin “malın malikinin fail 
olamayacağı” teziyle çeliştiğini iddia etmektedir. (Hafızoğulları, “Malvarlığına Karşı Suçların 
Ortak Genel Yapısı” s.7) Kanaatimizce Hafızoğulları’nın 290. maddedeki atıfla “suçla ihlal edilen, 
ceza ile korunan hukuki değerleri tamamen farklı olan Malvarlıklarına Karşı Suçları, Adliyeye Karşı 
Suçlar içine taşımış” olduğu yönündeki görüşü isabetli değildir. Zira kanun koyucu burada söz gelimi 
mala zarar verme suçu açısından ele aldığı tipik unsurların, diğer bir suç için de cari olacağını 
belirtmiş olmakla, hem hükmün uygulanması hem de yorumlanmasında başlıca başvuru kaynağı 
olacak olan korunan hukuksal değerlerin, bu etkisini bertaraf etmiş değildir. Aksine kanun koyucu, 
malın malikinin mala zarar vermesi halini, mülkiyet dışındaki bir hukuksal değerin korunduğu bir suç 
tipinde kabul etmekle, zımni olarak mülkiyetin hukuksal değer olarak korunduğu suç tiplerinde 
malikin suç faili olamayacağı belirtmiş olmaktadır. Zaten adliyenin güven ve itibarının korunduğu bir 
suç tipinde failleri malik/diğer kimse diye ayırmanın bir anlamı da yoktur. 
94 Yargıtay kararlarında belli bir sistematik görüş belirtilmemişse de en azından malikin, başkasına 
kiralamış olduğu kendi malına zarar vermesi, mala zarar verme suçu kapsamında kabul edilmemiştir: 
“Camlarını kırdığı evin sahibi olan sanığın bu eyleminin TCK.nun 516/ilk maddesinde tanımı yapılan 
ızrar suçunu oluşturmayacağı, aynı yasanın 547. maddesinde yazılı suçu oluşturabileceği 
gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir” Y8CD. 12.12.1991 Tarih ve 
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            Bu açıklamalar çerçevesinde kanaatimizce “başkasının malı” ibaresinden  

“mala başkasının malik olması” anlaşılmalıdır. Malikin kendi malına zarar vermesi 

halinde mala zarar verme suçu oluşmayacağı gibi hiç kimseye ait olmayan mallar 

üzerinde de mala zarar verme suçu oluşmayacaktır95. Ancak kanun koyucunun 

mülkiyet dışında bazı başka hukuksal değerleri korumak amacıyla bu kurala istisna 

getirmesi mümkündür. Bunun en bariz örneği bir önceki paragrafta andığımız TCK’ 

nın 290. maddesidir. Bu madde hükmünde kanun koyucu, “adli makamlara olan 

güven ve itibarın” sağlanması amacıyla üzerinde rehin veya haciz bulunan veya 

başka yolla el konulup “resmen” bir başkasına teslim edilen mala zarar verilmesini 

suç olarak düzenlemiş ve korunan hukuksal değer açısından failin malik olup 

olmamasının suçun oluşması bakımından önemli olmaması olgusu karşısında malın 

malikinin de suç faili olabileceğini açıkça kabul etmiştir. Bu hükümde açıkça, mala 

zarar verme suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı düzenlenmiş olduğundan bu 

halde malik de mala zarar verme suçunun faili olabilecektir. Ancak bu halde verilen 

ceza önemli ölçüde indirilerek verilecektir. Tekrar belirtmek gerekir ki bu tarz bir 

uygulama yukarıda belirttiğimiz “mala zarar verme suçunda yalnızca mülkiyet 

hakkının korunması” kabulüyle çelişmemekte aksine onu desteklemektedir. Zira 

kanun koyucu “adliyeye karşı suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olan 290. maddede 

mülkiyet hakkını değil adli makamların güven ve itibarını korumayı 

amaçlamaktadır96. 

            Sahipsiz mallar da başkasına ait mal kapsamında ele alınamayacağından 

sahipsiz mallara zarar verilmesi halinde mala zarar verme suçu oluşmayacaktır; 

                                                                                                                                     

1991/10884-12452 (Alasu, a.g.e. s.120). “Müştekinin kiracı olarak çalıştırdığı lokanta dükkanının mal 
sahibi olan sanığın , kendi taşınmazının su borularını kırmasında ızrar suçunun manevi unsurunun 
oluşmayacağı gözetilmeyerek yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulmuş olması bozmayı 
gerektirmiştir.” Y8CD. 9.5.1991 1991/3900-5128 (Alasu, a.g.e. s.121). “Sanığın kendi dükkanının 
camını kiracısına duyduğu tepki sonucu olarak onun dükkanda olmadığından da yararlanmak suretiyle 
kırmasından ibaret eylemin TCK.nun 516. maddesinde yazılı suçu oluşturmadığı...”Y8CD. 
26.09.1989 Tarih ve 1989/6020-6878 S. Kararı (Alasu, a.g.e. s.131). 
95 Aynı yönde Soyaslan, a.g.e. s.375,  Hafızoğulları, Malvarlığına Karşı Suçların Ortak Genel 
Yapısı, s .6, Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.462, 
Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.502. Alşahin de mala zarar verme suçlarına ilişkin yüksek lisans tezinde, 
malvarlığına karşı suçlarda başkasına aidiyet kavramının geniş olarak anlaşılması ve yalnızca malike 
değil zilyede karşı da kural olarak bu suçların işlenebileceğini belirtmiş (a.g.e. s.11) olmasına karşın, 
faile ait mal üzerinde başkasının yararlanma hakkının bulunması halinde bu menfaatlerin ihlal 
edilmesi durumunda faile ceza verilmeyeceğini bu halde failin tazminat sorumluluğu olacağını da 
ifade etmiştir (A.e. s.20). 
96 Bkz.Çetin Özek, “Adliyeye Karşı Suçların Hukuksal Konusu”,İÜHFM,Yıl:1997,C:LV,sy.3,s.13 vd. 
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ancak kaybedilmiş eşya henüz malikin mülkiyeti kapsamından çıkmadığından, bu tür 

eşyaya karşı işlenen zarar verme fiilleri mala zarar verme suçunu oluşturabilecektir97. 

 İştirak halinde veya müşterek mülkiyete tabi mallar hakkında, ortak 

maliklerden birinin mala zarar verme suçunu işlemesi halinde nasıl bir uygulama 

yapılacağı da tartışılmalıdır. Yargıtay, paylı mallarda mala zarar verme suçunun 

oluştuğunun kabul edilebilmesi için rızai taksim veya kullanımda anlaşma gibi 

istisnai hallerin varlığının gerektiğine hükmetmiştir98. Bizce, paylı mallarda mala 

zarar verme suçuna ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi açısından MK hükümlerine 

göre bir değerlendirme yapmak gerekir. Öncelikle bu tarz bir eylemin hukuki bir 

tasarruf olduğunu belirtmek gerekir. Zira bu tarz bir zararla -söz gelimi malın yok 

edilmesi ile- mal üzerinde mülkiyet hakkı sona erdirilebilir. Fakat buradaki tasarruf 

bir hukuki işlem şeklinde değil, eylem şeklinde tezahür etmektedir. Hem iştirak hem 

de müşterek mülkiyet için mal üzerinde tasarrufta bulunulması meselesi Medeni 

Kanun ile düzenlenmiştir. Medeni Kanun’un 692. maddesine göre  “ (...) paylı malın 

tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması, oybirliğiyle aksi kararlaştırılmış 

olmadıkça, bütün paydaşların kabulüne bağlıdır.”  Burada aslında hukuki 

tasarruflardan söz edilmişse de bunun kıyasen fiili tasarruflara uygulanması da 

mümkündür. Buna göre paydaşların malın tamamı üzerinde tasarrufta 

bulunabilmeleri, aksine bir anlaşma yok ise, bütün paydaşların onayına bağlıdır99. 

Ancak buradaki “malın tamamı” ifadesi malın maddi bünyesi ile ilgili olarak 

anlaşılmamalıdır. Burada “malın tamamı” ifadesi, malın üzerindeki her bir paydan 

                                                
97 Antolisei,a.g.e. s.74, Erem, Adalet Dergisi, s.1307, Erem, Toroslu, a.g.e. s.516 Önder;  Şahıslara 
ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.463, Toroslu, Ceza Hukuku Özel 
Kısım, s. 157, Soyaslan, a.g.e. s.279, Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.379. Tezcan,Erdem,Önok; a.g.e. 
s. 570, Gözübüyük ,a.g.e. s.817, Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.502, Turabi,a.g.e. s.88, Alşahin,a.g.e. s.10. 
98 “Izrar suçunun oluşabilmesi için, aharın menkul veya gayrimenkul malına bilerek zarar meydana 
getirilmesi gerekmesine, olayımızda sanığın babasından miras yolu ile intikal eden ve hissedarı 
olduğu ceviz ağacını, diğer hissedarların topladıkları üründen kendine pay vermediklerinden duyduğu 
kızgınlıkla hayatiyetini devam ettiremeyecek şekilde tahrip etmiş bulunmasına, ızrar suçlarından, 
hırsızlıkla ilgili TCK.nın 494/2. maddesine benzer, müşterek veya iştirak halinde mülkiyete konu 
mallar hakkında bir düzenleme bulunmamasına, hisseli mallarda ızrar suçunun kabul edilebilmesi için 
rızai taksim veya kullanımda anlaşma gibi istisnai hallerin varlığının gerekmesine, olayda ihkakı hak 
suçunun unsurları da bulunmadığının anlaşılmasına göre, hukuki nitelikteki eylem nedeniyle beraat 
kararı verilmesi yerine, yazılı şekilde ( TCK.nın 516/6. maddesiyle) mahkumiyet kararı verilmesi, 
yasaya aykırı...” Y10CD. E:2002/27520, K:27196, (YKD, Mayıs 2003). 
99 Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.255, Serozan, a.g.e. s.234. 
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ayrı olarak belirtilmesi amacına matuftur100, yoksa malın bir bölümüne zarar 

verilmesinin kapsam dışı olduğu düşünülmemelidir. Burada kanun, kendi payları 

üzerinde tasarruf yapabilen müşterek maliklerin, malın tamamı üzerinde tekil olarak 

tasarrufta bulunamayacaklarını, bu tarz bir işlemi ancak birlikte hareketle 

gerçekleştirebileceklerini ifade etmek istemiştir101. Şu halde müştereken malik 

oldukları arazi üzerindeki ağacı ancak tüm malikler bu yönde görüş bildirirse 

kesebilirler, içlerinden biri dahi onay vermezse eylem hukuka aykırı olacaktır. Buna 

göre kanaatimizce, paylı mallarda maliklerden birinin mala zarar vermesi halinde 

dahi mala zarar verme suçu hükümleri uygulanmalıdır102. Burada her bir müşterek 

malikin mülkiyete dayalı tasarruf yetkisi, diğer malikler lehine kısıtlanmış 

olmaktadır. Bu halde mala zarar verme suçunun uygulanması için bizce, rızai taksim 

veya kullanımda anlaşma gibi durumlara da ihtiyaç yoktur. Ancak bu haller fiilin suç 

olması açısından aranmasa bile, tersine, fiilin suç olmasını önleyebilirler. Bizce, eğer 

paylı malın tamamı belirli parçalara ayrılarak her bir parça, paydaşlardan her birinin 

kullanımına özgülenmişse ve paydaş kendi kullanımına özgülenen kısma (diğer 

kısımlara bir zarar vermeyecek şekilde) bir zarar vermişse artık bu halde mala zarar 

verme suçunun oluşmayacağı kabul olunmalıdır. Örneğin henüz kat mülkiyeti 

esasına geçilmemiş bir binaya paylı malik olan kişilerden her birinin kullanımına bir 

kat özgülenmişse, bu  kişilerden  birinin kendi  kullanımına özgülenmiş kattaki camı 

kasten kırması halinde mala zarar verme suçu oluşmayacaktır. Zira bu halde 

mülkiyetin bütün paydaşlara tanıdığı yetkilerin hepsi, o kısım için, içlerinden birinin 

kullanımına özgülenmiştir ve o kısım için diğer paydaşların bu yetkilere sahip olması 

söz konusu değildir. Bir başka ifade ile bu halde müşterek malilerden birine 

özgülenen kısım açısından mülkiyete dayalı yetkileri, diğer malikler lehine 

                                                
100Bu ayrım, esasen tasarruf yetkisi ile ilgilidir. Paylı mallarda pay üzerinde tasarruf ve malın 
bütününde tasarruf kavramları için bkz. Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.244,255. 
101 Bkz. Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.255, Serozan, a.g.e. s.234, Ertaş, a.g.e. s.259. 
102 Aynı yönde Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s. 157, Erem, Adalet Dergisi, s.1307, 
Erem,Toroslu, a.g.e. s.516, Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.378-379. Bu genel görüş, aile hukukundaki 
mal rejimleri için de uygulanabilir durumdadır. Sözgelimi eşlerin ancak birlikte tasarrufta 
bulunabilecekleri malların bulunduğu mal rejimlerinde eşlerden birinin bu çeşit bir mala zarar vermesi 
de mala zarar verme suçunu oluşturabilecektir. Tezcan/Erdem/Önok, Fransız Yargıtay’ının 1994 
tarihli bir kararında, mal birliği rejimine tabi bir otomobile eşlerden birinin kasten zarar vermesi 
halinde de mala zarar verme suçunun oluşabileceği sonucuna vardığını nakletmektedirler. Bkz. 
Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.569 dpnt.298. 
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kısıtlanmış değildir. Zira Medeni Kanun’da da tasarruf yetkisinin kısıtlanması, “bu 

yönde aksine bir anlaşma olmaması” koşuluna bağlanmıştır. Eğer malikler rızai 

taksim veya kullanım anlaşması yapmışlarsa artık bu yönde aksine bir anlaşma var 

demektir ve bu rızai taksim yahut anlaşma örtülü olarak malın maddi varlığı üzerinde 

tasarrufu da kapsar.  

           Malın kime ait olduğu ise özel hukuk hükümlerine göre tayin olunacaktır. Bu 

çerçevede taşınmaz mallar açısından kural olarak tapu kayıtları dikkate alınacaktır103; 

taşınmaz malın maliki tapuda malik olarak gözüken kimsedir. Bununla birlikte 

taşınmaz mülkiyetinin tapuya tescilden önce kazanıldığı haller de mevcuttur104. Bu 

halde kanun hükmüne göre taşınmazın mülkiyetinin kazanıldığı an dikkate 

alınacaktır. Fakat tapuda malik gözüktüğü için henüz kendisini malik zannederek fiili 

işleyen kimsenin bu fiili ceza hukukundaki yanılmaya ilişkin hükümler çerçevesinde 

suç teşkil etmeyebilir105. Taşınır mallar açısından ise malın malikinin kim olduğunun 

belirlenmesi kolay değildir. Bu nedenle kanun malın zilyedinin (mala sahip olma 

sıfatı açısından) mülkiyet hakkının, karine olarak kabul edilebileceğini belirtmiştir106. 

Ancak bu karine aksi ispatlanabilir bir karinedir. Bu açıdan gerek taşınmazlarda ve 

bilhassa da taşırlarda malın malikinin kim olduğu bir uyuşmazlık olarak ortaya 

çıkarsa, bu sorun Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 218. maddesi hükmüne göre bir 

ön mesele olarak ele alınıp değerlendirme yapılmalıdır107. 

 

 

 

                                                
103M.K m.705: “Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescille olur.” Bkz. Oğuzman,Seliçi,Oktay-
Özdemir; a.g.e. s.279 vd., Ertaş,a.g.e. s.281 vd. 
104 Kanun tarafından sınırlı olarak sayılan bu hallerde, taşınmaz mülkiyeti tapuya tescilden önce 
doğmakta, bu halde tapuya tescil, kurucu değil açıklayıcı olmaktadır. Bu durumların bir kısmı MK 
m.705’de sayılmıştır. Buna göre miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal ve kamulaştırma hallerinde 
mülkiyet tescilden önce iktisap edilmektedir (Bkz. Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.312 vd., 
Ertaş,a.g.e. s.299 vd.). Ancak tescilden önce kazanma halleri bu maddede sayılanlarla sınırlı değildir. 
(Bkz. Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.323 vd. Ertaş,a.g.e. s.314) . 
105 Bkz.Aşağıda § IV, D, 2 ,a . 
106 Bu durum, taşınırlarda zilyetliğin hak karinesi olması şeklinde ifade edilir. MK. m.985’e göre 
“taşınırın zilyedi onun maliki sayılır”. (Karinelerin anlamı için bkz. Serozan, a.g.e. s.144 
Oğuzman,Seliçi,Oktay-Özdemir; a.g.e. s.86 vd., Ertaş, a.g.e. s.102). 
107 Erem, Adalet Dergisi, s.1305, Erem, Toroslu, a.g.e. s.515. 
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C- MALA ZARAR VERME SUÇUNUN FAİLİ VE MAĞDURU 
 

1- Suçun Faili 
 

          Suçun faili, (müşterek faillikteki özelliği bir yana bırakırsak) kanunda 

belirtilen tipik hareketi bizzat veya (dolaylı fail olarak) başkası vasıtasıyla 

gerçekleştiren kişidir. Mala zarar verme suçu açısından suçun faili başkasının taşınır 

veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, 

kullanılamaz hâle getiren veya kirleten yahut haklı bir neden olmaksızın, sahipli 

hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan 

kimsedir. Kanunda suçun faili açısından bir tür özgü faillik hali ihdas edilmiş 

değildir. Bu nedenle kural olarak herkes bu suçun faili olabilecektir108. Ancak 

yukarıda, kanuni tipteki “başkasının malı”  ibaresinden “başkasının mülkiyetindeki 

mal” içeriğinin anlaşılması gerektiğini belirttiğimizden malın maliki bu suçun faili 

olamayacaktır. Buna karşın mal üzerinde başkaca yetkilere sahip olan söz gelimi 

rehin hakkı sahibi veya kiracı suçun faili olabilecektir. Zira bunlar açısından hali 

hazırda mal, “başkasının malıdır” 109. 

 

2- Suçun Mağduru 
 

            Bir suçun mağduru, suç teşkil eden tipik eylemle, kanunda koruma altına 

alınmış hukuksal yararı ihlal edilen kimsedir110. Mala zarar verme suçunda 

“mülkiyet” hakkı korunduğundan bu suç açısından suçun mağduru, zarar verilen mal 

üzerinde mülkiyet hakkı sahibi yani malın malikidir111. Malın maliki dışındaki 

kimselerin suçun mağduru olması mümkün değildir. Bunlar, özellikle yargılama 

aşamasında fonksiyon icra etmek bakımından duruma göre suçtan zarar gören sıfatını 

                                                
108 Turabi, a.g.e. s.85. 
109 Bu nedenle Yargıtay’ın bu kuralın aksine verdiği şu kararı bizce isabetli değildir: “Sanığın 
müştekiye ait olup, kiracı olarak oturduğu evin iç kısmında bulunan kapıyı, sert bir biçimde çekip 
kırması seklinde gerçeklesen eyleminde, başkasına ait olan mala zarar vermenin söz konusu olmadığı, 
böylelikle atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeksizin, yazılı biçimde mahkumiyet hükmü 
kurulması...” Y10.CD., 30.04.2002 Tarih ve 11388/17376 sayılı kararı (Turabi, a.g.e. s.89, dpnt.386). 
110 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.473, Özgenç, a.g.e. s.206. 
111 Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.502. Malı kullanan kişinin de mağdur olduğu yönünde bkz. Soyaslan, 
a.g.e. s.375. Zilyedin de mağdur olduğu yönünde bkz. Turabi, a.g.e. s.89. 



 66

kazanabilirler; fakat suçun mağduru olarak dikkate alınmaları mümkün değildir. 

Hatta yukarıda, “resmen teslim olunan mala el konulması veya muhafazası” suçunun 

düzenlendiği ve yaptırım olarak mala zarar verme suçuna ilişkin 151. maddeye atıf 

yapılan TCK’ nın 290. maddesi hükmüne değinirken bu suç açısından genel kuralın 

aksine malın malikinin de fail olabileceğini belirtmiş olmamıza rağmen, bu suçla 

mülkiyet veya mal üzerindeki diğer haklar değil adliye kurumu korunduğundan bu 

suç açısından dahi, mal üzerinde rehin hakkı sahibi veya lehine haciz işlemi 

uygulanan kimse mağdur sıfatına sahip değildir. 

           Mağdur sıfatının belirlenmesinde suçun bütün unsurları dikkate alınmalıdır. 

Modern ceza hukukunda genellikle kabul edildiği üzere suçun maddi yani tipe uygun 

eylem unsuru  hareket, sonuç ve bu ikisi arasındaki illiyet bağı alt unsurlarında 

oluşur. Buna göre suçun mağduru diğer unsurların da gerçekleşmesi kaydıyla bir 

bütün olarak eylem unsurunun gerçekleştiği ana göre belirlenecektir. Örneğin bir 

kimsenin bir çiftlik hayvanına etkisini belli bir süre sonra gösterecek bir hastalığı 

şırınga etmesi, bu arada malın malikinin malı bir başkasına satması ve hayvanın bu 

yeni malik zamanında ölmesi durumunda suçun tipe uygun eylem unsuru bir bütün 

olarak yeni malik zamanında gerçekleşmiş olacağından tamamlanmış suçun mağduru 

yeni malik olacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MALA ZARAR VERME SUÇUNUN UNSURLARI VE 

NİTELİKLİ HALLERİ 

 

 

A- SUÇUN MADDİ UNSURU 

 

1- Suçun Maddi Unsuru Kavramı ve Mala Zarar Verme 

Suçunun Maddi Unsur Kapsamında İncelenmesi 

 

Suçun maddi unsuru, kanunun suç saydığı tipik eylemi ifade eder1. Her fiilin 

hukuk normuyla arasındaki ilişki çeşitli aşamalardan geçerek tanımlanabilir. Her 

şeyden önce hukuk normu emir ve yasak içeren bir önermeden oluşur2. Bu önerme 

ise sözgelimi “haksızlık” olgusu referans alındığında, temelde bir fiilin haksızlık 

içeriğinin belirli ve sınırlı bir alana yığılması anlamını ifade eder. Her hukuk normu, 

hukukun bütünü açısından haksız olacak bir davranışın kendi sahalarında hangi 

koşullarla bu vasfı kazanacağını ve bunun neticelerini sınırlı olarak açıklama 

gayretindedir. Bu açıdan fiil, ceza normu onu düzenlemeden önce de haksızdır; zira 

bu aşamada da belli bir hukuksal değerin ihlali söz konusudur. Ancak ceza normu, 

onu belirli bir kalıba sokarak somutlaştırır. Bunun için de kanun koyucu “olumsuz 

örnek bir davranış kümesini” (adam öldürme, malı yok etme, bozma vs.)  normun 

merkezine oturtur ve kendine has bir dil yapısı ile bunu bir “önerme” haline getirir; 

“malı yok eden... cezalandırılır” gibi. İşte bu kalıp, genel olarak o ceza normunda 

tanımlanan suçun maddi unsurunu teşkil eder. Öyle ise maddi unsur, normun 

belirlediği “olumsuz örnek davranış”tır3. Bu haliyle maddi unsur, belirli bir doğal 

fiili/eylemi ve bunun norma uymasını ifade eder4. Bu eylem, failin iradi davranışıyla 

                                                
1  Bkz. Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.415.  
2 Zeki Hafızoğulları, Ceza Normu, Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni, Gözden 
Geçirilmiş Ek Konulmuş İkinci Baskı, Ankara, Us-A Yayıncılık Ltd., 1996, s.68 vd. Sözüer, Suça 
Teşebbüs, s.145. 
3 Bkz. Adem Sözüer, “Hukuki Hata”, Yargıtay Dergisi, cilt:21, Sayı:4, Ekim 1995, s.466. 
4 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.415, Özgenç, a.g.e. s.169-170, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.163. 
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dış dünyada meydana getirdiği değişikliği anlatır. Bu haliyle maddi unsur, failin iradi 

hareketini, bu iradi hareketin belirli bir neticeye yol açmasını ve neticeyle hareket 

arasındaki doğal ve/veya normatif bağı yani nedensellik bağını ifade eder5. Bu 

nedenledir ki suçun maddi unsuru bir takım alt unsurlara bölünerek 

incelenegelmiştir. Bunlar; kanuni tipte belirtilen hareket, netice ve bu ikisi arasındaki 

nedensellik bağı alt unsurlarıdır. Bu haliyle suçun maddi unsuru hem kanuni tipteki 

önermeyi6 hem de buna uygun bir şekilde somut olaydaki davranışı betimler7. Bu 

davranış ise doğal bir bütündür; insanın öldürülmesi, malın çalınması, çocuğun 

kaçırılması ve nihayet mala zarar verilmesi gibi. Ancak davranışın, kanuni tipe 

uygun olup olmadığının tespiti açısından, unsurlara ayrılması usulü benimsenmiş 

olup bu usulde, suç teşkil eden davranış, genel olarak (kanuni tipte davranıştan ayrı 

bir neticenin arandığı suç tipleri bakımından) hareket, netice ve nedensellik bağı alt 

unsurlarıyla kanuni tipteki davranışa uygun olup olmaması açısından incelenmiştir.  

             Mala zarar verme suçunu bu tarz bir incelemeye tabi tutabilmek için kanuni 

tipteki objektif (maddi) unsurların belirlenmesi gerekir. Suçu düzenleyen TCK’ nın 

151. maddesi ifadesine göre mala zarar verme suçunun maddi unsuru başkasının 

taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, 

bozmak, kullanılamaz hâle getirmek veya kirletmek veyahut haklı bir neden 

olmaksızın, sahipli hayvanı öldürmek, işe yaramayacak hâle getirmek veya değerinin 

azalmasına neden olmak şeklinde ifade edilebilir8. Madde gerekçesinde suçun kanuni 

tipindeki “yıkmak, yok etmek vs.” gibi ifadelerin fiili nitelemesi ve etken bir özellik 

sağlaması açısından hareket olarak nitelendirilmesi gerektiği belirtilmiş ve haliyle 

suçun da bir seçimlik hareketli suç olduğu ifade edilmiştir9. Ancak burada dikkat 

                                                
5 İçel,Evik, a.g.e. s.44, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.415. 
6 Doktrindeki yazarların bir kısmı bu soyut önermeyi maddi unsurun dışında tipiklik veya kanuni 
unsur başlığı altında ayrı bir unsur olarak incelemektedirler. Bkz. Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, 
Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım cilt:I, 14. Bası, İstanbul, Beta Yay., 1997, no:495 vd., 
Ayhan Önder, Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, Filiz Kitabevi,1992, s.166 vd. Öztürk,Erdem, a.g.e. 
s.157 vd. 
7 İçel,Evik, a.g.e. s.44-45. 
8 Mukayeseli hukukta da hemen hemen benzer ifadeler kullanılmıştır. Örneğin, İngiliz Criminal 
Damage Act’de yok etmek (destroy) ve zarar vermek (damage) ifadeleri kullanılmıştır. Bu ifadeler 
doktrinde genellikle “yok etme, fiziksel zarar verme (harm), bozma (impairment) kullanılmaz hale 
getirme ve kirletme” şeklinde somutlaştırılmaktadır (Storey,Lidbury, a.g.e. s.197-198). Bunların 
sürekli veya geçici olması önemli değildir (Storey,Lidbury, a.g.e. s.197). 
9 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.571, Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.501. 
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edilirse, suçun maddi konusunun suç sonrasındaki durum ve koşulları betimlenmiştir; 

yıkılma, yok olma, bozulma, kullanılmaz hale gelme, kirlenme, ölme, işe 

yarayamayacak hale gelme gibi. Bu haliyle kanunda “seçimlik neticelerden” 

bahsedilmiştir demek daha doğru olur10. Fakat burada seçimlik neticelerden 

bahsedilmesi suçun seçimlik hareketli bir suç olarak kabulüne de engel değildir. Zira 

kanun koyucu bu objektif unsurları çift yönlü olarak ele almıştır. Öncelikle 765. S. 

Kanundan farklı olarak Yeni TCK, “malın zarara uğratılması” gibi genel bir neticeye 

“suç tipinde” yer vermemiş olup bu genel neticeyi yıkılma, yok edilme gibi belirli 

kalıplarla sınırlandırmıştır. Başka bir ifade ile hangi hallerin mala zarar verme 

olduğu belirlenmiş ve bu haliyle genel bir netice olan malın zarar uğratılması neticesi 

çeşitli farkı netice tiplerine ayrılıp özelleştirilmiştir. Ancak bu neticelere yönelik 

eylem kalıbının etken yönü yani mastarlı hali aynı zamanda hareket kalıplarının 

rotasını da çizmektedir. Bu açıdan mala zarar verme suçunda kanun koyucu, tipik 

“tek veya çok hareket - tek netice” formülasyonunu uygulamamış, bunun yerine 

“birden çok hareket ve çok neticeyi” tek suç kalıbı içinde düzenlemiştir. Fakat bu 

neticeler de birbirinde ayrı, bağımsız neticeler olmayıp belirli bir kategorik 

derecelenme ile aynı genel neticenin yani malın zarara uğratılması neticesinin alt 

unsurları olmuşlardır. Bu konuya ileride suçların hareket alt unsuru açısından 

tasnifinde mala zarar verme suçunun yerinin belirlenmesi münasebetiyle tekrar 

değineceğiz. 

           Kanunda belirtilen malı yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, 

kullanılamaz hâle getirmek veya kirletmek veyahut haklı bir neden olmaksızın, 

sahipli hayvanı öldürmek, işe yaramayacak hâle getirmek veya değerinin azalmasına 

neden olmak objektif unsurlarının her ne kadar etken bir ifade kullanılsa da neticeye 

yönelik tanımlamalar olduğunu kabul ediyor ve bu kapsamda bu objektif unsurları 

suçun maddi unsurunun netice alt unsuru başlığı altında incelemeyi uygun buluyoruz. 

Bunun yanında yukarıda ifade ettiğimiz üzere, kanunda belirtilen bu objektif 

unsurlarda hareketlerin de neticeye göre sınıflandırıldığını görmekteyiz. Bu açıdan 

açıklamalarımızın daha anlaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla hareket bahsinde 

genel olarak hareket alt unsurunun mala zarar verme suçu açısından gösterdiği 

                                                
10 Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.381. 
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özellikleri inceleyecek, hangi hareket kalıbının hangi netice türü bakımından nasıl 

anlaşılması ve nedensellik bağının nasıl kurulması gerektiği meselelerini ise netice 

bahsinde ele alacağız. 

 

2- Mala Zarar Verme Suçunda Tipik Hareket  

 

a- Genel Olarak 

 

         Ceza hukukunda hareket, oldukça farklı sonuçlara yol açabilecek şekilde, faklı 

tanımlamalara konu olmuştur11. Bu konuda ayrıntıya girmeden, bu gün için ceza 

hukuku doktrininde hareketin dış dünyada değişiklik meydana getiren kanuni tipe 

uygun, iradi insan davranışı olarak kabul edildiğini12 belirtmek gerekir. Bu kapsamda 

hareketin iki yönü bulunmaktadır; birincisi psikolojik yön olarak irade ikincisi ise 

doğal yön olarak dış dünyada meydana gelen değişiklik. 

         Mala zarar verme suçu açısından da hareketin öncelikle dış dünyada bir 

değişiklik (zarar) meydana getirmesi gerekir. Bu değişiklik, belli bir neticeye 

yönelmiş nedensel serinin başlangıcı olarak ifade edilebilir. Kanun, çoğu zaman 

gerçekleşmesi gereken bu değişikliği yani hareketin maddi (doğal) yönünü belirler. 

Mala zarar verme suçunun kanuni tanımında da yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, 

bozmak, kullanılamaz hâle getirmek veya kirletmek veyahut haklı bir neden 

olmaksızın, sahipli hayvanı öldürmek, işe yaramayacak hâle getirmek veya değerinin 

azalmasına neden olmak objektif unsurlarından söz edilmiş olmakla bu suç tipi 

açısından hareket unsuruna bir sınır çizilmiştir. Ancak belirtmeye çalıştığımız üzere 

burada “etken” olarak belirtilen fiiller aslında hareketi değil neticeyi nitelemektedir. 

Söz gelimi “sahipli hayvanın öldürülmesi” objektif unsuru açısından ifade edilmek 

istenen “hayvanın ölmesi” neticesidir. Bu netice çok çeşitli hareketlerle 

gerçekleştirilebilir; fail hayvanı zehirleyebilir, uçurumdan yuvarlayabilir, ateşli 

                                                
11 Bkz. Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.158, İçel,Evik, a.g.e. s 50 vd., Artuk, Gökcen,Yenidünya, 
a.g.e. s.417 vd., Öztürk,Erdem, a.g.e. s.166 vd.. 
12 Bkz. Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.421, İçel,Evik, a.g.e. s 54, Özgenç, a.g.e. s.169, 
Öztürk,Erdem, a.g.e. s.164. 
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silahla yaralamak suretiyle öldürebilir hatta bakmamak suretiyle ölümüne neden 

olabilir vs. Kuşkusuz bunların her biri mala zarar verme suçunun tipik neticesi içinde 

telakki edilmelidir. Bu durumda, bu neticelere yönelik her türlü hareketin suç tipi 

açısından “maddi unsuru” oluşturabileceğini belirtmek gerekir.  

              Bir davranışın ceza hukuku anlamında hareket sayılması açısından hareketin 

maddi yönüne ek olarak o davranışın “bir insan tarafından”, “iradi” olarak 

gerçekleştirilmesi gerekir13. Bu açıdan öncelikle hareketin mutlaka bir insan 

davranışı şeklinde olması şarttır14. Bu nedenle bir hayvanın yaptığı davranış veya 

toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi cansız varlıkların doğal hareketlenmesi suç 

tipindeki maddi unsurlar kapsamında değerlendirilmez15. Bu kapsamda, bir koyun 

sürüsünün bir tarladaki ürünü tahrip etmesi, bir atın bir ağacın kabuğunu soyması 

veya bir toprak kaymasının bir evi yıkması ceza hukuku açısından hareket vasfını 

taşımayacaktır. Ancak bunların araç olarak kullanılmak suretiyle suçun işlenmesi 

mümkündür16. Örneğin koyunlarını zarar vereceklerini bile bile, kasten komşusunun 

tarlasına sokan çiftçinin veya atını, ağaca zarar vermesi amacıyla ağacın dibine 

bağlayan at sahibinin ya da toprak kayması olsun diye bendi yıkan kimsenin bu 

hareketleri elbette mala zarar verme suçu kapsamında telakki edileceklerdir. 

           İnsanın da her davranışı hareket kapsamında değildir. İnsanın ancak “iradi” 

davranışları hareket kapsamında telakki edilebilir17. Bir davranışın iradi olması ise 

davranışın icrası yoluna götüren psikolojik muhakemenin bireyin kontrolünde 

gelişmesi ve neticelenmesi (yani fiilin icrasına bu psikolojik muhakemenin 

neticesinde başlanması) halinde söz konusu olabilir. Bu açıdan irade genel olarak bir 

şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. Normal koşullarda insanın her 

davranışı iradidir. Bir başka ifade ile insan her davranışını bu hususta verdiği karara 

bağlı olarak yapar. Ancak bazı durumlarda insanın iradesi dışında davranabilmesi de 

söz konusudur. Vücudun çeşitli etkilere verdiği doğal ama bilinçsiz tepkiler, çeşitli 

hastalıkların neden olduğu iradi olmayan davranışlar, hipnotizma veya uyuşturucu 

                                                
13 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.158-159, Özgenç, a.g.e. s.170, İçel,Evik, a.g.e. s.50,54. 
14 Özgenç, a.g.e. s.172, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.165, İçel,Evik, a.g.e. s.50. 
15 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.165. 
16 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.158, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.165. 
17 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.165, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.416, Özgenç, a.g.e. s.170, İçel,Evik, 
a.g.e. s.54, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.159. 
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maddelerin etkisiyle işlenen fiiller hep iradi olmayan fiillerdir18. Bu hallerde 

hareketin icrası yoluna götüren psikolojik muhakeme bireyin kontrolü dışında gelişir 

ve neticelenir. Pisapia’nın verdiği klasik bir örnek çerçevesinde “mesela bir 

kimsenin, burun kanaması husule getiren şiddetli bir aksırma neticesinde kıymetli bir 

tabloya zarar vermesi iradi fiil sayılmıyacak”19 ve bu halde mala zarar verme 

suçunun kast unsurunun öncesinde, kanunun öngördüğü tipik eylemin hareket 

unsurunun gerçekleşmediği ifade olunacaktır20. 

         Bu kapsamda mala zarar verme suçunda kanun koyucunun hangi hareketleri 

tipik hareket olarak tanımladığını incelemek gerekir. Kanunda belirtilen; malı 

yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılamaz hâle getirmek veya kirletmek 

veyahut haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldürmek, işe yaramayacak hâle 

getirmek veya değerinin azalmasına neden olmak, objektif unsurlarının her ne kadar 

neticeyi ifade etmek için kullanıldığını belirtsek de kanunda belirtilen bu objektif 

unsurlarda hareketlerin de neticeye göre sınıflandırıldığını görmekteyiz. Bu açıdan 

kanun koyucu tipik hareketleri her bir netice açısından seçimlik olmak üzere belli 

hareket kümeleri kapsamında düzenlemiştir. Bu hareket kümeleri ile netice tipleri 

arasındaki bağlılık çerçevesinde, hareket kümlerini ayrı, netice tiplerini ayrı 

incelemek yerine hangi netice tipinin hangi hareket kümesi ile nasıl bir nedensellik 

bağı oluşturabileceğini maddi unsurun netice alt unsuru kapsamında inceleyeceğiz. 

b- Suç Tiplerinin Hareket Alt Unsuru Açısından Yapılan 

Tasniflerinde Mala Zarar Verme Suçunun Yeri 

 

(1) - Hareketin Sayısı Açısından Mala Zarar Verme Suçu 

 

           Suç tipleri hareketin sayısı açısından iki grupta incelenmektedir; tek hareketli 

suçlar ve çok hareketli suçlar21. Eğer kanun koyucu kanuni tipte tek bir hareketin 

yapılmasını suçun meydana gelmesi için yeterli görmüşse tek hareketli suçtan 

                                                
18 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.159-160, İçel,Evik, a.g.e. s 54, Özgenç, a.g.e. s.170-171. 
19 Gıan Domenico Pisapia, İtalyan Ceza Hukuku Müesseseleri - Genel Kısım, çev: Atıf Akgüç, 
Ankara, Adalet Bakanlığı Yay., 1971, s.73. 
20 Bkz. Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.160, Özgenç, a.g.e. s.170. 
21 Özgenç, a.g.e. s.173, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.422 vd. 
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bahsedilir22. Buna karşın kanuni tipte birden çok hareket öngörülmüşse çok hareketli 

bir suç söz konusu olur. Çok hareketli suçlar ise çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. 

Eğer suçun oluşabilmesi için birden fazla hareketin hepsinin yapılması şart olarak 

öngörülmüşse bu suç birleşmiş hareketli suç23 olarak ifade olunur. Buna karşın 

kanuni tipte birden fazla hareket birbirinden bağımsız olarak gösterilmiş, suç 

oluşabilmesi için de bunların herhangi birinin gerçekleştirilmesi yeterli kabul 

edilmişse bu suç seçimlik hareketli bir suç24 olarak ifade olunur. 

           Mala zarar verme suçuna ilişkin TCK m.151’in gerekçesinde suçun seçimlik 

hareketli bir suç olduğu belirtilmiştir. Doktrinde de çoğunlukla suçun seçimlik 

hareketli bir suç olduğu ifade olunmaktadır25. Yukarıda, kanunda belirtilen objektif 

unsurların neticeyi nitelediğini ifade etmiştik. Bu kabulün doğal sonucu olarak da 

mala zarar verme suçunda fail, kanunda belirtilen tipik neticeye varmaya yarayacak 

her türlü hareketle bu suçun oluşmasını sağlayabilir26. Doktrinde, buradan yola 

çıkarak suçun “seçimlik hareketli” bir suç değil “seçimlik neticeli” bir suç olduğu 

ifade edilmiştir27. Bu suçla esas itibariyle ana netice içinde çeşitli netice tiplerinin 

tanımlandığı ve bunlardan herhangi birine ulaşılması halinde ise suçun oluşacağı ve 

bu haliyle suçun seçimlik neticeli bir suç tipi olduğu doğrudur. Ancak bu durum, bu 

suçun aynı zamanda seçimlik hareketli bir suç olmasına da engel değildir28. Çünkü 

neticenin seçimlik olması netice açısından, hareketin seçimlik olması ise hareket 

açısından yapılan bir tasnif29 olup bunların birbirini menfi anlamda etkilemesi söz 

konusu değildir. Suçun hareket unsuru açısından ise belirttiğimiz üzere, sınıflandırma 

yönünden ikili bir ayrım yapılmaktadır. Bu sınıflandırma içinde suç ya tek hareketli 

ya da seçimlik hareketli olabilir ki mala zarar verme suçu tek hareketli değil çok 

hareketli bir suçtur. Çok hareketli suçlar içinde ise mala zarar verme suçu açısından 

suçun oluşması için birden fazla hareket yapılması şart kılınmamış olduğuna göre 

                                                
22 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.173, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.422. 
23 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.422. 
24 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.173, İçel,Evik, a.g.e. s 59, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.423. 
25 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.571, Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.501. 
26 Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.381. 
27 A.e. 
28 Centel/ Zafer/Çakmut ise mala zarar verme suçunun gerekçede belirtildiği gibi seçimlik hareketli bir 
suç olmayıp, seçimlik neticeli bir suç olduğunu ve hareket bakımından da serbest hareketli olduğunu 
belirtmektedirler. Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.381. 
29 Bkz. Öztürk,Erdem, a.g.e. s.173, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.422. 
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mala zarar verme suçunu birleşmiş hareketli suçlar kapsamında değil seçimlik 

hareketli suçlar kapsamında telakki etmek gerekir. Zira kanun koyucu seçimlik her 

bir netice açısından fiillerin de farklı farklı seçimlik birden fazla kümenin içine 

girmesini kabul etmiştir. Kanunda neticeye yönelmiş her bir hareket tipi, neticeyi 

tanımlayan yıkmak, yok etmek, bozmak gibi fiil kümlerini ifade etmek için de 

kullanılmıştır. Fail somut olayda bu hareket kümlerinden herhangi birine yönelebilir. 

Öyleyse suç aynı zamanda bir seçimlik hareketli suçtur30. 

 

(2)- Hareketin Şekli Açısından Mala Zarar Verme Suçu 

 

          Hareketin şekli açısından suç tipleri icrai ve ihmali suçlar olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Failin “yapma”, “işleme” gibi olumlu bir davranışının arandığı suç 

tipleri icrai suçları31, kanunun olumlu bir davranışta bulunmayı öngördüğü hallerde 

bu kurala aykırı davranılarak kanunun beklediği davranışta bulunmama halinin söz 

konusu olduğu suç tipleri ise ihmali suçları32 ifade etmektedir. Bu ayrım daha 

ziyade, teşebbüs ve tehlike suçu–zarar suçu gibi hallerde özellikler gösteren ihmali 

suçları diğer suç tiplerinden ayırmak için kullanılmaktadır. Zira zaten icrai suçların 

ciddi bir kısmı ihmalen de işlenebilmektedir. Bu tür durumlarda, yani aslında icrai 

olan bir suçun ihmalen işlenmesi halinde “ihmal suretiyle icrai suç/ görünüşte ihmali 

suç” söz konusu olacaktır33. 

             Mala zarar verme suçuna ilişkin kanuni tipte failin olumlu bir davranışta 

bulunması yönünde bir emir söz konusu değildir. Aksine failin “mala zarar 

vermemesi” yani olumlu bir davranışı “gerçekleştirmemesi” istenmektedir. Bu 

çerçevede hareketin şekli açısından yapılan tasnifte mala zarar verme suçu “icrai 

suçlar” kapsamına girmektedir. Ancak diğer bir çok icrai suç gibi mala zarar 

                                                
30 Mala zarar verme suçundaki yok etmek, yıkmak gibi ifadelerin seçimlik hareket olduğu yönünde 
bkz. Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.571, Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.501. 
31 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.173, İçel,Evik, a.g.e. s 58, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.168, Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.425. 
32 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.168, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 173, İçel,Evik, a.g.e. s .58, Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.426, Özgenç, a.g.e. s.212. 
33 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.170, İçel,Evik, a.g.e. s.58, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.427, Özgenç, 
a.g.e. s.217. 
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vermenin de ihmal suretiyle işlenebilmesi mümkündür34. Fakat bunun için hukuk 

düzeninin, failden belirli bir harekette bulunmasını talep edebilmesi yani mala zarar 

verme sonucu doğuracak durumu engelleyebilecek davranışlarda bulunması 

beklenebilmelidir35. Kanunumuz ihmal suretiyle icrai suçların hangi hallerde söz 

konusu olabileceğini genel bir hükümle düzenlemiş değildir. Bu durumda doktrinde 

genel olarak tüm ihmali suçlara uygulanabilecek bir kural niteliğinde olduğu ifade 

olunan36 “kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleşmesi” suçuna ilişkin TCK 

m.83 hükmünden yararlanmak gerekir. Anılan hükme göre “kişinin yükümlü olduğu 

belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm 

neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren 

yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. İhmali ve icrai 

davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin; a)belli bir icrai davranışta 

bulunmak hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir 

yükümlülüğünün bulunması, b) önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının 

hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, gerekir.” Buna göre bir 

kimsenin ihmalen gerçekleşen mala zarar verme fiilinden sorumlu tutulabilmesi için 

ya belirli bir davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya 

sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması ya da önceden 

gerçekleştirdiği davranışının malla ilgili olarak tehlikeli bir durum yaratması 

gerekir37. Buna göre örneğin, arkadaşının emanet bıraktığı bitkiye kasten su 

vermeyerek onun kurumasına sebep olan38 veya aracıyla yaraladığı sahipli hayvana 

yardım etmeyerek ölümüne neden olan failin davranışı da mala zarar verme suçu 

kapsamında telakki edilebilecektir. 

 

 

 

 

                                                
34Centel, Zafer, Çakmut,a.g.e.s.382, Turabi, a.g.e. s.65. Aksi yönde Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.572. 
35 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.170-172, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.428, Özgenç, a.g.e. s.218. 
36 İçel,Evik, a.g.e. s.59. 
37 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.171,Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.429, İçel,Evik, a.g.e. s.58. 
38 Erem, Adalet Dergisi, s.1306, Erem,Toroslu, a.g.e. s.516, Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı 
Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.464, Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.381, Turabi, a.g.e. 
s.65. 
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(3) - Hareketin Önemi Açısından Mala Zarar Verme Suçu 

 

           Hareketin önemi açısından suç tipleri serbest hareketli suçlar ve bağlı 

hareketli suçlar olarak ayrılmaktadır. “Suçun hareket şeklinin tipte belirtilmiş olması 

halinde bağlı hareketli suçtan, neticenin herhangi bir şekilde gerçekleştirilebildiği 

durumlarda ise serbest hareketli suçtan söz edilir”39. Yukarıda ifade etmeye 

çalıştığımız üzere mala zarar verme suçunun kanuni tanımında yıkmak, tahrip etmek, 

yok etmek, bozmak, kullanılamaz hâle getirmek veya kirletmek veyahut haklı bir 

neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldürmek, işe yaramayacak hâle getirmek veya 

değerinin azalmasına neden olmak objektif unsurları temelde neticeyi niteleyecek 

şekilde düzenlenmiştir. Bu neticeye ulaşılması için gerçekleştirilmesi gereken 

hareketler açısından ise statik bir tipleştirme yapılmış değildir. Bu açıdan bu suç tipi 

serbest hareketli bir suçtur. Ancak (adam öldürme, hırsızlık vb gibi) tek bir neticenin 

öngörüldüğü suçlardan farklı olarak mala zarar verme suçunda, kanunda belirtilen ve 

neticeyi nitelediğini ifade ettiğimiz objektif unsurlar “etken” nitelikleri ile, aynı 

zamanda bu suç tipi açısından hareket unsuruna bir sınır çizmiş olmaktadırlar. Bu 

açıdan mala zarar verme suçu serbest hareketli bir suç olmakla birlikte, kanun 

koyucu bu hareketleri tipik ve seçimlik neticelerle bağlantılı olarak belirli hareket 

gruplarında kategorilendirmiş ve bu açıdan sınırlandırmıştır. 

 

3- Mala Zarar Verme Suçunda  Tipik Netice 

 

a- Genel Olarak 

 

            Mala zarar verme suçu, bir zarar suçu olması dolayısıyla tipik neticenin, 

korunan hukuksal değer olan mülkiyet hakkının bir zarara uğratılması şeklinde 

gerçekleşmesi söz konusudur. Ancak kanun koyucu tipik neticeyi tanımlarken, 

mülkiyet hakkına yönelik zarar neticelerini hafiften ağıra doğru gidecek çeşitli somut 

                                                
39 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.430. Ayrıca bkz. Özgenç, a.g.e. s.174, İçel,Evik, a.g.e. s.59, 
Öztürk,Erdem, a.g.e. s.168. 
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zarar neticeleri şeklinde sınıflandırmış ve bu sınıflandırmayı yaparken de malın 

sahipli hayvan olması ile diğer mallar olması arasında bir ayrım yapmıştır40. Buna 

göre malın sahipli hayvan olması durumunda mala zarar verildiğinden 

bahsedilebilmesi için hayvanın öldürülmesi, işe yaramayacak hale getirilmesi veya 

değerinde azalma olması neticelerinin, malın sahipli hayvan dışında bir eşya olması 

halinde ise malın yıkılması, tahrip edilmesi, yok olması, bozulması, kullanılamaz hâle 

gelmiş olması veya kirlenmesi neticelerinin gerçekleşmesi gerekir. Dikkat edilirse, bu 

neticelerden her biri, korunan hukuksal değer olarak mülkiyet hakkının zarara 

uğratılmasının birer görünüş biçimleridir. Kanun koyucu her bir zarar neticesini özel 

olarak tanımlayarak, hem bunlar dışında “genel olarak mağdurun malvarlığında” 

meydana gelebilecek başka zararları kapsam dışı bırakmış41 hem de suçun alt ve üst 

sınırları arasında temel cezanın tespiti açısından bir derecelendirme yöntemi 

benimsemiş olmaktadır. Öyleyse bu zarar neticelerinin kendilerine has ve 

yekdiğeriyle çakışmayan uygulama alanları söz konusu olmalıdır. Zira bunların her 

biri, mülkiyet hakkına verilen zararın derecelerini ifade etmektedirler. Peki bu 

uygulama alanları neye göre belirlenecektir? 

           Mala zarar verme suçunda fail, herhangi bir malın bünyesinde bir değişiklik 

meydana getirmek suretiyle, mağdurun mal ile olan “yarar ilişkisine” zarar vermiş 

olmaktadır. Öyleyse mala zarar verme suçundaki tipik hareket malın bünyesinde bir 

zarar meydana getirmeye yöneliktir. Bu tipik hareketin yöneldiği malın hangi 

hallerde, nasıl bir zarar uğratılabileceği meselesi de pek tabidir ki onun “bünyesine” 

yani “yapısal özelliklerine” ilişkin bir değerlendirmenin kapsamına girecektir. 

Öyleyse tipik zarar neticesi türlerini malın yapısal özelliklerine göre sınıflandırmak 

ve aralarındaki ilişkiyi açıklamak gerekir. Bunun için de kanun koyucunun isabetle 

yaptığı hayvan – hayvan dışı mal ayrımına göre, “malın” zarara açık yapısal 

unsurlarını incelemek gerekir. 

                                                
40 Alşahin, mala zarar verme suçlarına ilişkin yüksek lisans tezinde, TCK m.151/f.2 ‘de tanımlanan bu 
tür suçları “sahipli hayvana zarar verme suçu” başlığı altında ayrı bir suç tipi olarak incelemiştir 
(Alşahin, a.g.e. s.48 vd.). Ancak bizce, ne failin kastı, ne hukuka uygunluk nedenleri, ne hata halleri, 
ne de özel görünüş biçimleri arasında hiçbir fark olmadığından her iki fiil tipi, aynı suç kapsamında 
telakki edilmelidir. Hayvanların suç konusu olarak gösterdikleri özelliğin doğal sonucu olarak, 
bunlara ilişkin tipik hareketlerin farklı belirlenmiş olması, bu fiillerin ayrı bir suç tipi olarak ele 
alınabilmesi için yeterli değildir. 
41 Bkz. Yukarıda, § II, A, 3. 
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           Kişinin, sahipli hayvan ile arasındaki mülkiyet ilişkisini, herhangi diğer bir 

malla olan mülkiyet ilişkisinden ayıran temel özellik her şeyden önce o hayvanın 

canlı ve sağlıklı olması noktasındadır42. Zira canlı olmayan bir hayvanın diğer 

eşyalardan ayrılan bir yönü olmayacaktır; hayvanın kullanılış amacına göre doğal 

olarak malik, ancak canlı bir ata binebilir, canlı bir çift öküzü sürebilir vs. Öyleyse 

“canlı olmak” mülkiyet hakkı penceresinden bakıldığında gösterdiği özellikler 

açısından hayvanın en önemli ayırıcı yapısal unsurudur. Bu unsura zarar vermek 

derecelerini ayırmak ise zor değildir. Öncelikle bu durum tamamen ortadan 

kaldırılabilir; yani hayvan öldürülebilir, ikinci olarak canlı olma durumu tamamen 

ortadan kaldırılmaz ama canlı hayvandan elde edilebilecek yarar  önemli oranda 

sekteye uğratılır, son olarak da bu yarar nispeten daha az oranda sekteye uğratılır. 

İşte kanun koyucu bu derecelendirmeye uygun olarak canlı hayvanın öldürülmesi, 

kullanılmaz hale getirilmesi ve değerinde azalma olması neticelerini kabul etmiş ve 

sınıflandırmıştır. 

         Asıl önemli sorun hayvan dışındaki eşyalar için söz konusu olmaktadır. Çünkü 

bunlar çok çeşitli olup buna paralel olarak, bunlardan yararlanma türleri de oldukça 

farklıdır. Bu açıdan genel olarak herhangi bir eşyanın nasıl bir yapıya sahip olduğunu 

doğru saptamak gerekir. Biz bir eşyanın iki temel unsuru olduğunu düşünüyoruz; 

şekli yapı ve fonksiyonel yapı. Her eşya öncelikle şekli olarak kendine has bir yapıya 

sahiptir. Buradaki şekli olma durumuyla yalnızca görünüşü değil, içeriksel 

organizasyon yapısını kaplayan ama ona dahil olmayan bütün bir dışsal yapıyı ifade 

etmek istiyoruz. Örneğin henüz çalıştırılmayan bir araba motorunun bütün 

parçalarıyla oluşturduğu bütün, onun şekli yapısını ifade eder. Bu şekli yapı eşyanın 

ilk unsurudur, bu olmadan doğal olarak eşyanın fonksiyon ifa etmesi mümkün 

olmayacaktır. Ancak eşyalar bu şekli yapıdan ibaret değillerdir; bazılarında oldukça 

basit diğer bazılarında ise aksine çok karmaşık organizasyon yapısı vardır. Bu yapı, 

eşyayı oluşturan temel unsurların bir toplamını değil, onu aşan, eşyaya toplumsal 

yaşamda insan eliyle fonksiyon gören bir alet vasfını veren, çalışma biçimini ifade 

eder. Yukarıda verdiğimiz örneği buraya uyarlarsak; bir motorun çalışmaya hazır bir 

sağlamlıkta olması bu kapsamdadır. Şekli açıdan gerekli unsurları taşıyan motorun 

                                                
42 Aynı yönde bkz. Turabi, a.g.e. s.78. 
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bu unsurlardan birinin organizasyon yapısını bozabilecek şekilde “gereği gibi 

olmaması” halinde çalışmaması eşyanın bu unsuru ile ilgilidir. Bu açıdan eşyalar, 

şekli yapılarının dışında fonksiyonel bir yapıya da sahiptirler. Bu yapı da kural olarak 

karmaşık bir şekli yapının, kendine has bir organizasyon ilişkisi içinde “işlemesini” 

ifade eder. Ancak her eşyanın, bu tarz bir karmaşık organizasyon yapısına sahip 

olmadığı da açıktır. Bu açıdan fonksiyonel yapı daha geniş bir anlam taşır; yalnızca 

malikin malvarlığı içinde ona manevi yarar sağlayan eşyaların da bu açılardan 

fonksiyonel bir yapısı mevcuttur.  

          Eşyanın bu iki farklı yönüne karşı yapılacak fiili tecavüzler farklı zarar 

neticelerine sebebiyet verebilecekleri gibi, her bir unsura da farklı derecelerde zarar 

verilmesi mümkündür. Bu açıdan her bir fonksiyona verilen zararın kendi içinde 

derecelendirilmesi de mümkündür. Kanunda belirtilen objektif unsurların dilbilgisel 

anlamı dikkate alındığında, bu derecelendirmenin zararın geri dönüşlü olup olmadığı 

noktasında toplanabileceği görülecektir. Gerçekten yok etme halinde zarar geri 

dönüşsüz olmaktayken, bozma halinde bir “tamir edilebilme” anlamı söz konusudur. 

Öyleyse zararın, eşyanın yapısal unsurlarında meydana getirdiği etki açısından 

yaptığımız sınıflandırmamıza bu zararın telafi edilebilir olup olmaması açısından 

yaptığımız sınıflandırmayı da ekliyoruz. Bu açıdan kanunda belirtilen objektif 

unsurların anlamsal açıdan uygulanma alanlarının tespitinde iki ölçütten 

yararlanacağız:1- eşyanın yapısı 2- eşyanın yapısına verilen zararın geri dönüşlü olup 

olmaması. Bu açıdan verilen zararları bir derecelendirmeye tabi tutarsak; 

1- Taşınmaz ve taşınır eşyanın tüm unsurlarının (şekli unsur, fonksiyonel unsur) 

“geri dönüşsüz” bir şekilde büyük oranda ortadan kaldırılması, eşyanın 

mülkiyet hakkı sahibi malik açısından “eşya olmaktan” çıkarılması hali 

(yıkılma ve yok edilme). 

2- eşyayı eşya olmaktan çıkarma sonucunu doğurabilecek boyuta ulaşmamakla 

birlikte şekli unsurlardan bir veya bir kaçının telafi edilemez olarak hasara 

uğratılması (tahrip edilme). 

3- şekli unsurlardan bir veya bir kaçının telafi edilebilir olarak hasara 

uğratılması (kanunda bu neticeye yönelik bir ifade kullanılmış değil, fakat 

tahrip etme ifadesinin anlamsal genişliği dikkate alındığında her iki neticeyi 

de tahrip etme kapsamında değerlendirmek mümkündür). 
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4- Eşyanın şekli değil yalnızca fonksiyonel unsurlarının geri dönüşsüz şekilde 

hasara uğratılması (kullanılmaz hale getirilme) 

5-  Görece gelişmiş bir organik yapıya sahip eşyanın şekli değil, fonksiyonel 

yapısının ancak geri dönüşlü (tamir edilebilir) olarak hasara uğratılmak 

suretiyle “çalışmasının” engellenmesi (bozulma) 

6- Eşyanın şekli yapısının görüntüsel anlamda zarara uğratılması (kirletilme) 

       Benimsediğimiz sistematik dahilinde, kanundaki objektif unsurların bu tarz bir 

sınıflandırılmasının yapılabileceğini düşünüyoruz43. Şimdi bu sınıflandırma 

kapsamında her bir netice tipinin hangi hareketlerle ve nasıl meydana 

getirilebileceğini ayrı ayrı inceleyelim.  

 

b- Suçun Konusunun Sahipli Hayvan Olması Halinde Kanunda 

Belirtilen Netice Tipleri 

 

(1) - Sahipli Hayvanın Öldürülmesi 

 

           Suçun maddi konusunun sahipli hayvan olması haline ilişkin olarak kanunda 

gösterilen ilk netice tipi sahipli hayvanın öldürülmesidir. Fail bu öldürme fiilini 

çeşitli şekillerde gerçekleştirebilir. Bir canlının öldürülmesi onun hayat 

fonksiyonlarının geri dönülmez bir şekilde sona erdirilmesidir. Hayvanlar günlük 

yaşamda birer canlı olarak insanların kullanımında bulunurlar; kimi zaman yük 

taşımada, tarla sürmede, süt vermede kullanılırlar, kimi zaman onların korumasından 

yararlanılır ve kimi zaman da yalnızca arkadaşlık etmek amacıyla insanlar tarafından 

beslenirler. Bu haliyle mülkiyet konusu olmaları açısından onlardan tam anlamıyla 

faydalanılması ancak onların canlı olmaları halinde mümkün olabilir. Bu çerçevede 

öldürme, mal üzerinde mülkiyetin tanıdığı bütün yetkilerin artık kullanılmaz hale 

gelmesi sonucunu doğuran en ağır zarar verme halidir. 

                                                
43 Fakat dikkat edilirse; bu netice tiplerinin hepsi “doğal” neticeyi değil, hukuki yani tipik neticeyi 
nitelemektedir. Bu açıdan mesela denize atılan bir madeni para doğal olarak yok edilmiş değildir; 
ancak bu neticenin düzenlendiği kanuni tipte korunan hukuksal değer olarak kabul edilmiş olan  
mülkiyet hakkı açısından  “yok olmuş” eşya niteliğindedir. Zira o eşya artık üzerinde mülkiyet hakkı 
kurulabilecek bir eşya olmaktan çıkmıştır. 
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          Sahipli hayvanın öldürülmesinden bahsedebilmek için bir ön koşul olarak 

hayvanın sağ olması gerekir. Bu nedenle zaten ölmüş bir hayvana yönelik fiil bu 

kapsamda telakki edilmeyecektir. İkinci olarak gerçekleştirilen fiil ile netice arasında 

nedensellik bağının sağlanması da şarttır. Failin fiili ile ölüm neticesi arasında olağan 

hayat tecrübelerine göre nedensel bir ilişkinin var olması gerekir. Bu, hem kullanılan 

araçlara hem de maddi konuyu teşkil eden canlı hayvanın türüne göre değişiklik 

gösterebilecektir. Aslında kanundaki öldürmek bir sonuçtur ve bu sonuç sair 

davranışlarla elde edilebilir. Fail, hayvanı zehirleyebilir, silahla öldürebilir, yalnızca 

iteleyerek uçurumdan yuvarlanmasına neden olabilir, havasız bırakabilir vs. Fakat bu 

tür davranışlar ile netice arasında doğal bir illiyet bağı kurulamıyorsa failin neticeden 

sorumlu tutulması mümkün değildir. Nedensellik bağının kurulabilmesi açısından ise 

bu gün doktrinde genellikle kabul edilen şart teorisi44 esas alınarak bir değerlendirme 

yapmak gerekecektir. Buna göre hayvanın ölüm neticesi, kendisinden evvel 

bulunması mantıken zorunlu bütün şartların birleşmesi ile meydana gelir45. Eğer bu 

şartlardan her hangi biri söz konusu olmadan netice gerçekleşemiyorsa bu şart netice 

açısından nedensel değildir46. Ölüm neticesi açısından ise hayvanın ölümü sonucunu 

doğuracak iradi her davranış tabii anlamda nedensel olacaktır. Bu açıdan uçurumdan 

yuvarlanarak yaralanması nedeniyle zaten ölmekte olan hayvanı, sahibinin yetişip 

keserek etinden faydalanılabilecek duruma getirmesini önleyerek mağdura zarar 

vermek isteyen failin, hayvanı kendisinin öldürmesi de gerçekleşen netice açısından 

nedenseldir. Buna karşın fail tarafından zehirlenen hayvanın ahırda çıkan yangın 

nedeniyle ölmesi olayında fiil ile ölüm neticesi arasında nedensellik bağı 

bulunmamaktadır; ahırdaki yangın failin fiili ile netice arasındaki nedensellik bağını 

kesmiştir47. 

            Tabiî nedensellik, hareketle netice arasındaki doğal bağı ifade etmekle 

birlikte hukuki bir değerlendirme yapılabilmesi için bunun hukuk alemine 

aktarılması, hukuki bir biçime konulması gerekir. Modern hukukta tabii 

nedenselliğin sorumluluk değerlendirmesi için tek başına yeterli olamayacağı, 

                                                
44 Şart teorisi ve diğer teoriler için bkz. Öztürk,Erdem, a.g.e. s.180-181, Jescheck, a.g.e. s.31, Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.440 vd., İçel,Evik, a.g.e. s.67 vd. 
45 Jescheck, a.g.e. s.31, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.180, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.440-441. 
46 Jescheck, a.g.e. s.31, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.181, İçel,Evik, a.g.e. s.67. 
47 Şart teorisi açısından nedensellik bağının kesilmesi kavramı için bkz. İçel,Evik, a.g.e. s.67-68. 
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eylemin doğal seyrinin netice ile olan bağı (doğal nedensellik) ile bu eylem açısından 

failin bilinci ile ilgili yapılan sübjektif değerlendirme (sübjektif isnadiyet) arasında 

bir köprünün kurulabilmesi için fiilin faile objektif isnat edilebilmesi şartı da 

aranmaktadır48. Buna göre “yapılan hareketten, hukukun onaylamadığı bir tehlike 

doğmuş ve bu tehlike neticenin meydana gelmesinde etkili olmuşsa, sadece böyle bir 

hareketin sebebiyet verdiği netice, bir kişiye objektif olarak isnat edilebilir”49. Başka 

bir ifade ile failin gerçekleştirdiği fiil somut olayda suçun konusu bakımından 

kanunen yasak bir tehlike/riziko meydana getirebilmiş veya var olan rizikoyu 

ağırlaştırmış ya da bağımsız yeni bir riziko yaratmış olmalıdır50. Bununla birlikte bu 

riziko ile gerçekleşen netice arasında bir bağ olmalı yani ortaya çıkan neticede 

kanunen yasaklanmış riziko gerçekleşmiş olmalıdır51. Bu kapsamda örneğin fail 

tarafından öldürücü şekilde yaralanmış ve kovalanmaya devam edilen ve bu nedenle 

can havliyle kaçan hayvanın uçurumdan düşerek ölmesi halinde fiil doğal olarak 

nedensel olmasına rağmen objektif isnadiyet söz konusu değildir. Bu halde mala 

zarar verme suçuna teşebbüs kapsamında bir değerlendirme yapmak gerekir. 

           Hayvanı öldürme fiili yalnızca icrai olarak işlenebilen bir fiil değildir. İhmal 

suretiyle de bu suçun işlenmesi mümkündür. Fakat ihmal suretiyle öldürmenin söz 

konusu olabilmesi için yukarıda belirttiğimiz üzere, ya belirli bir davranışta 

bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir 

yükümlülüğünün bulunması ya da önceden gerçekleştirdiği davranışının malla ilgili 

olarak tehlikeli bir durum yaratması gerekir. Buna göre örneğin, arkadaşının emanet 

bıraktığı evcil hayvanına kasten yem vermeyerek onun ölümüne sebep olan veya 

aracıyla yaraladığı hayvana yardım etmeyerek ölümüne neden olan failin davranışı 

da mala zarar verme suçu kapsamında telakki edilebilecektir. 

 

 

 

 

                                                
48 Bkz Öztürk,Erdem, a.g.e. s.184, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.451. 
49 Jescheck, a.g.e. s.31-32. 
50 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.185. 
51 Bkz. A.e. s.186. 
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(2) - Sahipli Hayvanın İşe Yaramayacak Hale Getirilmesi 

 

Kanunda suçun oluşması için gerçekleşmesi öngörülen ikinci netice tipi 

“sahipli hayvanın işe yaramayacak hale getirilmesidir”. Dönmezer kanundaki bu 

ibareyi, “hayvanın o ana kadar yaptığı belirli hizmetleri yerine getiremez hale 

sokulması” şeklinde açıklamakta , damızlık hayvanın bu işi görememesini, bir atın 

topal edilmesi ve artık hiç iş görememesini örnek göstermektedir52. Ancak yazar, 

eğer hayvan -bazı lüks ve süs hayvanlarında olduğu gibi- belirli bir hizmet 

görmüyorsa bunun işe yaramaz hale getirilmesinin tabii olarak söz konusu 

olamayacağını bu nedenle bu fiil açısından suçun maddi unsurunun bu hayvanlar 

bakımından gerçekleşemeyeceğini, bunlar hakkında hayvanların değerinde azalma 

olması neticesi kapsamında değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmektedir53. 

Turabi ise bu görüşe iştirak etmediğini belirtmekte insanların ihtiyaçlarının maddesel 

olduğu gibi ruhsal da olabileceğini, bir süs köpeğinin beslenmesi, bir kanaryanın 

evde bulundurulmasının, kişinin ruhi ihtiyaçları ile ilgili olabileceğini belirtmekte ve 

her sabah kuş sesi ile uyanmaya alışan insanın, kuşa zarar verilmesi sonucu ötme 

özelliğini kaybetmesi örneğinde hayvanın işe yaramaz hale getirildiğinin 

söylenebileceğini ifade etmektedir54. Yazarın da ifade ettiği gibi yeni Türk Ceza 

Kanunu hayvanlara karşı işlenen zarar verme fiillerinde yaptırım açısından bir 

farklılık yaratmadığından bu tartışmalar pratikte önemsizdir.  

            Herhangi bir hayvanın işe yaramaz hale getirilmesi için o hayvanın mağdur 

için işe yarayan bir hayvan olması gerekir. Bizce aslında buradaki ifade, yalnızca 

hayvanın belirli bir işte çalıştırılabilir veya belirli bir işin yapılması için kendisinin 

kullanılabilir olmasının ortadan kaldırılmasını değil, mülkiyet hakkının malike 

verdiği yetkilerin dereceli olarak sonlandırılmasını da ifade eder. Burada, hayvanın 

öldürülmesinden farklı olarak hayvan canlıdır, bununla birlikte hayvanın yalnızca 

zarara uğratılmasının da ötesinde bir durumun söz konusu olduğu açıktır. Bu 

kapsamda malikin maldan herhangi bir suretle yararlanmasını – ki bizce de bu 

yararlanma maddi veya manevi olabilir- öldürme dışında tamamen ortadan kaldıran 

                                                
52 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.578-579. 
53 A.e. s.579. 
54 Turabi, a.g.e. s.82. 
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ve malikin mal ile arasındaki mülkiyet ilişkisine, malın yalnızca değerinin 

azalmasının ötesinde zarar veren hemen her durum bu kapsamda telakki edilmelidir. 

Bu kapsamda, Yargıtay kararlarında55 da ifade olunan atın bacağının kırılması, av 

köpeğinin vurularak avlanma işini yapmayacak duruma getirilmesi gibi fiillerin yanı 

sıra , kafesteki bir kuşun veya akvaryumdaki balığın serbest bırakılması da hayvanın 

işe yarayamaz hale gelmesi olarak değerlendirilmelidir. Zira bu son halde de malikin 

canlı olan bu maldan yararlanması hayvanın öldürülmesi sonucuna yakın bir şekilde 

tamamen ortadan kaldırılmış olmaktadır. 

 

(3) - Sahipli Hayvanın Değerinde Azalmaya Neden Olunması 

 

          Kanuni tipte, suçun maddi konusunun sahipli hayvan olması halinde 

gerçekleşmesi öngörülen son netice “hayvanın değerinde azalma olmasıdır”.  

Hayvanın değerinde azalma olması ifadesi iki farklı açıdan değerlendirilmelidir. Bir 

kere bu suçla malın, mağdurun ekonomik varlığı içinde gösterdiği önem ve 

fonksiyonun değil, mülkiyet hakkının konusu olması münasebetiyle, üzerinde bu 

hakkın tanıdığı yetkilerin kullanılabilirliğinin dikkate alındığı belirtilmelidir. 

Mülkiyet hakkının kişiye sağladığı yetkilerden biri de mal üzerinde hukuki tasarruf 

yapabilme yetkisi olduğuna göre malın değer kaybının olup olmadığını bu tasarruf 

yapabilme yetkisi kapsamında incelemek gerekir. Kişiler, bir mala yalnızca ondan 

yararlanmak veya onu kullanmak maksadıyla değil en azından sahip olurken 

ödedikleri karşılık nispetinde, yeri gelince elden çıkarmak maksadıyla da malik 

olurlar. Hatta bazen bu durum salt bir kar etme amacıyla da olabilir; malik mal 

üzerindeki mülkiyet hakkını, daha sonradan onu aldığı fiyattan daha yüksek bir fiyata 

satarak kar etme amacıyla iktisap etmiş olabilir. Mülkiyet hakkı yoluyla kişilere bir 

takım yetkiler tanıyan hukuk düzenin meşru bu isteme kayıtsız kalması düşünülemez. 

Nitekim mal üzerinde hukuki tasarruf yetkisi tanıyan hukuk sisteminin, gayrı meşru 

saldırılarla, bu yetkinin kapsamında telakki edilebilecek olan bu istemin neticesiz 

kalmasının sağlanmasını kabul etmesi mümkün değildir. Öyleyse “malın değerinin 

korunması” da, mülkiyet hakkı kapsamında, malik ile mal arasındaki bir tür yarar 

                                                
55 Bkz. A.e. s.82, dpnt.354, 355. 
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ilişkisidir. Somut olayda fail, hayvanın değerinin azalmasına neden olarak bu yarar 

ilişkisini zedelemektedir. 

                Somut olayda mal ile malik arasında belirttiğimiz yarar ilişkisinin 

zedelenmiş olup olmadığını anlamak için zarar veren fiilin gerçekleşmesi anında 

malın sahip olduğu değer niteliği ile saldırı öncesindeki değer niteliği arasında 

olumsuz anlamda bir farklılığın olup olmadığına bakılacaktır. Bu da uygulamada 

çoğu zaman bilirkişi incelemesini gerektirecektir. Uygulamada söz gelimi bir 

merkebin kulağının kesilmesi56, bir mandanın boynuzunun kırılması57 gibi hallerde 

değerde azalma olduğu belirtilmiştir. Bu örneklerde de görüleceği üzere hayvanın 

değerinde azalma olması halinde esasında hayvan yine de fonksiyon ifa edebilecek 

durumundadır. Ancak onun piyasa rayicini etkileyen bazı noksanlıklara uğratılması 

söz konusudur. Burada piyasa rayici açısından hiç şüphesiz, o yöredeki adetler ve 

ticari teamül de önemli olacaktır. 

c- Suçun Konusunun Sahipli Hayvan Dışında Bir Eşya Olması 

Halinde Kanunda Belirtilen Netice Tipleri 

 

(1) - Eşyanın Yıkılması 

 

             Yıkmak sözlük anlamı itibariyle, “bir yapıyı çökertmek, parçalayıp 

dağıtmak, yerle bir etmek, tahrip etmek”58 manasına gelmektedir. Mala zarar verme 

suçunda belirtilen tipik hareket kalıbı olarak yıkmak açısından doktrinde çeşitli 

tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlar genel olarak ele alındığında yıkma fiilinin, yalnızca 

taşınırlar üzerinde gerçekleşebileceği ya da aksine hem taşınmazlar hem de taşınırlar 

üzerinde gerçekleşeceği gibi iki farklı görüş söz konusudur. Gerçekten, doktrindeki 

yazarların çoğunluğu bu eylem kalıbı açısından objenin yalnızca taşınmaz mallar 

olduğunu kabul ederek yıkmayı tanımlamışlardır. Örneğin Tezcan/Erdem/Önok 

yıkma fiilinin yalnızca taşınmazlar için söz konusu olabileceğini belirtmiş ve yıkma 

eylemini “taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz 

                                                
56 Y2CD., 24.11.1949 Tarih ve 11147/11377 S. Kararı (Turabi, a.g.e. s.83, dpnt.360). 
57 Y6CD., 30.05.1961 Tarih ve 1387/1407 S. Kararı (Turabi, a.g.e. s.83, dpnt.361). 
58 “Yıkmak”, Büyük Larousse, cilt 24, s.12552,  
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hale getirilmesi” olarak tanımlamışlardır59. Centel/Zafer/Çakmut da aynı tanımı 

benimsemektedirler60. Doktrindeki diğer yazarlar ise yıkma fiili açısından suçun 

maddi konusunun taşınır veya taşınmaz olmasının fark yaratmayacağını kabul 

etmektedirler. Bu kapsamda Önder, yıkmanın “bir şey üzerinde bozmaktan daha ileri 

giden bünyesinde değişiklik meydana getiren hareketler” anlamında olduğunu 

belirtmiş ve buna “bir resmin baş kısmının koparılmasını” örnek göstermiştir61. 

Parlar/Hatipoğlu da aynı tanımlamayı kabul etmektedir62. Toroslu yıkmayı, “malın 

eski halini kaybetmiş olması”63, Turabi ise “başkasına ait ve kıymet arz eden taşınır 

veya taşınmazın yapılmışlık halinin kısmen veya tamamen sona erdirilmesi” 64 

şeklinde tanımlamaktadırlar.  

          Biz, yukarıda yaptığımız sınıflandırma çerçevesinde kanun koyucunun malın 

hem şekli hem de bununla bağlantılı organik yapısının tamamen, o eşya açısından 

geri dönüşsüz olarak ortadan kaldırılmasını taşınmazlar açısından yıkma ve yok etme 

şeklinde, taşınırlar açısından da sadece yok etme başlığı altında düzenlediğini 

belirtmiştik. Bu çerçevede yıkma kanaatimizce yalnızca taşınmazlar açısından söz 

konusu olabilen bir zarar verme halidir. Yıkma halinde belirli bir yerde statik olarak 

durmak üzere yapılmış taşınmaz bir yapının , o yapının gördüğü fonksiyon itibariyle 

mülkiyet hakkının konusu olabilecek durumdan çıkması sonucu doğurabilecek 

şekilde imar edilmişlik durumunun ortadan kaldırılması söz konusudur. Örneğin bir 

binanın yıkılması ile onun üzerinde binalara has “taşınmaz” mülkiyetinin 

kurulabilmesi/devam ettirilebilmesi mümkün olamayacaktır. Bu açıdan binanın 

yıkılması ile malik, o bina üzerinde mülkiyet hakkının kendisine verebileceği her 

türlü yetkiyi geri dönüşsüz olarak kaybetmiş olmaktadır. 

 

 

 

 

                                                
59 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e. s.571-572. 
60 Bkz. Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.381. 
61 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.466. 
62 Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.503. 
63 Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.157. 
64 Turabi, a.g.e. s.68. 
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(2) –Eşyanın Yok Edilmesi 

 

           Malın yok edilmesi, doktrinde, “maddi varlığını ortadan kaldırmayı veya hak 

sahibinin tasarruf alanından çıkarma”65, “suça konu olan şeyin maddi varlığını 

ortadan kaldırma”66, “bir malın yıkmaktan daha ileri anlamda, onarılması ve yeniden 

kullanılması mümkün olmayacak biçimde ve yoğunlukta zarara uğratılması”67, 

“başkasına ait ve kıymet arz eden taşınır veya taşınmazın maddi varlığının kısmen 

veya tamamen, ortadan kaldırılması”68 gibi farklı şekillerde tanımlanmıştır. Genel 

olarak denilebilir ki taşınır veya taşınmaz eşyanın yok edilmesi, o eşyanın tüm 

unsurlarının artık geri döndürülemez bir şekilde ortadan kaldırılmasını ifade 

etmektedir. Buradaki ortadan kalkma hali hukuki neticeye yönelik durumu ifade 

etmektedir. Öyle ki, bazı hallerde eşya, söz gelimi yukarıda verdiğimiz “denizin 

derin bir yerinde suya atılan madeni para” örneğinde olduğu gibi, maddeten ortadan 

kalkmamakta ancak mülkiyet hakkı penceresinden bakıldığında “eşya” vasfını 

yitirmektedir. Ancak çoğu zaman hukuki anlamda yok olma ile maddi anlamda yok 

olma birlikte gerçekleşir. Örneğin fotoğrafların ve mektupların yakılması, madeni 

eşyaların eritilmesi hallerinde eşya sadece hukuken değil maddi anlamda da geri 

dönüşsüz olarak eşya niteliğini yitirmektedir. Bu neticeye, eşyanın doğal yapısına 

göre oldukça farklı tür hareketlerle ulaşılabilmesi mümkündür. Örneğin ahşap 

eşyalar yakılabilir, madeni eşyalar eritilebilir, hemen her eşya suya atılabilir, doğal 

gaz vanası açılarak havaya salınabilir vs. Yok olma yalnızca taşınır eşyalar için söz 

konusu olabilen bir netice türü değildir. Taşınmaz eşyaların da “yok edilmesi” 

mümkündür. Örneğin bir bendin yıkılması suretiyle bir “tarla” veya toprak yığılarak 

sahilin doldurulması suretiyle oluşturulan yapay kara parçasının çökertilmesi ve artık 

geri döndürülemez bir şekilde sular altında bırakılması ile bir “otel” artık üzerinde 

mülkiyet kurulabilecek eşya olma vasfını geri dönüşsüz olarak tamamen yitirmiş 

olmaktadır. Bu halde bir arazi veya bina, maddeden yok olmamakta ancak o arazi 

                                                
65 Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.381. 
66 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e. s.572. 
67 Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.503. 
68 Turabi, a.g.e., s.73. 
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veya bina, artık kendisinden yararlanılabilir, üzerinde tasarruf edilebilir taşınmaz 

eşya olmaktan çıkarılmaktadır. 

         Her halde, eşyanın yok edilmesi ile hem şekli unsuru hem de fonksiyonel 

unsuru bertaraf edilmiş olmaktadır. Yok olma halini diğer netice tiplerinde ayıran 

önemli bir özellik bu neticenin eşyanın her iki unsuru açısından söz konusu 

olabilmesi ve bunun “geri dönüşsüz” bir durum yaratmasıdır. Eğer eşya basit veya 

zahmetli bir çalışma neticesinde eski haline döndürülebilir nitelikte ise o eşyanın yok 

edildiğinden bahsedilmesi mümkün değildir. 

 

(3) – Eşyanın Tahrip Edilmesi 

 

            Bir malın tahrip edilmesi, genel olarak onun bünyesinde meydana getirilen ve 

fakat yok etme boyutuna varmayan her türlü zararlı değişikliği ifade eder. Doktrinde 

de buna uygun şekilde tahrip etme, “başkasına ait ve kıymet arz eden menkul veya 

gayrımenkulün maddi varlığına, kısmen veya tamamen, yok edilmesi derecesine 

varmayan, önemli zarar verme şekli”69 şeklinde tanımlanmaktadır. İster bu tanım 

isterse de benzer başka tanımlar kabul edilsin “tahrip etme” sözcüğünün oldukça 

geniş bir anlamsal alanı olduğu açıktır. Bu nedenle doktrinde, kanunda bozmak ve 

yıkmak fiilleri öngörüldüğüne göre ayrıca bir de tahrip etmek sözcüğünün 

kullanılması eleştirilmektedir70. Bu eleştirinin olması gereken hukuk açısından haklı 

olup olmamasını bir yana bırakırsak, kanunda bu tarz bir ifadenin hali hazırda var 

olduğu göz önünde bulundurulunca bunun tipik neticeler yelpazesinde kendine has 

bir alanının olduğunu belirtmek gerekecektir. Yukarıda yaptığımız zarar neticeleri 

tipleştirmesinde yok etmenin ardından gelen iki farklı zarar neticesine tahrip etme 

kapsamında işaret edeceğimizi belirtmiştik. Bunlar, eşyayı eşya olmaktan çıkarma 

sonucunu doğurabilecek boyuta ulaşmamakla birlikte şekli unsurlardan bir veya bir 

kaçının telafi edilemez olarak hasara uğratılması ve şekli unsurlardan bir veya bir 

kaçının telafi edilebilir olarak hasara uğratılması neticeleridir. Aslında bunlar 

arasında da kategorik bir farklılık olduğu açıktır. Ancak kanunda bunların her ikisini 

                                                
69 Turabi,a.g.e. s.70. 
70 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.572, Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.503. 
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de karşılayabilecek şekilde yalnızca tahrip etme neticesinden bahsedilmiştir. Aslında 

tahrip etmenin kavramsal içeriği daha ziyade geri dönüşsüz bir zarara işaret 

etmektedir. Ancak kullanılmaz hale getirme ve bozmanın belli bir kullanılabilirlik 

anlamını içerdiği ve doğal olarak da eşyanın fonksiyonel anlamına işaret ettiğini 

kabul ettiğimize göre, şekli anlama ilişkin zarar verme neticelerini de tahrip etme 

başlığı altında incelemek gerekmektedir. Bu açıdan tahrip etme eşyanın şekli 

yapısında yıkmak ve yok etmek derecesine varmayan her türlü zararı ifade edecek 

şekilde anlamlandırılabilir. Bu kapsamda tahrip etme, mala verilen zararın boyutu 

açısından, mala en ağır zarar verme halleri olan yok etme ve yıkmaya ilişkin 

neticelere varmayan, ancak malın yalnızca fonksiyonel yapısına işaret eden bozulma 

ve kullanılmaz hale gelme neticelerini aşarak, malın şekli yapısını da etkileyen bir tür 

zarar neticesidir. Bu açıdan malın biçimine ait unsurlardan biri veya bir kaçının 

düzeltilemez şekilde ortadan kaldırılmasında olduğu kadar, tamir edilebilir şekilde 

hasara uğratılmasında da tahrip olma neticesinden bahsedilecektir. Bu halde mal, 

şekil itibariyle fiil öncesindeki vasfını tümüyle kaybetmemekte, ancak o vasfı 

sağlayacak unsurların bir kaçının kaybı ile, o vasfa izafe edilebilecek fonksiyonları 

ifa edemeyecek hale gelmektedir. Örneğin bir araca kasten, daha ağır başka bir araçla 

çarparak onu (olağanüstü yüksek bir masraf ve çaba harcanmaksızın) tamir edilmek 

suretiyle eski hale gelemeyecek şekilde yani olağan koşullarda geri dönüşsüz bir 

suretle hasara uğratmak halinde malın tahrip edildiğinden söz edilir. Bu halde, söz 

gelimi “otomobil” biçimindeki eşya tamamen “otomobil” olmaktan çıkarılmamakta 

yani yok edilmemektedir; bir otomobilde olması gereken temel unsurlar yani örneğin 

belirli bir dış görünüş, yürüyen aks, motor, buna ilişkin kontrol mekanizmaları vs. 

unsurları tamamen ortadan kaldırılmamakta ancak bunlardan bir veya bir kaçı hasara 

uğratılmaktadır. Bu halde artık otomobil şekil itibariyle yine de otomobil vasfını 

taşıyabilir ancak artık otomobil vasfına ait doğal fonksiyonları ifa edemeyecek 

duruma gelmiştir. Bu durum bozma halinden farklıdır. Zira bozma halinde şekle 

ilişkin unsurlar varlığını korumakta ancak bu unsurların amaçlandıkları şekilde 

sistemsel çalışması kural olarak düzeltilebilir şekilde engellenmektedir. Oysa tahrip 

etme halinde şekle ait unsurlar da işe yaramaz hale gelmektedir. Bu açıdan tahrip 

etme kullanılmaz hale getirme haline benzemektedir. Ancak yukarıda yaptığımız 

ayrım çerçevesinde bizce, imha etmede malın şekli yapısının hasara uğratılması söz 
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konusu iken, kullanılmaz hale getirmede eşyanın şekli değil yalnızca fonksiyonel 

unsurlarının geri dönüşsüz şekilde hasara uğratılması söz konusu olmaktadır. 

 

(4) – Eşyanın Kullanılmaz Hale Getirilmesi 

 

           TCK m.151’de belirtilen diğer bir tipik netice “eşyanın kısmen veya tamamen 

kullanılmaz hale gelmesidir”. Bu kavram doktrinde, “eşyadan yararlanma olanağının 

ortadan kaldırılması”71, “bir şeyin işlevini yerine getiremez hale sokulması”72, 

“eşyanın maddi varlığına zarar vermemekle birlikte kullanılış amacını ve varoluş 

sebebini ortadan kaldırmak”73, “başkasına ait ve kıymet arz eden menkul ve gayri 

menkulün, yıkma, yok etme ve tahrip etme dışında, tamir edilemez şekilde kısmen 

veya tamamen zarar verme suretiyle kullanıma tahsis halinin ortadan kaldırılması”74 

olarak tarif edilmektedir. 

            Eşyanın kullanılmaz hale getirilmesi, onun fonksiyonel yapısında geri 

dönüşsüz bir hasara işaret eder75. Esasında herhangi bir mal yok edildiği veya tahrip 

edildiği zaman da doğal olarak kullanılmaz hale gelmiş olur. Ancak kanundaki her 

zarar neticesinin kendine has bir alanı olduğunu belirttikten sonra kullanılmaz hale 

getirmeyi “malın yalnızca fonksiyonel unsurunun zarara uğratılması” olarak 

tanımlamak gerekir. Kanundaki kullanılmaz hale getirme ifadesinin diğer zarar 

neticeleriyle karşılaştırıldığında anlamsız ve gereksiz olarak değerlendirilmemesi için 

bu ifadenin tahrip etme ve bozma neticelerinden ayrılabilir, kendine has bir 

uygulama alanının olduğu belirtilmeli ve bu alan belirlenmelidir. Kullanılmaz hale 

gelme durumunda yok etme ve tahrip etmeden farklı olarak eşya şekle ait unsurlarını 

yitirmemektedir. Bu açıdan eşya, şekil açısından “kullanılabilir” durumdaki benzer 

eşyalardan çok farklı değildir. Ancak eşyanın organizasyon yapısı geri dönüşsüz bir 

şekilde hasara uğratılmış olmaktadır. Örneğin bir televizyonun, değerine yakın bir 

masrafa katlanmadan tamir edilemez şekilde bozulması halinde malın kullanılmaz 

hale geldiğinden bahsedilir. Bu açıdan kullanılmaz hale gelme, bozulma neticesinden 

                                                
71 Centel,Zafer,Çakmut,a.g.e. s. 382. 
72 Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.158. 
73 Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.503. 
74 Turabi,a.g.e. s. 75. 
75 Aynı yönde bkz. A.e. s.76. 
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de farklıdır. Çünkü bozulma neticesinde eşyanın değeriyle orantılandığında çok 

külfetli olmayacak bir masrafla tamir edilebilmesi mümkündür. Oysa kullanılmaz 

hale getirme halinde eşyanın tekrar kullanılabilir duruma getirilmesi ya imkansızdır 

ya da değerine oranla çok külfetlidir. 

            Yalnızca taşınırlar değil taşınmazlar da kullanılmaz hale getirilebilir. Örneğin 

bir binanın yıkılmaması ya da tahrip edilmemesi ancak mesela o binanda 

oturulabilmesini sağlayan sözgelimi duvar kaplamalarının sökülmesi, su, elektrik 

tesisatının bozulması, camların kırılması veya sökülmesi vs. gibi hareketlerle binada 

tahrip etme boyutuna varmayan ancak binanın halihazırda mesken olarak 

kullanılmasını -çok büyük bir masrafa katlanmak suretiyle tamir edilmedikçe- 

olanaksız hale getirilen fiiller de kullanılmaz hale gelme neticesine yol açabilecektir. 

            Eşyanın kullanılmaz hale gelip gelmediği neticesi, o eşyanın yapısına ve 

gördüğü fonksiyona göre değişecektir. Çok hassas bir mekanizmaya sahip bir elet 

görece basit bir hasarla kullanılmaz hale getirilebileceği halde, daha basit bir aleti 

kullanılmaz hale getirmek için daha büyük bir hasara gerek duyulabilir. Ancak 

herhalde kullanılmaz hale gelip gelmeme o eşyanın gördüğü fonksiyonla ilgilidir. 

Zira bir eşyanın kullanılmaz hale geldiğinden bahsedilebilmesi, ilk başta daha önceki 

kullanılış amacına göre belirlenir; bu da hiç kuşkusuz eşyanın yapısına göre objektif 

bir değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. 

 

(5) – Eşyanın Bozulması 

 

         Eşyanın bozulması kavramı doktrinde, “bir şeyin kendisine has şekil veya 

nispetini değiştirmek suretiyle matuf bulunduğu gayesine nazaran kullanılmaz veya 

gereği gibi kullanılmaz (kısmen veya tamamen kullanılmaz) hale getirmek”76, “suça 

konu şeyin özgülendiği amaç uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldıracak 

veya güçleştirecek biçimde o mal üzerinde tasarrufta bulunmak”77, “malı, değerini 

veya kullanılabilirliğini önemli derecede azaltacak bir değişikliğe uğratmak”78,“o 

malın özgülendiği amaca uygun olarak kullanılma olanağının kısmen veya tamamen 

                                                
76 Erem, Adalet Dergisi, s.1308, Erem, Toroslu, a.g.e. s.517. 
77 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.572. 
78 Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.158. 
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ortadan kaldırılması veya zorlaştırılması”79, “bir şeyin  niteliğinin değiştirilmesi, o 

şeyin özgülendiği hizmeti yerine getiremez hale sokulması”80, “başkasına ait ve 

kıymet arz eden menkul veya gayrı menkulün; yıkma, yok etme ve tahrip etme 

dışında, tamir edilebilir veya eski hale getirilebilir şekilde kısmen veya tamamen 

zarar vermek”81 şekillerinde tarif edilmektedir. 

Eşyanın bozulması, görece gelişmiş bir fonksiyonel yapıya sahip eşyanın 

şekli değil, fonksiyonel yapısının geri dönüşlü (tamir edilebilir82) olarak hasara 

uğratılmak suretiyle “çalışmasının” engellenmesi olarak ifade olunabilir. Örneğin bir 

motorun tamir edilebilir şekilde bozulması bu kapsamdadır. Bu açıdan bozulma, hem 

tahrip edilmeden hem de kullanılmaz hale gelmeden ayrılır. Tahrip etme eşyanın 

şekli unsuruna zarar verilmesini ifade ederken, bozulma yalnızca fonksiyonel 

unsurun zarara uğratılmasını ifade etmektedir. Bozulma kullanılmaz hale gelmeden 

de farklı olarak fonksiyonel unsurun geri dönüşsüz değil düzeltilebilir, onarılabilir 

şekilde zarara uğratılmasını ifade eder. 

Bu çerçevede bir araba motorunun, bir su harkının, bir televizyonun vs. 

bozulması bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu eylemlerde araba motoru veya 

televizyonun şekli yapısına zarar verilmemekte ancak onun fonksiyonel yapısı tamir 

edilebilir şekilde zarar uğratılmaktadır. Böylece malik mülkiyet hakkının kendisine 

tanıdığı maldan yararlanma yetkisinden geçici bir süre için yoksun kalmaktadır. 

 

(6) -  Eşyanın Kirletilmesi 

 

           Eşyanın kirletilmesi, onun maddi bünyesine zarar vermeksizin yalnızca 

görüntüsel olarak hasara uğratılmasını ifade eder. Doktrinde bu konuda yapılan 

tanımlar da genellikle “eşyanın görüntüsünün bozulması” noktasında 

toplanmaktadır83. Bu açıdan kirletme diğer zarar neticelerinden oldukça farklıdır. 

Kirletmede mal yok edilmez, bozulmaz veya kullanılmaz hale getirilmez; mal hem 

şeklen mevcudiyetini muhafaza eder, hem de fonksiyonel niteliğini büyük oranda 

                                                
79 Centel,Zafer,Çakmut,a.g.e. s.382. 
80 Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.503. 
81 Turabi a.g.e. s. 74. 
82 Bu yönde bkz. A.e. 
83 Bkz.Centel,Zafer,Çakmut,a.g.e. s.382, Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.158. 
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devam ettirir. Ancak malın görüntüsü bozulmaktadır. Örneğin bir evin duvarına boya 

sürülmesi, bir arabanın üzerine çamur dökülmesi , bir dükkan camına yapıştırıcı 

marifetiyle afiş asılması eşyanın kirletilmesi kapsamında değerlendirilir84. Önemli 

olan eşyanın yapısal unsurunun bozulmamasıdır. Bu çerçevede örneğin, bir tabloya 

boya dökülmesi kirletmek değil tahrip etmektir. Çünkü bu halde tablonun yapısına 

bir tecavüz söz konusudur. O boyanın dökülmesi ile tablo artık önceki vasfını geri 

dönüşsüz olarak yitirmektedir, tablonun şekli anlamda eski haline getirilmesi 

imkansızdır.  

Kirletme hususunda en önemli nokta; kirletme fiilinin mülkiyet hakkına nasıl 

zarar verdiği meselesidir. Bir malın belirli bir görünüşünün olması o malın temel 

niteliklerinden biridir. Bu nitelik de doğal olarak mal ile şahıs arasındaki yarar 

ilişkisini etkiler. Bu görüntünün bozulması şahıs açısından malın değerini geçici de 

olsa olumsuz anlamda etkileyecektir. Zira malın görüntüsündeki değişiklik o mal 

üzerinde bir tür tasarrufu ifade eder. Mal üzerinde tasarrufta bulunmak yetkisi ise 

münhasıran malike aittir. Mal kirletilerek malikin bu tasarruf yetkisi olumsuz 

anlamda sınırlandırılmış olmaktadır. 

Kirletme açısından önemli bir sorun, malın kirletilmesinden bahsedilebilmesi 

için nasıl bir değişikliğe uğratılması gerektiğidir. Kirletmenin üst sınırını yukarıda 

ifade etmiştik; eğer malın yapısına zarar verilmesi söz konusu ise artık bu fiil 

kirletmeyi aşmıştır. Ancak kirletme teşkil eden eylemlerin asgari muhtevasını 

belirlemek o derece kolay değildir. Burada söz gelimi evin duvarının boyanması 

veya bir heykele boya dökülmesi ya da bir kitabın karalanması halinde kirletmenin 

söz konusu olduğu açıktır. Ancak acaba bir evin duvarının dumanla hafifçe 

karartılmasını ya da bir ünlüye yumurta atılarak elbisesinin kirletilmesini de mala 

zarar verme suçu kapsamında değerlendirecek miyiz? Burada eylemin mal ile malik 

arasındaki hukuki yarar ilişkisinin zedelenmesin derecesine bakmak gerekir. Elbette 

ki kanun, mala zarar verme suçu ile bu yarar ilişkisini korumaktadır. Ancak bir mala 

yönelmiş zarar verici eylem, mal üzerinde mülkiyet hakkının tanıdığı bu yarar 

ilişkisini oldukça hafif bir şekilde de zedeleyebilir. Bir kimsenin askıda asılı duran 

çamaşıra çamur sıçratması ya da bir başkasının elbisesi üzerine bilerek meyve 

                                                
84 Bkz. Centel,Zafer,Çakmut,a.g.e. s.382, Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.503, Turabi, a.g.e. s.76-77. 
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suyunu dökmesi halini de cezayla karşılamanın toplumsal barışa bir katkısı 

olmayacağı açıktır. Bu açıdan önemsiz sayılabilecek, temizlenmesi hem mümkün 

hem de çok zahmetli olmayan kirletme eylemlerini bu suç kapsamında telakki 

etmemek gerekir85 ,86. 

 

d- Suç Tiplerinin Netice Alt Unsuru Açısından Yapılan 

Tasniflerinde Mala Zarar Verme Suçunun Yeri 

 

          Hareket açısından olduğu gibi netice açısından da suçlar çeşitli yönlerden 

tasnife tabi tutulmuşlardır. Her şeyden önce suçlar , kanuni tipte hareketten ayrı bir 

neticenin aranıp aranmaması açısından “sırf hareket suçları ve neticeli suçlar”87 

olarak sınıflandırılmışlardır. Eğer suç, yalnızca icrai veya ihmali bir hareketin 

gerçekleştirilmesi ile tamamlanıyorsa bu tür suçlara sırf hareket suçları denilir88. Bu 

tür suçlarda, hareketten ayrı bir neticenin oluşması aranmaz. Buna karşın, kanuni 

tipte suçun oluşması belli bir neticenin elde edilmesine bağlanmışsa neticeli suç söz 

konusu olur89. Mala zarar verme suçunda, mülkiyet hakkının zarara uğratılması 

sonucu doğurabilecek tipik zarar neticelerinin gerçekleşmesi suçun oluşabilmesi için 

şarttır. Bu açıdan yalnızca hareketin gerçekleştirilmesi yetmez, ayrıca somut olayda 

                                                
85 Aynı yönde bkz. Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.572, Erem, Adalet Dergisi, s.1305, Önder;  
Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.464, 
Centel,Zafer,Çakmut,a.g.e. s.382, Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.503, Turabi, a.g.e. s.66. 
86 Konu, Alman ve İngiliz uygulaması ve doktrininde de tartışılmıştır. Her iki ülke kanununda da 
genel olarak zarar verme ifadesi kullanılması çerçevesinde, uygulama kirletme eylemini de bu 
kapsamda kabul etmiştir. Örneğin Alman uygulamasında “bir heykele boya atılması, bir evin 
duvarının boya spreyi püskürtülerek slogan yazılması ile çirkinleştirilmesi, evin duvarına afiş gibi 
kağıtların yapıştırılması” gibi eylemlerin suç kapsamında sayıldığı belirtilmiştir (Jescheck, a.g.e. 
s.108-109). İngiliz uygulaması ve doktrininde ise genellikle, kirletme eyleminin ciddi bir emek ve 
masraf harcanarak giderilmek zorunda kalınıp kalınmaması ölçü olarak alınmaktadır. Söz gelimi 
İngiliz Yüksek Mahkemesi Harrdman v. Chief Constable of Avon and Somerset (1986) davasında 
suda çözünen bir kireçtaşı ile yazılan yazıyı dahi yerel yönetimin bu yazıyı silmek durumunda kalması 
nedeniyle cezai zarar kapsamında görmüş yine Roe v. Kingerlee (1986) davasında bir başkasının 
duvarına çamur atılmasını “temizlenmek zorunda olunması nedeniyle” zarar kapsamında telakki 
etmiş, ancak bir başka davada (A. v. R, 1978) bir polis memurunun ceketine tükürülmesi eylemini bir 
bezle herhangi bir masraf olmaksızın çabukça temizlenebilmesi nedeniyle bu kapsamda saymamıştır 
(Bkz. Storey,Lidbury, a.g.e. s.198, Geary, a.g.e. s.116-117). 
87 Özgenç, a.g.e. s.178, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.433, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.174. 
88 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.433. 
89 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.174. 
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söz gelimi mal bozulmalı, kullanılmaz hale gelmeli veya sahipli hayvan ölmelidir. 

Bu açıdan mala zarar verme suçu bir neticeli suçtur. 

          Neticenin devam edip etmemesi açısından ise suç tipleri ani suçlar ve 

mütemadi suçlar olarak ayrılır90. Eğer suç, hareketin neden olduğu neticenin 

gerçekleşmesi ile sona eriyorsa suç bir ani suç niteliğinde olacaktır91. Buna karşın 

neticenin gerçekleşmesiyle tamamlanan ancak sona ermeyip belirli bir süre devam 

eden suçlara mütemadi suç denir92. Mala zarar verme suçunda kural olarak neticenin 

gerçekleşmesi ile birlikte suç sona erer. Bu açıdan mala zarar verme suçu ani bir 

suçtur. Ancak bu suçun, bazı netice tipleri açısından mütemadi olması mümkündür. 

Örneğin bir kümes hayvanının bir bahçeye zarar vermesi halinde, bir çiftçinin komşu 

tarlayı su altında bırakarak ekili hububata zarar vermesi halinde mala zarar verme 

neticesi mütemadilik özelliği kazanmaktadır. Bir suçun mütemadi olması ise 

özellikle iştirak ve meşru müdafaa konularında özellik göstermektedir. Şöyle ki; suç 

temadi özelliğini devam ettirdikçe bu suça iştirak söz konusu olabileceği gibi yine 

süreklilik devam ettikçe faile karşı meşru müdafaada bulunulabilir93.  

 

B- SUÇUN MANEVİ UNSURU 

 

1- Mala Zarar Verme Suçunun Manevi Unsuru Olarak Kast 

 

           Herhangi bir suç tipinin manevi unsuru, o suç tipini gerçekleştirmeye 

yönelmiş hareketle, hareketin sahibi arasındaki manevi bağı ifade eder94. Her suç 

tipi belirli bir haksızlığı, çeşitli unsurlar yönünde ele alıp sistematik bir şekilde 

normatifleştirir. Ancak modern hukukta haksızlığın tüm gerçekleştiriş biçimleri ceza 

normuyla karşılanamaz. Kanunun, ancak fail ile fiil arasındaki psikolojik bağın 

belirli bazı unsurları ihtiva etmesi halinde ceza hukukuna ait bir yaptırımla cevap 

vermesi beklenir. Bu unsurlar ise -alt ayrımlar olmakla birlikte- genellikle iki  başlık 

                                                
90 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.434. 
91 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.175. 
92 Özgenç, a.g.e. s.176-177, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.175, İçel,Evik, a.g.e. s.64. 
93 İçel,Evik, a.g.e. s.64-65. 
94 Özgenç, a.g.e. s 223, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.549. Krş. İçel,Evik, a.g.e. s.167. 
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altında toplanır; kast ve taksir. Buna göre fail ile fiil arasında, ceza normuyla 

karşılanabilecek manevi bağlantı ya kast şeklinde ya da taksir şeklinde kendini 

gösterebilir95. Her iki kavram bizim ceza kanunumuzda açıkça tanımlanmıştır. 

Gerçekten TCK m.21’e göre “kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek ve 

istenerek gerçekleştirilmesidir”. TCK m.22’ye göre ise “taksir, dikkat ve özen 

yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında 

belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir”. Ceza hukukunda her iki 

manevi unsur türü de açıkça tanımlanmış olmakla birlikte “kast” haksızlığın esas 

gerçekleştirilme biçimi olarak alınmış, taksirin ise ancak kanunun açıkça öngördüğü 

hallerde ceza sorumluluğuna yol açabileceği belirtilmiştir96. TCK’ nın ifadesi ile 

suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır (m.21/f.1), taksirle işlenen fiiller, kanunun 

açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır(m.22/f.1). Öyleyse ceza kanununda taksirli 

sorumluluk hali açıkça öngörülmedikçe her suç ancak kasten işlenebilir97. Mala 

zarar verme suçunda da taksirli sorumluluk hali öngörülmüş değildir. Bir başka 

ifade ile TCK m.151’de tanımlanmış fiillerin taksirle işlenmesi ceza 

sorumluluğunun doğmasına yol açmaz. Buna göre, mala zarar verme suçunun 

manevi unsuru kasttır 98. 

        TCK’da kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek 

gerçekleştirilmesidir şeklinde tanımlandığına göre bizim hukukumuz açısından 

somut olayda kastın varlığından bahsedilebilmesi için iki unsur bir arada 

bulunmalıdır: 1- fail tipik fiili bilerek gerçekleştirmelidir  ve  2- fail fiili isteyerek 

gerçekleştirmelidir99. Bu formülü mala zarar verme suçu açısından 

uygulayabilmemiz, öncelikle somut olayda failin kasten hareket ettiğinden 

bahsedebilmek için “neleri” bilmesi gerektiğini belirleyebilmemize bağlıdır. 

      Kastın bilme unsurunun kapsamına en genel itibariyle suçun kanuni 

                                                
95 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.238. 
96 Pisapia, a.g.e. s.76-77, İçel,Evik, a.g.e. s.186, Özgenç, a.g.e. s.245, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.193. 
97 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.238, Özgenç, a.g.e. s.245-246. 
98 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.559, Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.573, Erem, 
Adalet Dergisi, s.1308, Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, 
s.466, Centel,Zafer,Çakmut,a.g.e. s.382. Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.158, Parlar,Hatipoğlu, 
a.g.e. s.503, Erem,Toroslu, a.g.e. s.517, Turabi, a.g.e. s.91. 
99 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.242, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.554, İçel,Evik, a.g.e. s.187, Önder, 
Ceza Hukuku Dersleri, s.294, M. Cemil Ozansü, Ceza Hukukunda Kasttan Doğan Sübjektif 
Sorumluluk, Ankara, Seçkin Yay.,2007, s.65 vd, 125vd. 
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tanımındaki maddi unsurlar girer100. Bu unsurlardan ilki suçun maddi konusudur. 

Mala zarar verme suçu açısından failin, kasten hareket ettiğinden bahsedilebilmesi 

için zarar verdiği malın “başkasına ait eşya” olduğunu bilmesi gerekir101. Zarar 

verdiği malın başkasına ait olduğunu bilmeyen failin kasten hareket ettiğinden 

bahsetmek mümkün değildir. Ancak doktrinde kabul edildiği üzere zarar verdiği 

şeyin hukuken eşya vasfında olup olmadığını bilmesi gerekmez; bu nitelemeyi fail 

yapacak değildir102. Bu açıdan failin, söz gelimi öldürdüğü köpeğin hukuken eşya 

vasfında olmadığını bilmemesi kastın varlığını etkilemeyecektir103. 

Başkasına ait olduğunu bildiği eşya açısından failin zarar neticesine yol 

açabilecek icrai veya ihmali bir hareket gerçekleştirdiğini bilmesi, yani neticeyi 

öngörmesi104 gerekir. Bir dozerin kepçe hareketiyle binayı yıkması halinde veya bir 

tabanca ile hayvanın öldürülmesi halinde cezai sorumluluk doğabilmesi için, failin 

bu tipik hareketi bilerek yapması gerekir. Bu açıdan failin, malın yıkılması, tahrip 

edilmesi, yok olması, bozulması, kullanılamaz hâle gelmiş olması veya kirlenmesi 

veya sahipli hayvanın öldürülmesi, işe yaramayacak hale getirilmesi veya değerinde 

azalma olması neticelerini gerçekleştirebilecek bir davranışta bulunduğunun 

bilincinde olması gerekir. Bu çerçevede dağda dinamit patlatan, ancak ortaya çıkan 

titreşimin etkisi ile görece uzakta bulunan binaların yıkılacağını öngöremeyen 

madencinin veya yaptığı aşıya hayvanın alerjik reaksiyon göstererek öleceğini 

öngöremeyen veterinerin bu zarar neticeleri açısından kasten hareket ettiğinden 

bahsedilebilmesi mümkün değildir. 

      Failin somut olayda kasten hareket ettiğinden söz edilebilmesi için hareket ile 

netice arasındaki nedensellik bağını da öngörebilmesi gerekir105. Bu nedenle failin 

                                                
100 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.242, Özgenç, a.g.e. s.227, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.301, İçel,Evik, 
a.g.e. s.187.  
101 Bkz. Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.555. 
102 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.301, R. Barış Erman, “Yanılmanın Ceza Sorumluluğuna Etkisi”, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, İstanbul, 2005, s.40. 
103 Erman, a.g.e. s.40. 
104 Özgenç, a.g.e. s.227,230, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.242, İçel,Evik, a.g.e. s.187,Ozansü, a.g.e. s.71 vd. 
105 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.242, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.556, İçel,Evik, a.g.e. s.188, 
Özgenç, a.g.e. s.228 “... Sanıkların binmek amacıyla atları kovalarken , müştekinin atını sıkıştırdıkları 
ve bunun üzerine atın uçuruma düşülerek bacağının kırıldığının anlaşılması karşısında olayda kasıt 
unsurunun oluşmadığının gözetilmemesi..”Y.10.CD. , 08.03.2004 Tarih ve 1033-2598 S. Kararı 
(Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.511). 



 98

söz gelimi verdiği zehirli maddenin hayvanı öldürebileceğini veya patlattığı 

bombanın arabayı tahrip edebileceğini öngörmesi kastın varlığı açısından şarttır. 

Ancak nedensellik bağındaki önemsiz sapmalar kastın varlığını etkilemeyecektir106. 

Bu açıdan bahçesine serptiği zehirli yiyeceği yemesi nedeniyle yerde baygın yatan 

köpeği öldü zannedip gömen kimse, bu hayvanın gömülme nedeniyle ölmesi 

durumunda da nedensellik bağında yanılma söz konusu olsa da bu neticeden 

sorumlu tutulacaktır. 

 Mala zarar verme suçu için kanunda öngörülen objektif cezasızlık 

koşullarının fail tarafından bilinmiş olup olmamaları önemli değildir; bunlar kastın 

kapsamı içinde telakki edilmezler107. Buna göre örneğin zarar verdiği malın 

babasına ait olduğunu failin bilmemesi, bu kişisel cezasızlık sebebinden 

yararlanmasına mani olmayacaktır. 

      Kastın varlığı için bilme unsuru tek başına yeterli değildir. Ayrıca failin, 

somut olayda gerçekleşebilecek tipik neticeyi isteyerek de hareket etmesi gerekir108.  

Failin somut olaydaki neticeyi istemesi, kast türlerini bilinçli taksirden ayrılması 

açısından önem taşır109. Eğer failin, öngördüğü zarar neticesini istemediğinden 

bahsedilebilirse somut olayda ancak bilinçli taksirle hareket ettiğinden söz 

edilebilecek110 ve mala zarar verme suçu ancak kasten işlenebilen bir suç 

olduğundan somut olayda bilinçli taksirle hareket eden failin, mala zarar verme 

suçundan dolayı sorumlu tutulabilmesi mümkün olmayacaktır. İsteme unsuru ise 

hareketin neticesine yönelik olarak failin tasavvurundaki istenci ifade eder. Esasında 

her fiil belli bir neticeye ulaşılması amacıyla yapılır. Ancak insan davranışlarının 

her zaman istenilen neticeye neden olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Bazen 

istenilen netice gerçekleşmekle kalmaz hareket gerçekleştirilirken öngörülen ancak 

                                                
106 İçel,Evik, a.g.e. s 188, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.243, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.301, Özgenç, 
a.g.e. s 228, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.556. 
107 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.243, Özgenç, a.g.e. s.231-232 İçel,Evik, a.g.e. s.188, Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.558. 
108 Özgenç, istemenin kastın bir unsuru olmadığı fikrini savunmaktadır. Yazara göre “kişi, işlediği 
fiilin sonuçlarını öngörmüş ise, bunların gerçekleşmesini istemese bile, kasten hareket etmiştir.” Bkz. 
Özgenç, a.g.e. s.233. 
109 İçel,Evik, a.g.e. s.189,203, F. Selami Mahmutoğlu, “Kusurluluk Prensibi Açısından Azmettirenin 
Ceza Sorumluluğu”, İÜHFM, C.LXIII, Sy. 1-2, İstanbul, 2005, s.88, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.243. Aksi 
yönde Özgenç, a.g.e. s.262 vd. 
110 İçel,Evik, a.g.e. s.206. 
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amaçlanmayan (istenmeyen değil) ya da öngörülmeyen bazı neticeler de ortaya 

çıkabilir, hatta bazen amaçlanan davranışa ulaşılamaz onun dışında öngörülen ya da 

öngörülmeyen başka neticeler ortaya çıkar111. İşte bu, kastı yine birer kast türü 

olarak kabul edilen ikinci derecede doğrudan kasttan ve olası kasttan ayırır; failin 

somut olayda hareketi yaparken gerçekleşmesini amaçladığı netice açısından 

kastından, hareket yapılırken öngördüğü ancak amaçlamadığı, bununla birlikte 

amaçladığı neticeye zorunluluk bağı ile bağlı olan diğer neticeler açısından ikinci 

derecede doğrudan kastından112, hareketi gerçekleştirirken muhtemel gözüken ve 

failin “istemediği söylenemeyen” diğer neticeler açısından ise olası kastından 

bahsedilir113.  

    Mala zarar verme suçunun oluşabilmesi için failin somut olayda meydana 

gelebilecek zarar neticelerini öngörmesi ve bunun yanında bu zarar neticelerini 

istemesi gerekir114. Örneğin kamyon kasasında taşıdığı hayvanların havasızlıktan 

ölebileceğini öngören ancak bu neticeyi istemeyen taşıyıcının veya patlattığı 

dinamitin yakınlardaki evlere zarar verebileceğini öngören ancak bunu istemeyen 

madencini somut olayda kasten hareket ettiğinden bahsedebilmek mümkün değildir. 

    Failin somut olaydaki amacı dışında gerçekleşebilecek “öngörülebilen 

neticeler” bazı durumlarda kastın kapsamı içinde telakki edilir115. Doktrinde ikinci 

dereceden doğrudan kast olarak ifade olunan bu hallerde fail belirli bir neticeye 

ulaşmak isterken başka bazı neticelerin de gerçekleşebileceğini öngörür116. Ancak 

olası kast halinden farklı olarak burada failin amaçladığı netice ile somut olayda 

gerçekleşen diğer neticeler arasında bir “zorunluluk bağı” mevcuttur117. Bu halde 

failin geçekleşmesini amaçladığı netice zorunlu olarak diğer netice ile bağlantı 

                                                
111 Bkz. Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.296. Bu tür neticeler doktrinde “yan netice” (Bkz. 
Öztürk,Erdem, a.g.e. s.244, Ozansü, a.g.e. s.133) ,“ikinci netice” (Sözüer, Suça Teşebbüs, s.163) 
veya “tali netice” (Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s .559) olarak ifade edilmiştir.  
112 Öztürk/Erdem de amacı, failin fiille olan bağlantısının tespitinde temel almakla birlikte, bizim 
doğrudan kast olarak ifade ettiğimiz kast türünü amaç, ikinci dereceden doğrudan kast olarak ifade 
ettiğimiz kast türünü ise doğrudan kast olarak kavramlaştırmaktadırlar.Öztürk,Erdem,a.g.e.s.244-246. 
113 Bkz. Pisapia, a.g.e. s.82, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.296, Öztürk,Erdem, a.g.e.s.244-245, 
İçel,Evik, a.g.e. s.190, Ozansü, a.g.e. s.151 vd. 
114 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.559. 
115 Bkz. Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.295-296. 
116 İçel,Evik, a.g.e. s.189, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.559. 
117 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.296, İçel,Evik, a.g.e. s 189, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. 
s.559, Özgenç, a.g.e. s.234. 
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halindedir; birinin gerçekleşmesi zorunlu olarak diğerinin gerçekleşmesini sonuçlar. 

Bu halde TCK’ nın kasta ilişkin hükümleri uygulanacak118 ve olası kastta olduğu gibi 

bir ceza indirimi yapılamayacaktır. Örneğin bir mağazada camın arkasında duran 

kişiyi öldürmek için ateş eden failin kurşununun kastettiği neticeye ulaşabilmesi için 

camın kırılması zorunludur119. Artık bu halde faili, camın kırılması ile ilgili olarak 

ikinci derece doğrudan kastla mala zarar verme suçundan sorumlu tutmak gerekir. 

   Failin somut olayda amaçladığı netice dışında gerçekleşen neticeler bu tarz bir 

zorunluluk bağı ile bağlı değilse, fakat failin bu neticeleri istemediği somut olayın 

özelliklerine göre söylenemiyorsa failin somut olayda olası kastla hareket ettiğinden 

bahsedilecektir120. Yargıtay kararlarında mala zarar verme suçunun ancak özel kastla 

işlenebileceği belirtildiğinden ve esasında özel kast olarak ifade edilen amaç, olası 

kastı bertaraf eden bir hal olduğundan121 biz, özel kast ve olası kast kavramlarını ayrı 

bir başlık altında inceleyeceğiz. 

 

2- Özel Kast Meselesi ve Bu Kapsamda Olası Kast 

 

          Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız üzere her fail somut olayda belirli bir 

neticeye ulaşmak amacıyla hareket eder. Bu, her hareketin amaçsal olduğu tezinin 

doğal sonucudur122. Fakat kanunda belirtilen neticenin gerçekleşmesi halinde bundan 

dolayı ceza hukuku anlamında sorumluluk doğması için bu neticenin mutlaka 

amaçlanmış olması şart değildir. Ancak kanun koyucu bazı hallerde sorumluluğu 

daraltabilmek amacıyla yalnızca failin “amacının” kanuni tipteki neticeye matuf 

olduğu halleri cezalandırabilir. İşte bu hallere ilişkin olmak üzere doktrinde özel kast 

terimi kullanılmaktadır123. Buna göre kanun koyucunun, failin saikini suç tipi içinde 

bir unsur haline getirdiği hallerde “özel kast” söz konusu olmaktadır, eğer somut 

                                                
118 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.295, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.559, İçel,Evik, a.g.e. 
s.190, Özgenç, a.g.e. s.234. 
119 Örnek için bkz. Özgenç,a.g.e. s.234. 
120 Artuk,Gökcen,Yenidünya,a.g.e. s.560, İçel,Evik,a.g.e. s.190, Donay, a.g.e. s.31. Krş. Pisapia, 
a.g.e. s.82. 
121 Bkz. Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.300, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.245, Ozansü, a.g.e. s.134. 
122 Bkz. Özgenç, a.g.e. s.170. 
123 Bkz.Öztürk,Erdem, a.g.e. s.249, Pisapia, a.g.e. s.83, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.567, 
İçel,Evik, a.g.e. s.191-192 . 
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olayda kanunda özel olarak belirtilmiş olan bu saik veya amaç yok ise suç da söz 

konusu olmayacaktır124. Esasında bu özel kast terimi maddi unsurların bilinmesi ve 

istenmesini ifade eden kast kavramından ayrı bir manevi unsura işaret ediyor 

değildir. Gerçekten, doktrinde özel kasta karşılık gelecek şekilde kullanılan genel 

kast halinde de esas itibariyle amaç cezalandırılmaktadır. Bu açıdan bizce özel kast 

ayrı bir kast türü değildir. Fakat kanun koyucu burada, failin hareketinin, onun amacı 

dışındaki neticelerini cezalandırılabilir alanın dışına çıkartmaktadır125. Bir başka 

ifade ile kastı sınırlandırmakta; yalnızca failin amacına matuf neticenin tipik olması 

hali cezalandırılabilir alan içinde mütalaa edilmektedir126. Bunun en doğal sonucu ise 

olası kastın, amacın bir unsur olarak belirtildiği suç tiplerinde suçun manevi 

unsurunu karşılıyor olmaktan çıkartılmasıdır. Daha yalın bir ifade ile doktrinde özel 

kast olarak ifade edilen hallerde suçun olası kastla işlenebilmesi mümkün değildir127. 

Bu açıdan aslında özel kast olarak ifade edilen bu hallerde, ceza hukukunun 

sorumluluğu en genelden en özele doğru sınırlandırması kuralının, esas olarak 

sistemleştirildiği kast- taksir ayrımını aşarak, kastın bünyesindeki bir tür uzantısı 

olacak biçimde kendisine yer bulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Öyleyse kast 

kuralını benimseyerek, kural olarak taksirli sorumluluğu bertaraf etmiş olan kanun 

koyucu amaç kuralıyla da amacın açıkça belirlendiği suç tiplerinde olası kastla 

sorumluluğu bertaraf etmektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere mala zarar verme 

suçunda özel kast meselesi doktrin ile uygulamayı karşı karşıya getirmiştir. Doktrinin 

hemen çoğunluğuna128 karşılık Yargıtay, mala zarar verme suçunun ancak “ızrar 

kastı” ile işlenebileceğini ifade etmektedir. Buradaki ızrar kastı ise doktrinde özel 

kast olarak kabul edilmekte ve eleştirilmektedir129. Bu kapsamda biz, bu bölümde 

mala zarar verme suçunun işlenebilmesi için bir “zarar verme (ızrar) kastının” söz 

                                                
124 Artuk, Gökcen, Yenidünya,a.g.e. s.568. 
125 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.245, Ozansü,a.g.e. s.139.  
126 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.567. 
127 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.249, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.569, Ozansü,a.g.e. s.140, dpnt 65. 
128 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.578, Centel,Zafer,Çakmut,a.g.e.s.383,  Önder;  Şahıslara ve Mallara 
Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.466, Soyaslan, a.g.e. s.376, Toroslu, Ceza Hukuku 
Özel Kısım, s.158, Erem, Adalet Dergisi s.1308-1309,Erem,Toroslu, a.g.e. s.517, Parlar, Hatipoğlu, 
a.g.e. s.505. Aksi yönde, Hamdi Öner, “Türk Ceza Kanunu ile Özel Kanunlardaki Izrar Suçları 
Üzerine Bir İnceleme”, Adalet Dergisi, Yıl:37, Sy.7, Temmuz 1946, s.669, Gözübüyük, a.g.e. s.818. 
129 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.578, Erem, Adalet Dergisi, s.1308-1309, Önder;  Şahıslara ve 
Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.466. 
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konusu olmasının şart olup olmadığını ve bu konudaki Yargıtay uygulamasını 

incelemeye çalışacağız. Doktrinde özel kast olarak ifade edilen hallerin aslında olası 

kast ihtimalini bertaraf eden bir tür “sorumluluğu daraltıcı etki”ye sahip olduğunu 

kabul ettiğimizden mala zarar verme suçunun olası kastla işlenip işlenemeyeceği 

sorusuna vereceğimiz cevap da, mala zarar verme suçunda özel kastın öngörülüp 

öngörülmediği meselesinin çözüm tarzına göre değişecektir. İşte bu yüzden olası kast 

meselesini de bu başlık altında incelemeye çalışacağız. 

            Yargıtay, aksi görüşü benimseyen kararları130 da olmakla birlikte, mala zarar 

verme suçuyla ilgili olarak verdiği bir çok kararında bu suçun ancak ızrar kastıyla 

işlenebileceğini belirtmiştir. Doktrinde, bu yorum, genel olarak mala zarar verme 

suçuna ilişkin kanuni tipin bu tarz bir kabule imkan vermediği gerekçesi ile 

eleştirilmiştir131. Bu konuda öncelikle bir suç tipinde, ne zaman failin belirli bir 

amacı taşıması şartıyla cezalandırılmasının hükme bağlandığını, yani doktrindeki 

tanımlamasıyla ne zaman özel kastın söz konusu olabileceğini belirlemek gerekir.  

              Biz, özel kast olarak ifade edilen hallerin aslında olası kast ihtimalini 

bertaraf eden bir tür “sorumluluğu daraltıcı” hukuksal araç olduğunu kabul edince, 

herhangi bir suç tipi açısından bu tarz bir daraltma olup olmadığının ancak genel 

kurala göre tespit edilebileceğini kabul etmiş oluyoruz. Bu gün için de genel olarak 

failin sorumlu tutulabilmesi için fiili kasten işlemiş olması kuraldır. Öyleyse özel 

kasttan bahsedilebilmesi için kanun koyucunun yalnızca amacın cezalandırılabilir 

olduğunu suç tipinde açıkça öngörmesi gerekir132. Mala zarar verme suçuna ilişkin 

TCK m.151’de “başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen 

yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, 

(...)cezalandırılır” denilmiş ve bu hükmün “haklı bir neden olmaksızın, sahipli 

                                                
130 “Bazı Yargıtay kararlarında, İzrar suçunun oluşması için ‘failin başkasının malına zarar vermek 
amacıyla hareket etmiş olması’ gerektiği kabul edilerek, bu yolda bir uygulamaya gidilmişse de, bu 
görüş ve uygulama yerinde bulunmamaktadır. Şöyle ki: Zekayı (bilinç –düşünme) ve iradeyi içeren 
bileşik yapısı ile kast, her cürüm için o suç kalıbında tanımlanan, ya da belirlenen hareketle, bu 
hareketin sonucunu bilmek ve karar verip irade etmek olduğuna göre, kasdın kapsam ve içeriği o suç 
kalıbının incelenmesinden anlaşılacak ve kuşkusuz suçtan suça değişecektir. (...) Bu nedenle 
“başkasının malını yıkma, yok etme, bozma, ya da zarar verme” bilinç ve iradesiyle suç işlendiğinde 
İzrar kastının var olduğunun kabulü gerekmektedir. Bir başka değişle fail başkasının malına, yasal 
hakkı olmadığı halde zarar vermiş ve özgür iradesi ile bu suçu işlemişse, İzrar suçunun manevi öğesi 
oluşacaktır.” YCGK, 17.12.1984 tarih ve 9/436 E. 198 K. S. Kararı (Gözübüyük, a.g.e. s.825-830) . 
131 Bkz. Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.573. 
132 Bkz. Pisapia, a.g.e. s.83, Donay, a.g.e. s.32-33. 
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hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden 

olan kişi hakkında” da  uygulanacağı belirtilmiştir. Görüleceği üzere suçun temel 

şekli açısından kanun koyucu failin amacını dikkate almamaktadır. Suç tipindeki 

netice, ister failin amacı olsun isterse de amaçlamadığı ancak muhtemel olan yan 

netice olsun, fail bu neticeden sorumlu tutulabilecektir. Bu açıdan kanuni tipte 

Yargıtay kararlarında ızrar kastı şeklinde ifade olunan ve doktrindeki ifadesi ile bir 

tür “özel kast” öngörülmüş değildir133.  

         Yargıtay kararlarında “ızrar kastının olmamasından” bahisle sanığın 

sorumluluğu yoluna gidilmediği bir çok durumda aslında somut olayda özel kast 

aranıp aranmaması olayın çözümlenebilmesi için önemli olmamaktadır. Örneğin 

Yargıtay bir kararında kavga sırasında hasmına yumruk atarken gözlüğünü kıran fail 

hakkında şöyle bir hükme varmıştır: 

 

“Kavgada atılan yumrukla hem davacının yaralandığı hem de gözlüğünün 
kırıldığı anlaşılmasına göre, sanığın ızrar kastı ile hareket ettiği kesin 
delilleri gösterilmeden ızrardan da hüküm kurulması yolsuzdur”134. 

 

         Yargıtay’ın bu kararda ifade ettiği görüş, mala zarar verme suçunda ızrar 

kastının yani özel kastın bulunması yolundadır. Oysa her durumda, varılan netice 

isabetli olmamıştır. Bir kere ifade ettiğimiz üzere, bu suç tipinde ızrar kastı gibi özel 

bir amaç aranıyor değildir. Bu açıdan Yargıtay’ın suç tipinde ızrar kastının arandığı 

yolundaki görüşü kanuni tiple uyuşmamaktadır. Kaldı ki olayda failin, kırılan gözlük 

açısından kastı olası kast değil ikinci derecede doğrudan kasttır. Çünkü gözlüklü bir 

mağdurun gözüne yumruk atılabilmesi ancak gözlüğünün zarar görebilmesi ile 

mümkün olabilecektir. Bu açıdan her iki netice arasında bir zorunluluk bağı 

mevcuttur. Buna göre suç tipinde ızrar kastı aransaydı bile bu olayda yine de failin 

mala zarar verme suçunu işlediği kabul olunmalıydı. Ancak fail, tek bir hareketi ile 

kanunun birden fazla hükmünü ihlal etmiş olduğundan fikri içtimaya ilişkin hükmün 

uygulanması gerekecektir. Bu açıdan Yargıtay, fikri içtima kuralı ile çözümleye- 

bileceği bu olayda, aynı sonuca failde özel kast aramak suretiyle varmaktadır. 
                                                
133 Centel,Zafer,Çakmut,a.g.e.s.383, Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim 
Alanında Suçlar, s.466, Erem, Adalet Dergisi s.1308-1309, Erem,Toroslu, a.g.e. s.517. 
134 Y6CD. 6.3.1984, 9498/1696 (Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim 
Alanında Suçlar, s.466). 
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         Yargıtay, bunun gibi diğer bir çok kararında da ceza hukukuna ait diğer bir çok 

kurum yoluyla çözüme bağlayabileceği hadiseleri, yanlış olarak ızrar kastı yokluğu 

tezi ile çözümlemeye çalışmaktadır: 

 

“(...)komşunun kendi malına zarar veren dallarını kesen kimsenin ızrar 
kastıyla hareket etmediği için fiili hukuki mahiyette olup suç teşkil etmez”.135 

 

         Olayda fail komşusuna ait ağacın dallarını kendi malına zarar verdiği için 

kesmekte ve Yargıtay bu halde failde ızrar kastı olmadığı gerekçesi ile fiilin suç 

teşkil etmediğini belirtmektedir. Kanaatimizce burada söz konusu olan ızrar kastının 

olmaması değil fiilin hukuka aykırı olmamasıdır. Zira bir başkasının malına zarar 

veren kimse bunu hangi gerekçeyle yapmış olursa olsun neticede fiili bilerek ve 

isteyerek gerçekleştirmiştir. Ancak bir kimsenin ağaç dallarının diğer kimsenin 

tarlasına zarar vermesi halinde zarar görenin bu dalları kesmesine zaten Medeni 

Kanun cevaz vermektedir136. Bu açıdan failin kasıtlı olan bu fiili hakkın icrası 

niteliğindedir, bu yönüyle de hukuka uygun olup suç teşkil etmeyecektir. 

 

    “Sanığın müştekiye ait olup kiracı olarak oturduğu evin bakımsız olan 
bahçesini müşteki ve oğlunun rızası ile düzenlerken bazı meyve ağaçlarını 
kestirerek ürün kaybına sebep olmak şeklindeki eyleminde ızrar kastı 
bulunmadığı ve anlaşmazlığın hukuki nitelik taşıdığı gözetilmeden yazılı 
şekilde mahkumiyet kararı verilmesi...” 137 

          

            Yargıtay, bu kararında, kiracının müştekiye ait evin bahçesinde müştekinin 

rızası ile düzenleme yaparken kestiği ağaçlar açısından “ızrar kastının” bulunmadığı 

gerekçesi ile fiilin suç teşkil etmediği sonucuna varmaktadır. Bizce burada söz 

konusu olan failin ızrar kastı ile hareket edip etmemesi değildir. Fail somut olayda 

bir başkasına ait olduğunu bildiği bir mala zarar vermektedir. Bu açıdan fail, bir 

başkasına ait bir hukuksal değeri ihlal ettiğinin bilincindedir; fiili kasten işlemiştir. 

Ancak somut olayda bahçe düzenlemesinin mağdurun rızasına dayalı olarak 

yapıldığına dikkat etmek gerekir. Somut olayın özelliklerine ve eldeki delil 

durumuna göre failin işlediği fiilin de açıklanan bu rıza kapsamında olduğunu 

                                                
135 Y4CD. 6.5.1951 1444 E. 1444 K. (Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.559 dpnt: 11). 
136 Bkz. Aşağıda § III, C, 3, b. 
137 Y.10. CD., 24.09.2005 Tarih ve 20450-22983 S. Kararı (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.519). 
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düşündüğü sonucuna varılması durumunda hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarında hata hükümlerine göre değerlendirme yapılacak aksi halde ise fail 

kasten mala zarar verme suçundan dolayı cezalandırılabilecektir. Bunun aksine, 

somut olayda ızrar kastının olmadığı gerekçesine binaen yapılan değerlendirme 

isabetli değildir. 

 

“Sanığın kız kardeşinin düğünü sırasında havaya ateş açması sonucu Tedaş’a 
ait enerji nakil hattının zarar görmesi şeklinde gelişen olayda zarar verme 
kastının bulunmaması nedeniyle sanığa ait suçun manevi unsurunun 
oluşmadığı gözetilerek beraat kararı verilmesi gerekirken dosya içeriğine 
uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde mahkumiyet hükmü tesisi...”138 

 

             Somut olayda fail, kız kardeşinin düğününde eğlenmek amacıyla havaya ateş 

açmış ve enerji nakil hatları bundan zarar görmüştür. Bu olayda esasında bir zarar 

verme kastının değerlendirilmesine de gerek yoktur. Zira failin somut olayda, 

özellikle enerji nakil hatlarına isabet ettirmek amacıyla ateş ettiği tespit edilemediği 

sürece, genel kastından dahi bahsetmek olanağı yoktur; belki duruma göre 

taksirinden söz edilebilir. Ancak pek tabidir ki mala zarar verme suçu taksirle 

işlenebilen bir suç tipi değildir. 

               Mala zarar verme suçunda zarar verme kastı gibi bir özel kast aranmadığını 

belirttiğimizden bu suçun olası kastla işlenebileceğini de ifade etmemiz gerekir139. 

Olası kast failin, somut olayda gerçekleşmesini amaçlamadığı, ancak fiilin icrası 

sırasında muhtemel görmesine rağmen kabullendiği neticelerden dolayı 

sorumluluğunu ifade eder140. Fail bu halde haksız neticeyi öngörmekte ancak bu 

haksız neticeye kayıtsız kalarak fiili işlemektedir141.  Burada, bilinçli taksir halinden 

farklı olarak failin neticeyi istemediği söylenememektedir; fail öngördüğü muhtemel 

neticenin gerçekleşmemesi için alması gereken hiç bir önlemi almamakta, neticeye 

kayıtsız kalmakta, onu kabullenmektedir142. Örneğin asıl hedefi bir dükkanı yakmak 

                                                
138 Y.10. CD., 12.09.2002 Tarih ve 24087-22372 S. Kararı (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.520). 
139 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.466 
Centel,Zafer,Çakmut,a.g.e.s.383, Turabi, a.g.e. s.93. 
140 Pisapia, a.g.e. s.82, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.246, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.560. 
141 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.246, İçel,Evik, a.g.e. s.190, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.560. 
142 “Sanığın bahçesine zehir atmak suretiyle müştekilere ait hayvanların ölebileceği öngörmüş 
olmasına göre TCK.nın 521/1., 522. maddelerinin uygulanmasında isabetsizlik görülmemiştir.” 
Y10.CD. 10.02.1999 Tarih ve 12919- 1136 S. Kararı (Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.528). 
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olan fail, gerçekleştirdiği eylem neticesinde bitişiğindeki başka dükkanların da 

yanabileceğini öngörmekte, ancak bu neticeye kayıtsız kalarak fiilini işlemektedir. 

Bu halde yakmak istediği dükkan açısından kasten sorumlu olan faili, diğer 

dükkanlar açısından ise olası kastla mala zarar verme suçundan dolayı sorumlu 

tutulmak gerekecektir. 

 

C- SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

 

1- Mala Zarar Verme Suçu Açısından Hukuka Aykırılığın 

Anlamı 

 

          Suçun yapısal unsurlarından üçüncüsü, kasten işlenen tipik fiilin hukuka aykırı 

olmasıdır. Kural olarak tipik eylemin hukuka aykırılığı karinedir (belirtidir)143. Bir 

başka ifade ile kanun tarafından suç olarak düzenlenmiş eylem kalıbı karine olarak 

hukuka aykırı sayılacak ve ancak bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması 

durumunda fiil suç olmaktan çıkacaktır. Mala zarar verme suçunda da en temel 

anlamı ile “başkasına ait olduğu bilinen bir mala zarar verilmektedir”. Bu hukuki 

kalıba uygun her eylem kural olarak hukuka aykırı sayılacaktır; bu yalnızca ceza 

hukukuna has bir yargı değildir; fiil, bütün hukuk sistemi açısından hukuka 

aykırıdır144. Ancak mala zarar veren fail, kendisine yönelik bir saldırıdan korunmak 

için bu eylemi, işlemiş olabilir veya başkasının malına zarar verilmesi eylemi 

tamamen mal sahibinin rızası ile gerçekleşebilir veyahut fail kanunun verdiği bir 

yetkiyi kullanırken başkasının malına zarar verebilir yahut da failin başkasının 

malına zarar vermesi tamamen kendisine ait bir hakkı kullanması sonucu olabilir. 

İşte bu gibi hallerde mala zarar verme suçuna ilişkin kanuni tipe uyan ve kasten 

işlenen fiil, “bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması sebebiyle” suç teşkil 

etmeyecektir.  Bu açıdan, mala zarar verme suçu söz konusu olunca hangi hukuka 

                                                
143 Özgenç, a.g.e. s.277, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.188, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.214, İçel,Evik, 
a.g.e. s 83, Mahmut Koca, “YTCK’da Hukuka Uygunluk Sebepleri”, CHD, yıl:1 sy:1,2006, s.113. 
144 Fatih Selami Mahmutoğlu, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Nedenleri”, 
Hukuk ve Adalet , Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl:2, Sayı:5 (Avukat M. Haldun Karacabey’e Armağan) 
Nisan 2005, s.43, İçel,Evik, a.g.e. s 90, Özgenç, a.g.e. s.273, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.188, Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.479, Koca, a.g.e. s.114. 
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uygunluk nedenleri ile karşılaşılabileceği incelenmelidir. Ancak buna geçmeden önce 

mala zarar verme suç tipine ilişkin TCK’ nın 151. maddesinin 2. fıkrasındaki “haklı 

sebep olmaksızın” ibaresinin nasıl anlaşılması gerektiğine değinmemiz 

gerekmektedir. 

 

2- Hukuka Özel Aykırılık veya Eylemin Genelini 

Değerlendiren Unsurlar 

 

Doktrinde genellikle, kanuni tipte belirtilen “hukuka aykırı olarak”, “haksız 

bir şekilde”, “hukuka aykırı bir davranışla” vb. ifadeler “hukuka özel aykırılık” 

başlığı altında incelenmektedir. Mala zarar verme suçunu düzenleyen kanuni tipte de 

hayvanlara zarar verilmesine ilişkin olarak, bu ifadelere benzer bir şekilde, “haklı bir 

sebep olmaksızın” ifadesi kullanılmıştır. Hukuka özel aykırılık öğretisine göre 

“hukuka aykırılık unsurunun kanunda özel olarak düzenlendiği durumlarda, failin 

kastının özel olarak belirtilen hukuka aykırılık hallerini içermesi aranmakta ve somut 

yargılamada faile herhangi bir ceza yaptırımının uygulanabilmesi için bu hususun da 

kanıtlanması gerekmektedir”145, 146. Bu çerçevede mala zarar verme suçuna ilişkin 

kanuni tipteki haklı bir sebep olmaksızın ifadesi ile suçun hukuka aykırılık unsuruna 

özellikle dikkat çekildiği ve böylece sanığın kastının bu hususu da kapsamasının 

öngörüldüğü belirtilmiştir147,  148. 

Hukuka özel aykırılık öğretisine karşılık doktrinde “eylemin genelini 

değerlendiren unsurlar” öğretisi de savunulmaktadır149. Bu görüşe göre “haksız bir 

şekilde”, “hukuka aykırı olarak” gibi ifadeler, eğer tipteki herhangi bir hareketi özel 

olarak nitelemeyip eylemin geneline yönelik bir belirlenimde bulunmakta ise 

bunların tipe dahil kabul edilmeleri söz konusu olmayıp “eylemin genelini 

                                                
145 İçel,Evik, a.g.e. s.96. 
146 Hukuka aykırılık bilincini kastın kapsamında mütalaa eden bazı yazarlar ise bu hallerin, suçun 
olası kastla işlenmesi ihtimalini bertaraf eden, yalnızca doğrudan kastla işlenebilirliğin arandığı haller 
olduğunu belirtmektedirler (Bkz. Özgenç, a.g.e. s.278, Artuk, Gökcen, Yenidünya, a.g.e. s.483). Buna 
karşın bazı yazarlar, bu ifadelerin hukuka aykırılık karinesini tersine çevirdiğini ifade etmektedirler 
(Bkz. Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.217). 
147 Selman Dursun, “Malvarlığına Karşı Suçlar”, HPD,  sy.2, sonbahar 2004,. s.193. 
148 Bu düzenleme ile “meşru savunma ölçülerinin yasa ile sadece bu suça münhasır olmak üzere 
genişletildiği” yönünde ilginç bir görüş için bkz. Turabi, a.g.e. s.97. 
149 Bu görüş hakkında bkz. Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.216, Erman, a.g.e. s.64 vd. 
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değerlendiren birer unsur” olarak kabul edilmeleri gerekir150. “Bu unsurlar, herhangi 

bir maddi unsuru tanımlamamakta, eylemin bir bütün olarak hukuka uygun olup 

olmadığına ilişkin bir belirlemede bulunmaktadır”151. Bu açıdan bu unsurlar hukuka 

aykırılığı tipin, doğal olarak da kastın kapsamına sokmamaktadırlar. 

Kanaatimizce mala zarar verme suç tipine ilişkin “haklı bir neden 

olmaksızın” ifadesi de kanuni tipe dahil bir maddi unsur parçasını nitelemeyip, 

eylemin bir bütün olarak haksızlık nitelemesine tabi tutmaktadırlar. Bu açıdan bu 

ifadeyi bir hukuka özel aykırılık hali olarak niteleyip, kastın kapsamına dahil etmek 

doğru değildir. Bu ifade ile sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hala getirme 

veya değerinde azalma meydana getirme eylem tipi, “hukuka aykırılık” açısından 

genel olarak nitelenmektedir. Bu nedenle tipe ve doğal olarak da kastın kapsamına 

dahil kabul edilmeyecektir. Bu ifadenin eylemin genelini değerlendirmesine ve kastla 

ilgili olmamasına bağlı olarak fiilin olası kastla işlenmesi ihtimalini bertaraf eden bir 

özelliği de yoktur, fail başkasının hayvanına olası kastla da zarar verebilir. 

 

3- Hukuka Uygunluk Nedenleri 

 

       Ceza hukuku açısından hukuka uygunluk nedenleri kanunda yazılı olan ve 

kanunda yazılı olmayan hukuka uygunluk nedenleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu 

kapsamda biz, bu başlık altında kanunda yazılı olan kanunun hükmü, hakkın 

kullanılması, ilgilinin rızası ve meşru müdafaa hukuka uygunluk nedenlerini mala 

zarar verme suçu açısından inceleyeceğiz.  

a- Kanunun Hükmü 

 

           Kanunun hükmünü icra eden failin fiilinin hukuka aykırı olmayacağı TCK’ 

nın 24. maddesinde “kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez” 

şeklinde ifade olunmuştur. Buradaki kanun ibaresinin dar yorumlanması gerekir152. 

Buna göre yalnızca şekli anlamda kanunlar bu kapsamda değerlendirilir. Bunu 

                                                
150 Erman, a.g.e. s.64. 
151 A.e. 
152 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.488. 
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dışında, idari makamların yaptığı düzenleyici işlemler “amirin emri” kapsamında 

değerlendirilecektir153. Kanunun hükmüyle kastedilen, kanunda yetki önermesinin 

faile belirli bir alan içinde, belirli bazı davranışları gerçekleştirmede yetki vermesi 

veya ona bir görev yüklemesidir154. Bu yetkinin kamu hukukuna veya özel hukuka 

dayanması fark yaratmaz. Her ne kadar kanunun şahıslara bahşettiği haklar da 

aslında birer kanun hükmü olduklarından bu kapsamda sayılabilirlerse de kanun 

koyucu hakkın icrasını ayrı bir maddede düzenlemiştir. Bu açıdan 24/f.1 hükmü        

- pratikte pek fark yaratmasa da hukuk tekniği açısından - kişiye bir hak değil sadece 

bir yetki tanındığı hallerde uygulama alanı bulacaktır.  

         Şahıslar -özellikle resmi memurlar- kanunun verdiği bir yetkiyi kullanırken 

zorunlu olarak başka şahıslara ait mallara zarar verebilirler. Buna göre örneğin 

polislerin, mevzuat hükümlerine uygun olarak bir evde arama yapmak amacıyla 

(başka türlü açmak olanağı olmadığından mecburen) evin kapısının kilit sistemini 

kırmaları bu kapsamda değerlendirilebilir. Hatta bazı hallerde kanun, doğrudan 

başkasının malına zarar verilmesini emrediyor olabilir. Örneğin imar mevzuatı 

çerçevesinde kanunun kaçak yapıların yıkım kararının alınmasını emrettiği hallerde, 

yetkili makamlarca, bu yıkım kararının alınmasını mala zarar verme suçuna 

azmettirme kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. Ancak kanun hükmünün 

kapsamının doğru takdir edilmesi ve kanunun belirttiği bu yetki çizgisinin dışına 

çıkılmaması gerekir. Aksi halde hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında 

yanılgı (TCK m.30) veya duruma göre sınırın aşılmasına (TCK m.27) ilişkin 

hükümler uygulama alanı bulacaktır. 

b- Hakkın Kullanılması 

 

          Hak, en basit anlamı ile hukukun tanıdığı menfaatlerdir. Hukuk herhangi bir 

menfaati kendi sistemi içinde meşru görüp koruma altına alınca bu menfaatin 

sahipleri açısından bir “hak” doğmuş olur. Hukukun kişiye bir hak bahşettiği hallerde 

bu hakkın icrasının başka bir hukuk normu ile yaptırıma bağlanıp cezalandırılması 

                                                
153 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.488. Aksi görüşte Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.45, 
İçel,Evik, a.g.e. s.101, Özgenç, a.g.e. s.287, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.228, Koca, a.g.e. s.130. 
154 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.191, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.487. 
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mantık icabı mümkün olamayacaktır155. Öyleyse kişinin kanunun verdiği bir hakkın 

icrası kapsamında olarak başkasının malına verdiği zarar, kasten işlense ve tipik olsa 

dahi hukuka uygun olacak ve suç teşkil etmeyecektir. Hukukumuzda bu kapsamda 

işaret edilebilecek hakları düzenleyen bir çok kanun hükmü vardır. Bunların hepsinin 

burada incelenmesi hem mümkün olmayacak hem de pek bir yarar sağlamayacaktır. 

Ancak örnek olması açısından Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş 

ve uygulamada sıkça karşılaşabilecek bu kapsamdaki hakları incelemek gerekir. 

         Borçlar Kanunun genel hükümler kısmında 57. maddede “bir kimsenin hayvanı 

diğerinin gayri menkulü üzerinde bir zarar yaptığı takdirde gayrimenkulun zilyedi o 

hayvanı zabt ve kendisine ita olunabilecek tazminat mukabilinde teminat olmak üzere 

yedinde hapsetmeğe hakkı vardır. Eğer hal ve maslahat icabederse, gayrimenkul 

zilyedi o hayvanı öldürebilir”  hükmü bulunmaktadır. Buna göre bir kimsenin 

hayvanı diğer bir kimsenin taşınmaz malı üzerinde bir zarar meydana getirir ise o 

taşınmazın zilyedi o hayvanı yedinde hapsedebileceği gibi eğer hal ve durum icap 

ederse öldürebilir de. Burada kanun, taşınmazın zilyedine durumun icap etmesi 

halinde taşınmazına zarar veren hayvanı öldürme hakkı tanımaktadır. Borçlar hukuku 

doktrininde “özellikle hayvanın gayrimenkula zarar vermeye devam etmesi ve başka 

türlü engel olmanın mümkün olmaması halinde”156 bu hakkın söz konusu olabileceği 

belirtilmektedir. Bu kapsamda halin icap edip etmemesinin değerlendirilmesi somut 

olaydaki özelliklere göre yapılacaktır. Özellikle henüz saldırı vuku bulmadan önce 

bu saldırının engellenmesi amacıyla yapılan fiiller çoğu zaman bu hükümde belirtilen 

halin icabının gerektirmesi şartını sağlamayacaktır. Söz gelimi taşınmazına giren 

tavukları engellemek amacıyla zehir döken kimseyi Yargıtay, hem cezai hem de 

hukuki157 açıdan sorumlu tutmuştur. 

            Medeni Kanun’da benzer bir düzenleme, komşu araziye taşarak zarar veren 

ağaç dalları için 740. maddede öngörülmüştür. Bu maddeye göre “komşunun 

arazisine taşarak zarar veren dal ve kökler, onun istemi üzerine uygun bir süre 

içinde kaldırılmazsa, komşu bu dal ve kökleri kesip kendi mülkiyetine geçirebilir”. 

                                                
155 Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.53. 
156 M. Kemal Oğuzman, Turgut Öz; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve 
Genişletilmiş Üçüncü Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2000, s.592. 
157 Y3HD, 25.01.1990, 3645/360 (YKD Sa.1994/4 s.534 vd.). 
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Maddede, komşu iki araziden birinde bulunan bitkilere ait dal ve köklerin diğerine 

taşarak bir zarara sebebiyet vermesi halinde zarara uğrayan arazi malikinin belirli 

şartlarla bu dal ve kökleri kesip kendi mülkiyetine geçirebileceği belirtilmektedir158. 

Bu haliyle ilk bakışta, yararlanma kastıyla dalların kesilmesine yani hırsızlık 

fiillerine ilişkin bir hukuka uygunluk nedeni olduğu düşünülebilir. Zira taşınmaz 

maliki, başkasına ait ağaçları kendi mülkiyetine geçirmektedir. Ancak somut olayda 

zarara uğrayan taşınmazın maliki, zarar veren dalları kesip mülkiyetine geçirme 

şeklinde bir yararlanma amacıyla hareket etmeyip, yalnızca zararı önlemek 

maksadıyla zarar veren dalları kesmekle yetinebilir. İşte bu halde, başkasının malına 

zarar veren malik, kanunun verdiği bir hakkı kullanmaktadır ve bu haliyle mala zarar 

verme suçuna ilişkin kanuni tipe uygun olan hareket, hukuka aykırı olmaması 

nedeniyle suç teşkil etmeyecektir159.Ancak bunun için zarar gören taşınmazın maliki, 

komşu taşınmaz malikinden zararın önlenmesini istemiş ve bu isteme rağmen zarar 

veren dal ve kökler, uygun bir süre geçmesine rağmen kaldırılmamış olmalıdır160. 

Yine Medeni Kanun m.743’de üst taraftaki arazi malikinin arazisinde 

toplanan fazla suyu alt taraftaki araziye boşaltması düzenlenmiştir. Hükmün birinci 

fıkrasına göre “bir arazinin suyu öteden beri alt taraftaki araziye doğal bir şekilde 

akmakta ise, alt taraftaki arazi maliki, üst taraftaki araziden fazla suyun boşaltılması 

sırasında da bu suları tazminat isteme hakkı olmaksızın kabul etmek zorundadır.” 

Buna göre suyun akışına göre altlı üstlü iki araziden üst taraftakinde yağmur suları 

toplanmış ise bu suların akıtılması alt taraftaki arazi malikine zarar verecek olsa bile 

alt taraftaki arazi maliki buna katlanmakla yükümlüdür161. Bu açıdan kanun üst 

taraftaki arazi malikine arazisindeki fazla suyu boşaltma hakkı vermektedir. Bu 

                                                
158 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, a.g.e. s.441, Ertaş, a.g.e. s.367-368. 
159 “ Sanığın savunmasına ve bilirkişinin kesilen ceviz ağacı köklerinin sanığın bahçesinde gölge 
yapıp, tarımı engellediği yolundaki düşüncesine ve Medeni Kanunun 664. maddesi hükmüne göre 
olayın hukuki bir ihtilaf niteliğinde bulunduğu gözetilmeden unsurları oluşmayan ızrar suçundan 
yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş” Y8.CD. 08.05.1990 Tarih ve 
1990/3059-4270 S. Kararı (Alasu, a.g.e. s.147), “Müştekinin arazisi içerisinde bulunan suça konu 
asma ağacı dallarının sanığın arazisi içerisinde bulunan çıtlık ağacına herhangi bir zarar verip 
vermediğinin bilirkişi aracılığı ile belirlenerek, zarar verdiğinin tespiti halinde Medeni Yasanın 740. 
maddesi hükmü dikkate alınarak sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken eksik soruşturma ve 
yetersiz gerekçeye dayanılarak yazılı şekilde hüküm tesisi” 10CD., 08.10.2002 Tarih ve 27350-23720 
Sayılı Kararı (Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.517). 
160 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, a.g.e. s.441, Ertaş, a.g.e. s.386. 
161 Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, a.g.e. s.442, Ertaş, a.g.e. s.387. 



 112

nedenle bu suların boşaltılması alt taraftaki arazi malikine kanuni tipe uyacak bir 

zarar verse bile fiil suç teşkil etmeyecektir. Ancak kanun buna bir sınır getirmektedir: 

“Alt taraftaki arazi maliki boşaltma dolayısıyla akan sulardan zarar görmekte ise, 

gideri üstteki arazi malikine ait olmak üzere, kendi arazisinde yapılacak mecrayla 

suyun akıtılmasını isteyebilir”(MK m.743/f.2). Alt taraftaki arazi malikinin, bu 

yönde bir istemde bulunmasına rağmen haklı bir neden olmaksızın istemi yerine 

getirmeyen üst taraftaki arazi malikinin artık bu hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanabilmesi mümkün değildir162. 

 

c- İlgilinin Rızası 

 

            İlgilinin rızası hukuka uygunluk nedeni, suçla korunan hukuksal değerin 

sahibinin ihlale rıza göstermesi halinde, bu rızanın hukuka aykırılık unsurunu 

etkileyerek, fiili hukuka uygun hale getirmesini ifade etmektedir163. TCK’nın 26. 

maddesinin ikinci fıkrasına göre “kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği 

bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı 

kimseye ceza verilmez.”  Hükümden anlaşıldığı üzere ilgilinin rızasının, bir hukuka 

uygunluk nedeni olarak, fiili suç olmaktan çıkarabilmesi için belirli bazı koşulları 

bünyesinde barındırması gerekir. Bu koşulları inceleme konumuz çerçevesinde ele 

alırsak; 

Her şeyden önce ilgilinin rızasından söz edilebilmesi için kişinin üzerinde 

mutlak suretle tasarrufta bulunabileceği bir hak bulunmalıdır. Malvarlığı haklarının 

ve bu arada mülkiyet hakkının bu kapsamda olduğu kabul edilmektedir164. Zaten 

mala zarar verme suçunda korunan hukuksal değer olarak mülkiyet, hak sahibine 

hakkın konusu olan mal üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma ve bu arada malı yok 

etme hakkı da tanımaktadır. Bu tarz bir tasarruf serbestisine sahip olan mağdurun, 

                                                
162 Bkz. Oğuzman, Seliçi, Oktay-Özdemir, a.g.e. s.442. 
163 Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.54, Artuk, Gökcen, Yenidünya, a.g.e. s.539, İçel,Evik, a.g.e. 
s.152, Koca, a.g.e. s.139. 
164 Bkz. Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.540, Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.56, Özgenç, 
a.g.e. s.31, İçel,Evik, a.g.e. s.158. 
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şikayete tabi bir suç olan mala zarar verme suçu açısından başkalarına da bu yetkiyi 

tanıması doğaldır.  

  İkinci olarak rıza açıklamasında bulunan kimsenin buna ehil olması gerekir. 

Buradaki ehliyet kavramının iki yönü vardır. Birincisi rıza açıklama için gerekli fiil 

ehliyeti söz konusu olmalıdır165. Özel hukuktakine benzer bir şekilde mala zarar 

verme suçu açısından da -aksi kanunda açıkça öngörülenler hariç- diğer suçlarda 

olduğu gibi mağdurun rızasının geçerli olabilmesi için bu rızanın anlam ve önemini 

anlayabilecek durumda olması yani temyiz kudretine sahip olması gerekir166. Ancak 

özel hukuktan farklı olarak failin bu konudaki yanılgısı, kaçınılmaz olması şartıyla, 

sorumluluk doğmasını önleyebilecektir. İkincisi ise rıza açıklamasında bulunan 

kimsenin bu konuda bir tasarruf ehliyetinin bulunması gerekir167. Rızanın geçerli 

olabilmesi için failin rıza konusu üzerinde tasarruf ehliyeti bulunmalıdır. Mala zarar 

verme suçu açısından mala kim malikse rızayı açıklama yetkisi de kural olarak 

ondadır168. Mal üzerindeki sınırlı ayni hak sahiplerinin veya şahsi hak sahiplerinin 

rıza beyanları hukuki sonuç doğurmayacaktır. Ancak mülkiyet hakkı, kullanılması 

açısından şahsa sıkı suretle bağlı bir hak olmadığından, malikin bu hususta rıza 

açıklama yetkisini bir başkasına bırakması mümkündür. Bu açıdan intifa hakkını 

doğuran hukuki işlemde veya şahsi hakkı doğuran sözleşmede söz gelimi kiracıya bu 

konuda sınırlı bir yetki verilebileceği gibi, bu tarz bir ilişki söz konusu olmadan da 

malik bir kimseye (örneğin evini restorasyon yetkisi verdiği mimara) bu tarz bir 

“kendisi adına rıza açıklama” yetkisi verebilir. 

Keza bu rıza açık veya örtülü olarak açıklanmalıdır. Rıza beyanı açıkça 

yapılabileceği gibi örtülü de yapılabilir169. Evini yıkması için özel olarak işçi tutan 

                                                
165 Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.55. 
166 Bkz.Önder,Ceza Hukuku Dersleri, s.258; Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.55; 
Öztürk,Erdem, a.g.e. s.220; İçel,Evik, a.g.e. s.154; Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.543. 
167 Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.55, İçel,Evik, a.g.e. s.154, Özgenç, a.g.e. s.326. 
168 Paylı mülkiyette yönetim yetkisi sözleşme ile düzenlenmemişse MK m.690’a göre her bir ortak 
olağan işleri tek başına yapabilir. Bu halde her bir ortağın bir nevi kanuni temsil yetkisi olduğu 
belirtilmiştir. (Ertaş, a.g.e. s.257) “Sanıkların müştekinin ortağı olan ve tanık olarak dinlenen 
Abdülkadir Yumuşak’tan izin almak suretiyle otlamak amacı ile tarlaya hayvan soktukları aksi 
kanıtlanmayan savunmaları ve tanık beyanı ile anlaşıldığı halde, sübut bulmayan müsnet suçtan 
sanıklar hakkında mahkumiyet hükmü kurulması...” Y10.CD.22.02.200 Tarih ve 17166 - 2282 
(Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.524). 
169 Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.55, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.221, İçel,Evik, a.g.e. s.156, 
Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.544, Koca, a.g.e. s.140. 
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veya kurban bayramında kurbanını kesmesi için kasaba teslim eden170 yahut da 

ağaçlarını kesmesi için oduncu ile anlaşan kimse bu mallarına zarar verilmesine 

açıkça rıza göstermiş olmaktadır. Buna karşılık, ağaçlarını budayan oğlunun bu 

eylemine sessiz kalan yahut da evdeki boru sistemini değiştirebilmek amacıyla 

kırdıran kiracısına karşı çıkmayan mağdur, malına zarar verilmesine zımni olarak 

rıza göstermiş olmaktadır. Ancak her durumda rızanın mutlaka suçtan önce veya en 

geç suçun icra hareketlerinin devam ettiği sırada yapılması gerekir171. Bu konuda rıza 

olmadığı halde rıza olduğunu zanneden failin davranışı hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarında yanılma kapsamında değerlendirilecektir. 

Son olarak fiil açıklanan rıza kapsamında işlenmelidir. Her rıza beyanının 

belirli bir kapsamı olması doğaldır. Bu kapsam ya malın hangisi olduğuna veya 

kısımlarına veyahut fiilin zamanına ya da ağırlığına ilişkin olabilir. Rıza beyanında 

anlaşılan veya anlaşılması gereken bu sınır, somut olayda aşılmamalıdır. Aksi 

durumda fiili hukuka aykırı hale gelecektir. Eğer fail somut olayda rızanın 

kapsamında yanılmışsa “hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında yanılma” 

(TCK m.30), eğer kapsamını bildiği rızanın sınırlarını aşmışsa “hukuka uygunluk 

nedenlerinde sınırın aşılması”(TCK m.27) kapsamında değerlendirme yapılacaktır. 

            Eğer somut olayda mala zarar verme suçuna ilişkin kanuni tipe uygun, kasten 

işlenen eylem mağdurun, bu bahsettiğimiz şartları sağlayan rızası kapsamında 

işlenmişse, fiil hukuka uygun olacak ve dolayısıyla suç teşkil etmeyecektir. 

 

d- Meşru Savunma 

 

              Meşru savunma, en genel anlamı ile bir kimsenin haksız bir saldırıya karşı 

gösterdiği tepkiyi ifade eder. Türk Ceza Kanunu sisteminde meşru müdafaa, fiili 

hukuka uygun kılan bir sebep olarak kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasında 

“gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, 

gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve 

                                                
170 Örnek için bkz. Turabi, a.g.e. s.99. 
171 Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.56, İçel,Evik, a.g.e. s 157, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.221, 
Artuk, Gökcen, Yenidünya, a.g.e. s.544, Koca, a.g.e. s.140, Turabi, a.g.e. s.99. 
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koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden 

dolayı faile ceza verilmez”  şeklinde düzenlenmiştir. Meşru savunma niteliği gereği 

çoğu zaman saldırganın şahsına yönelik olacaktır. Ancak saldırıdan korunmak 

isteyen kimsenin mağdurun yaşam veya vücut dokunulmazlığı haklarını değil de 

mülkiyet hakkını ihlal etmek suretiyle mukabele etmesi de mümkündür. Söz gelimi 

kendisini ezmek için otomobili ile üzerine gelen saldırganın bu saldırısını önlemek 

için aracın lastiklerinin fail tarafından ateş edilerek patlatılması halinde veya 

saldırgan amaçla köpeklerini fail üzerine süren saldırganın bu köpeklerinin fail 

tarafından öldürülmesi halinde de meşru savunma durumunu söz konusudur. Bu 

halde fail, savunma hareketleri kapsamında saldırganın şahsına değil, malına zarar 

vermektedir. Bu nedenle mala zarar verme suçuna ilişkin tipik hareketlerin kasten 

gerçekleştirildiği hallerde bazı koşulların bulunması halinde fiil, meşru savunma 

nedeniyle suç teşkil etmeyecektir:  

Mala zarar verme suçuna ilişkin kanuni tipe uygun bir davranışın meşru 

müdafaa kapsamında sayılabilmesi için öncelikle faile veya üçüncü bir kişiye ait bir 

hakka yönelmiş gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak bir saldırı söz 

konusu olmalıdır. Bu saldırının yöneldiği hakkın, şahıs varlığına veya malvarlığın ait 

olması önemli değildir172. Bu kapsamda köpeğini bir başkasını yaralamak amacıyla 

onun üzerine süren kimseye karşı meşru müdafaada bulunulabileceği gibi, köpeğini 

söz gelimi başkasının koyunları üzerine süren kimseye karşı da meşru müdafaada 

bulunmak mümkündür. Zira hayvanların (burada köpeğin) insanlar tarafından 

tecavüzde bir araç olarak kullanılması halinde de meşru savunma söz konusu 

olabilecektir173. Saldırının halihazırda gerçekleşiyor olması gerekir174. Henüz icra 

hareketlerine başlanmamış bir saldırının önlenmesi amacıyla  meşru savunma 

                                                
172 Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.47-48, Jescheck, a.g.e. s.34, Özgenç, a.g.e. s.316, 
Öztürk,Erdem, a.g.e. s.200, İçel,Evik, a.g.e. s.120, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.499, Donay, 
a.g.e. s.40, Koca, a.g.e. s.135. 
173 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.198, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.496, Özgenç, a.g.e. s.314, Krş. 
İçel,Evik, a.g.e. s.112-113, 115. 
174 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.201, Özgenç, a.g.e. s.312, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.243. 
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yapılamaz175. Bununla birlikte gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak bir saldırıya 

karşı meşru savunmada bulunulabilmesini de kanun kabul etmiştir176. 

İkinci olarak bu saldırının haksız olması da gerekir. Buradaki haksız terimi, 

“hukuka aykırı” anlamındadır177. Saldırının suç teşkil etmesi de gerekmez178. Buna 

göre hasmın saldırısı hukuka uygun ise bu saldırı haksız olmayacak ve saldırıda 

bulunulana meşru savunma hakkı vermeyecektir179. Örneğin hukuka uygun yıkım 

kararını yerine getiren belediye görevlisine karşı yıkılan binanın sahibinin meşru 

savunma hakkı yoktur. Bir kimsenin kendi hukuka aykırı hareketi ile başka bir 

kimseyi saldırıya kışkırtmış olsa bile yine de meşru savunma imkanından 

yararlanabileceği belirtilmektedir180. Bu kapsamda örneğin bir başkasına hakaret 

eden failin üzerine, hakarete uğrayanın, köpeğini sürmesi halinde dahi fail meşru 

savunmada bulunabilecektir. 

Yine, fail haksız saldırıya karşı zorunlu ancak mala zarar verme niteliğinde 

bir savunma hareketinde bulunmuş olmalıdır. Bu çerçevede failin saldırıdan 

kurtulmak için savunmada bulunması bir zorunluluk teşkil etmelidir181. Fakat 

buradaki zorunluluk, daha ziyade yapılan karşı hareketi nitelemektedir. Yoksa, 

Yargıtay’ın da ifade ettiği üzere kaçma imkanı varken kaçmayıp da karşı koyan 

kimsenin eylemi de hukuka uygundur182. Ancak yapılan karşı saldırının, haksız olan 

saldırıyı defetmek açısından zorunlu olması gerekir183. Bu açıdan, fail tarafından 

kasten bahçesine sokulup zarar vermeye başlayan hayvanları dışarı çıkarma olanağı 

varken onları öldüren kimsenin eyleminde bir zorunluluk olmadığından, bu eylemin 

meşru savunma kapsamında değerlendirilmesi imkan dahilinde değildir. 

                                                
175 İçel,Evik, a.g.e. s.120-121, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.201-202, Koca, a.g.e. s.136. 
176 Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.48, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.201, Artuk, Gökcen,Yenidünya, 
a.g.e. s.499, Koca, a.g.e. s.136. 
177 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.242, Artuk, Gökcen, Yenidünya, a.g.e. s.497. 
178 Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.48, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.199, İçel,Evik, a.g.e. s.114. 
179 Özgenç, a.g.e. s.314, İçel,Evik, a.g.e. s.114. 
180 İçel,Evik, a.g.e. s.117, Özgenç, a.g.e. s.314, Koca, a.g.e. s.136. Krş. Öztürk,Erdem, a.g.e. s.197-
198, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.246-247. Aksi yönde Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.498.  
181 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.202-203, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.244-245. Mahmutoğlu, in: 
Hukuk ve Adalet, s.50, İçel,Evik, a.g.e. s.122, Özgenç, a.g.e. s.316, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. 
s.500, Koca, a.g.e. s.137. 
182 Bkz. Artuk, Gökcen, Yenidünya, a.g.e. s.501, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.203, İçel,Evik, a.g.e. s.125, 
Özgenç, a.g.e. s.316. 
183 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.245, Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.50. 
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Son olarak savunma niteliğindeki eylemler, fiili gerçekleştiren failin 

mallarına karşı ve tecavüzle orantılı olarak gerçekleştirilmelidir. Savunma 

niteliğindeki eylemler saldırı fiilini gerçekleştiren kimseye karşı yapılmalıdır184. 

Bundan başka kimselere karşı yapılan saldırılar duruma göre koşuları varsa ancak 

zaruret haline sebebiyet verebilir. Meşru savunmadan bahsedebilmek için savunma 

ile tecavüz arasında bir orantının bulunması da gerekir185. Madde gerekçesinde 

belirtildiği gibi “saldırıya uğrayan kişi, ancak bu saldırıyı etkisi kılacak ölçüde bir 

davranış gerçekleştirdiği takdirde, meşru savunma hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanacaktır”.  

        Kendisine karşı gerçekleşen saldırıya karşı bu belirttiğimiz şartları taşıyacak 

şekilde savunmada bulunan kimse meşru savunma hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanabilecek ve gerçekleştirdiği mala zarar verme fiili suç teşkil etmeyecektir. 

 

D- MALA ZARAR VERME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 

 

1- Genel Olarak 

 

             Mala Zarar Verme suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri TCK’ 

nın 152. maddesinde iki grup olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucu nitelikli halleri 

iki gruba ayırarak her bir gruba farklı cezalar öngörmüştür. Gerçekten, birinci fıkrada 

sayılan cezaya etki eden nedenlerin bulunması halinde kanun koyucu bir alt ve üst 

sınır vererek cezayı belirttiği halde, ikinci fıkradaki nedenlerin bulunması halinde 

mala zarar verme suçunun basit hali veya madde 152/f.1 deki nitelikli halleri 

nedeniyle verilecek ceza iki katına kadar arttırılacaktır. Birinci grupta kanun koyucu, 

-son bent hariç olmak üzere- bazı mallara karşı yapılan mala zarar verme eylemlerini 

bu malların sahip oldukları (örneğin kamuya ait olma, bir siyasi partiye ait olma, 

felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş olma gibi) nitelikler itibariyle taşıdıkları 

önemi göz önünde bulundurarak daha ağır bir yaptırıma tabi tutmuştur. Bu 

gruplandırmada kanun koyucu suçun maddi konusunu ele almış ve bazı mallara 

                                                
184 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.203, İçel,Evik, a.g.e. s.126. 
185 Jescheck, a.g.e. s.35, Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.50, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.204, 
İçel,Evik, a.g.e. s.126, Özgenç, a.g.e. s.317, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.502. 
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verilen zararları daha ağır yaptırımla karşılamıştır. İkinci grupta ise suç konusu olan 

mal nasıl bir mal olursa olsun yani ister basit mala zarar vermenin(TCK m. 151’in) 

isterse de TCK m. 152/f.1 in kapsamına girsin, suçun işlenişinde kullanılan araçlar 

dikkate alınarak, verilecek cezada artırım yapılması öngörülmüştür. Buna göre eylem 

birinci fıkranın kapsamına giren bir mala karşı ikinci fıkrada belirtilen şekilde 

işlenmişse her iki nitelikli hal de birlikte uygulanacaktır. Birinci fıkranın son 

bendinde ise failin özel bir saiki düzenlenmiş ve ağırlaştırıcı neden olarak ele 

alınmıştır. Bunlara bir de genel bir ağırlaştırıcı neden olan, ancak TCK kapsamında 

değil TMK ile düzenlenen mala zarar verme fiillerinin “terör suçları” kapsamında 

işlenmesini de eklemek gerekir. 

 765 sayılı (Eski) TCK’ da mala zarar verme suçunun nitelikli halleri, suçun 

temel halinin ele alındığı 513. maddenin 2. fıkrasında 7 bent halinde 

düzenlenmekteydi. Aşağıda her bir nitelikli hali incelerken yeni TCK ile ne gibi 

değişiklikler yapıldığını da belirtmeye çalışacağız. Ancak burada iki kanun 

düzenlemesi arasındaki genel farklılıklara dikkat çekmek gerekmektedir. Eski 

TCK’da 516. madenin 2. fıkrasında belirtilen nitelikli hallerden bazıları yeni TCK’ya 

alınmamıştır. Gerçekten bu fıkranın 2 numaralı bendinde düzenlenmiş olan “kişilere 

karşı şiddet kullanarak veya 493 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında 186 

belirtilen araçlardan biri ile” işlenmesi hali Yeni TCK ile bir nitelikli hal olarak 

kabul edilmiş değildir. Yine eski TCK’da düzenlenmiş olan  “bir din ve mezhebin 

ibadetine ayrılmış yapılara veya bunların eklentilerine veya taşınır nitelikteki eşya 

veya parçalarına” zarar verilmesi nitelikli hali Yeni TCK ‘da mala zarar verme suçu 

başlığı altında değil, “İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme” başlığı altında 

ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Eski TCK’ da 517. maddede, 516. maddenin 1 

ve 2. fıkralarında düzenlenen mala zarar verme eylemlerinin “hükümete karşı şiddet 

veya karşı gelme amacı ya da beş ve daha çok kişinin birleşmesiyle işlenirse, eyleme 

                                                
186 765 S. TCK m.493/f.1 : “Hırsızlığı işlemek veya çalınmış malı başka yere kaldırmak için duvar, 
kapı, pencere, demir parmaklık, kasa ve sandık gibi şahısları veya malları muhafaza için sağlam 
maddelerle ve muhkem surette yapılmış şeyleri yıkmak, devirmek, kırmak, delmek veya mahvetmek 
veyahut suni vasıtalarla veya şahsi çeviklik sayesinde bertaraf edilebilen maniaları kaldırarak veya 
aşarak hane ve sair yerlere girmek suretiyle işlenirse”;  f.2: “Cürmü işlemek veya çalınmış eşyayı 
başka yere kaldırmak için taklit anahtar yahut sair aletler kullanarak veya sahibinin terk veya 
kaybettiği anahtarı elde ederek yahut haksız yere elinde bulundurduğu asıl anahtarla bir kilidi açarak 
işlenirse;...” 
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katılanlar hakkında verilen ceza birinci fıkradaki hallerde üçte bir, ikinci fıkradaki 

hallerde ise yarı oranında” artırılmasına ilişkin nitelikli hal de Yeni TCK’ ya 

alınmamıştır. Buna karşın Yeni TCK’ da eski TCK’ da olmayan yeni ağırlaştırıcı 

nedenlere yer verilmiştir. Gerçekten, Yeni TCK’ da düzenlenen “suçun grev veya 

lokavt hâllerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya 

konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya 

hakkında işlenmesi” , “suçun siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis 

veya eşya hakkında işlenmesi” , “suçun toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya 

taşkına neden olmak suretiyle işlenmesi” ve “suçun, radyasyona maruz bırakarak, 

nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanarak işlenmesi”  nitelikli halleri Eski 

TCK’da bulunmayan, yeni TCK ile kabul edilmiş nitelikli hallerdir. 

 

2- Suçun Maddi Konusu Açısından Kabul Edilen Nitelikli  

Haller 

 

a- Suçun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait, Kamu 

Hizmetine Tahsis Edilmiş veya Kamunun Yararlanmasına 

Ayrılmış Yer, Bina, Tesis veya Diğer Eşya Hakkında 

İşlenmesi 

 

           Kanun koyucu bu ağırlaştırıcı hal kapsamında kamuya ait veya kamunun 

kullanımına ya da yararlanmasına sunulmuş eşyalara karşı işlenen fiilleri, diğer 

mallara karşı işlenen fillere oranla daha ağır bir cezaya tabi tutmuştur. Bu bendin 

doğru yorumlanabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ve kamu hizmeti 

kavramlarını doğru bir şekilde tanımlamak gerekir. Kamu kurum ve kuruluşları, 

başta “devlet tüzel kişiliği” olmak üzere kamusal faaliyet yürütmek üzere 

teşkilatlanmış kamu tüzel kişileri ile bu tüzel kişilerin veya devlet tüzel kişiliğinin 
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bünyesinde bulunan kurum ve kuruluşlarını ifade eder187. Bu haliyle devlet tüzel 

kişiliği bünyesindeki kurumlar ve kuruluşlar ile kamu tüzel kişiliği bulunan diğer 

kurum ve kuruluşlar bu kapsamda sayılmaktadır. Bakanlıklar, bakanlıklara bağlı 

kuruluşlar, bakanlık yan kuruluşları, taşra teşkilatları (valilikler, kaymakamlıklar, il 

müdürlükleri, ilçe müdürlükleri), yardımcı kuruluşlar (Danıştay, Sayıştay vs.), 

belediyeler, il özel idareleri, köyler, kamu tüzel kişiliğine sahip idari kurumlar, kamu 

iktisadi kuruluşları188 vs. hep kamu kurum ve kuruluşları kapsamında telakki 

edilir189. “Kamu kurumu niteliğinde” oldukları belirtilen meslek kuruluşlarına ait 

eşyalar ise ayrı bir bent kapsamında özel olarak düzenlendiklerinden bu bent 

kapsamında değerlendirilmemişlerdir. Kamu hizmeti ise genel olarak “siyasi organlar 

tarafından kamuya yararlı olarak kabul edilen, bir kamu kuruluşunun ya kendisi ya 

da yakın denetimi ve gözetimi altında özel kesim tarafından yürütülen 

faaliyetlerdir”190. 

 765 Sayılı TCK’da, bu nitelikli halle ilgili olarak korunan mallar 516. 

maddenin 2. fıkrasının 1 numaralı bendinde, “kamuya ait veya kamu hizmetine (...) 

ayrılmış yapılar veya bunların eklentileri veya taşınır nitelikteki eşya veya parçaları 

ya da askeri yapılar, depolar, tersaneler, fabrikalar, gemiler”  olarak belirtilmişti. 

Esasında burada sayılan askeri yapılar, depolar, tersaneler, fabrikalar, gemiler  de 

birer kamu malı191 veya kamuya ait olmasa bile niteliği gereği kamu hizmetine tahsis 

edilmiş mal olduklarından Yeni TCK ile bu gereksiz sayım yöntemi terkedilmiştir. 

Yine Eski TCK ‘da, “yapılar” dışındaki kamu mallarının bu kapsamda sayılabilmesi 

ancak bunların, kamu yapılarının eklentileri veya taşınır nitelikteki eşya ve parçaları 

                                                
187 Bkz. İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004, s.127,128. Metin Günday, 
İdare Hukuku, 9. Baskı, Ankara ,İmaj Yayınevi ,2004, s.66 vd., 353 vd.,İsmet Giritli, Pertev Bilgen, 
Tayfun Akgüner, İdare Hukuku Dersleri, İstanbul, Der Yay., 2006, s.140. 
188 “Pancar bölge şefliği sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel 
mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan kamu hizmeti ağır basan Kamu İktisadi 
Teşebbüsü olan Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı bünyesinde taşra kuruluşu olması 
itibariyla malları kamu malı niteliğinde sayıldığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak 
edilmemiştir.” Y10CD.,28.02.2000 Tarih ve 17459-1481 S. Kararı (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.562). 
“233 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketine ait Elazığ Şeker Fabrikasının ihata duvarını yıkmak eyleminin, anılan kararnamenin 57. 
maddesi uyarınca TCK.nun 516/3. maddesi kapsamına girdiği ... gözetilmeden ..hüküm kurulması 
bozmayı gerektirmiştir.” Y.8.CD.  26.04.1988 Tarih ve 1988/2895-3001 S. Kararı (Alasu, a.g.e. 
s.142). 
189 Özay, a.g.e. s.128 vd., Günday, a.g.e. s.353 vd. 
190 Günday, a.g.e. s.296. 
191 Turabi, a.g.e. s.128. 
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olması şartıyla kabul edilmekteydi. Bu kapsamda örneğin kamu kurumlarına ait ve 

kamu hizmetine tahsis edilmiş olmalarına rağmen polis araçları192, belediye 

otobüsleri193, otobüs durakları194 vs. bir kamu binasının eklentisi olmadıklarından, bu 

kapsamda sayılmamaktaydı. Yeni TCK ile bu ayrım da kaldırılmış ve eşyanın 

kamuya ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yaralanmasına ayrılmış 

olması yeterli sayılmış olup, bu eşyanın taşınır olması durumunda herhangi bir bina 

içinde veya onun eklentisi durumunda olması şart değildir195. 

Kanun koyucunun kamuya ait veya kamu hizmetine tahsis edilmiş bir mala 

yönelik zarar verme eylemini nitelikli hal olarak düzenlemesi, bu mallara verilen 

zararın bireylere değil bütün topluma yönelik olması nedeniyledir. Zira bu mallar, 

tekil olarak bireylerin değil toplumun hizmetine tahsis edildikleri ve toplum fiilen bu 

mallardan yararlandığı için diğer mallardan önemli tutulmuşlardır; bu mallarla 

bireyler arasındaki yarar ilişkisi salt bireysel değil, kolektiftir. Bu mallara zarar 

verilmesi ile esasında tüm toplumun menfaatlerine zarar verilmektedir. Ayrıca bu tür 

mallara zarar verilmesinin kamu düzenine yapacağı etki hiç kuşkusuz daha derin 

olacaktır. Kanun koyucu, bu noktada üç tip malı bu kapsamda değerlendirerek bu 

toplumsal yararı korumaya çalışmıştır.  

  Öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarına ait mallar bu nitelikli hal kapsamında 

düzenlenmiştir. Bir malın kamuya ait olması o malın bir “kamu malı” olmasını ifade 

ettiği kadar idarenin özel hukuka tabi mallarını da içerir196. İdarenin kamu malları, 

orta malları olarak ifade edilen ve niteliği itibariyle herkesin kullanımına sunulmuş 

olan köprüler, yollar, kaldırımlar vs. gibi malları ve başta kamu binaları ve kamu 

                                                
192 “Polis aracının dikiz aynasının kırılması eyleminin TCK.nun 516/ilk maddesi ile ceza tayini 
gerekirken suçun vasfının tayininde yanılgıya düşülerek TCK.nun 516/3. madde ile hüküm kurulması. 
Bozmayı gerektirmiştir.” Y8.CD. 6.3.1990 tarih ve 1990/1460 E. S. Kararı (Alasu, a.g.e. s.140). 
193 “TCK.nun 516/3. maddesinin kamu hizmetine ayrılmış binalarla mütemmim cüzünü teşkil eden 
eşya ve parçalarına zarar verilmesi halinde uygulanacağı, belediyeye ait otobüs silecek ve camını 
kırmadan ibaret olan sanığın eylemi TCK  516/ilk maddesine giren suçu oluşturduğu...” Y8.CD. 
10.5.1988 ve 1988/3735-4414 S. Kararı (Alasu, a.g.e. s.143). 
194  “Üzerinde suç işlenen belediyeye ait otobüs durağının TCK.nun 516/3 maddesinde yazılı 
yerlerden olmaması nedeniyle eylemi TCK.nun 516/ilk maddesi  kapsamında değerlendirilip 
vazgeçme üzerine TCK.nun 99. maddesi ile düşme kararı verilmesi gerekirken eksik inceleme ile 
yazılı şekilde karar verilmesi. Bozmayı Gerektirmiştir.” Y8CD., 26.9.1989 tarih ve 1989/5996-6832 
S. Kararı (Alasu, a.g.e. s.142). 
195 Bkz. Turabi,a.g.e. s.130, Alaşahin, a.g.e. s.32. 
196 Aydın Gülan, “Kamu Malları”, in: İlhan Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul, Filiz Kitabevi, 
2004, s.664-666, Giritli, Bilgen, Akgüner, a.g.e. s.369. 
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araç gereçleri olmak üzere çeşitli kamu hizmetlerine özgülenmiş eşyaları kapsar197. 

Esasında sahipsiz mallar da kamu malı nitelemesi içinde telakki edilmektedir198 

ancak mala zarar verme suçun açısından bu malları “kamuya ait mal” kapsamında 

değerlendirmek mümkün değildir. Zira kamuya ait bir mala zarar verilmesinin daha 

ağır cezaya tabi tutulması, o mal ile toplum arasındaki menfaat ilişkisi nedeniyledir. 

Bu mallarda, aynı bireysel mülkiyette olduğu gibi devletin etken bir rolü vardır. Oysa 

sahipsiz mallar açısından devlet etken role sahip değildir. Bu mallar kimseye ait 

olmadıkları için kamu malı sayılırlar199. Başka bir ifade ile bunların kamu malı 

kapsamında olmaları, bir zaruret icabı böyle “sayılmaları” nedeniyledir. Sahipsiz 

malları bu kapsamda saymak zaten mala zarar verme suçunun maddi konusunun 

“sahipli eşya” olması ifadesi ile çelişecektir. Öyleyse kamu kurum ve kuruluşlarına 

ait eşyalar, kamuya ait özel hukuka tabi mallar ile kamu hukukuna tabi olan “orta 

malı” veya “hizmet malı” niteliğindeki eşyalardır. 765 Sayılı TCK’ da da benzer bir 

ifade ile “kamuya ait mallardan” bahsedilmekteyse de Yargıtay’ın bunu dar olarak 

yorumlaması ve kamuya ait olsa bile suç anında özel şahıslar tarafından işletilen 

malların bu kapsamda saymaması durumu söz konusuydu200. Esasında bu yorum 

tarzı “olması gereken hukuk” açısından oldukça isabetlidir. Gerçekten mülkiyeti 

kamuya ait olsa bile özel şahıslar tarafından işletilen bir yere verilen zararın, toplum 

nazarında özel bir şahsa ait mal ile arasında hiçbir fark olmayacaktır. Bu açıdan bu 

mala verilen zararın daha fazla cezaya uğratılması da pek bir anlam taşımayacaktır. 

Ancak TCK m.151’de açıkça kamu kurum ve kuruluşlarına “ait” mallardan 

                                                
197 Gülan (in: Özay), a.g.e. s.669 vd. Ayrıca bkz. Giritli, Bilgen, Akgüner, a.g.e. s.370. 
198 Gülan (in: Özay), a.g.e. s.674. 
199 A.e. s.673. 
200 “Sanığın profil boruyla camlarını kırarak zarar verdiği iş yerinin mülkiyetinin belediyeye ait 
olduğu ancak kamu hizmetine tahsis edilmeyip otobüs firmalarına ve nakliyat işiyle uğraşan kişilere 
kiraya verilerek kullanıldığı anlaşılmakla, eylemin takibi şikayete bağlı TCK.nun 516/ilk maddesi 
kapsamında kalan basit nas-ı ızrar suçunu oluşturduğu...” Y10CD. 19.04.2004 Tarih ve 8618-4488 S. 
Kararı (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.554). “Belediye Başkanlığının 27.5.2002 tarihli yazısında sanığın 
zarar verdiği belediye pasajının özel kişilere kiraya verildiği ve ticari amaçla kullanıldığı belirtilmekle 
bu suretle anılan yerin kamu hizmeti için kullanıldığı kabul edilemeyeceğinden, 765 sayılı TCK.nun 
516/ilk maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi 
gerektiğinin gözetilmemesi,” Y10CD. 22.03.2004 tarih ve 671-3274 S. Kararı. (Parlar, Hatipoğlu, 
a.g.e. s.554).Yargıtay bazı kararlarında ise kamu hizmetine tahsis edilme kavramını geniş 
yorumlayarak farklı sonuçlara varmıştır; “Okulun müdür odasında menkul mal niteliğindeki eşyalara 
zarar verilmiş olmasına göre eylemin TCK.nun 516/3. maddesi kapsamında kaldığında kuşku 
bulunmadığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.” Y10.CD., 02.10.2001 
tarih ve 18080-21833 Sayılı kararı (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.559). 
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bahsedilmesi ve bu ifadeden sonra gelen ve kamu hizmetine tahsis edilme ölçütünü 

ifade eden ibareden önce “ve” bağlacının değil “veya” bağlacının kullanılarak 

eşyanın kamu hizmetine tahsis edilmiş olup olmaması açısından bir ayrım 

yapılmaması karşısında “olan hukuk” açısından bu uygulama kanunla 

bağdaşmayacaktır201. Kanunda, aralarında “virgül” ve “veya” bağlacı kullanılarak 

“kamuya ait olma”,“kamunun hizmetine tahsis edilme” ve “kamunun yararlanmasına 

ayrılma” durumları birbirinden ayrı ve bağımsız nitelikler olarak kabul edilmiştir. Bu 

çerçevede malın kamuya ait olması, failin bu durumun bilgisine sahip olması 

koşuluyla, fiilin bu nitelikli hal kapsamında sayılabilmesi için yeterlidir 202 , 203.  

 İkinci olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait olmasa bile kamu hizmetine 

tahsis edilmiş  eşyalar da bu kapsamdadır204. Kamu hizmeti, toplumsal ihtiyaçları 

karşılamak amacıyla giriştiği faaliyetler olarak tanımlanınca bir malın kamu 

hizmetine tahsis edildiğinden bahsedilebilmesi için de bu malın, herhangi bir şekilde, 

toplumun genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde 

kullanılmak üzere tahsis edilmiş eşya niteliğinde olması gerekir. Bu konuda 

doktrinde evvelce yapılan bir tartışma, kamu hizmetine tahsis edilen bir malın bu 

bent kapsamında değerlendirilebilmesi için fiilen kamu hizmetine tahsis edilip 

edilmemesi noktasındaydı. Doktrinde Dönmezer 205, fiilen kamu hizmetine tahsis 

edilmemiş eşyalar hakkında da bu bent hükümlerinin uygulanabileceğini belirtmekte,  

                                                
201 Aksi yönde düşünen Centel/Zafer/Çakmut, bu nitelikli halin uygulanabilmesi için malın kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait olmasının yeterli olmadığını, bu eşyanın kamu hizmetine ayrılmış veya 
kamunun yararlanmasına açılmış bir eşya olması gerektiğini belirtmektedirler. Bkz. Centel, Zafer, 
Çakmut, a.g.e. s.384-385. Turabi de aynı görüştedir bkz.Turabi, a.g.e. s.127-128. 
202 Madde gerekçesindeki “bu eşyanın mülkiyetinin kamuya ait olması şart değildir. Önemli olan, 
eşyanın kamu hizmetine veya kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş olmasıdır” ifadesi de aksi bir 
sonuca varmamaktadır. Zira bu ifade, bu grup malları değil bir sonraki paragrafta inceleyeceğimiz 
ikinci grup malları ( yani özel şahıslara ait ancak kamuya tahsis edilmiş malları) nitelemektedir. 
203 Yargıtay’ın aksi yöndeki kararlarında aslında başka hukuki kurumlar kullanılarak varılabilecek 
sonuçlara kanun hükmü, lafzına uymayacak bir şekilde daraltılarak varılmıştır. Oysa bu kararların bir 
çoğunda, bu nitelikli halin uygulanmaması neticesine, somut olayda koşulları varsa TCK m.30 
hükmüyle de varılabilirdi. Burada kamuya ait olduğu halde özel şahıslar tarafından işletilen yerlere 
veya buradaki eşyaya verilen zarar açısından suçun maddi unsurlarında hata hükümleri ile bir çok 
durumda bu nitelikli halin uygulanmaması mümkündür. Eğer fail, malın kamuya ait olduğu hususunda 
yanılmışsa hakkında bu nitelikli hal uygulanmayacaktır. 
204 “TCK.nun 516/3. maddesinin kamuya ait veya kamunun malı olsun veya özel kişilerden kiralanmış 
bulunsun kamu hizmetine ayrılmış binalarla mütemmim cüzünü teşkil eden eşya ve parçalarına zarar 
verilmesi halinde de uygulanacağı...” Y8CD, 09.02.1998 Tarih ve 1988/105 –1007 S. Kararı (Alasu, 
a.g.e. s.138). 
205 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.564. 
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buna karşı Önder 206 ise yalnız tahsis edilmiş  bununla birlikte henüz fiilen kamu 

hizmeti için kullanılmamakta olan eşya hakkında bu bent hükümlerinin 

uygulanmaması gerektiğini belirtmektedir. Burada öncelikle kamu hizmetine tahsis 

edilmiş bir malın aynı zamanda kamuya da ait olup olmadığına bakılması gerekir. 

Zira TCK m.151/f.1 – (a) ‘da zaten kamuya ait mallar her durumda nitelikli hal 

kapsamında değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu tartışma, yeni TCK çerçevesinde 

ancak kamuya ait olmadığı halde kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyalar açısından 

yapılabilecektir. Bu tarz eşyalar açısından ise bizce de bu nitelikli halin 

uygulanabilmesi için malın kamu hizmetine tahsisi yeterli olmayıp ayrıca fiilen 

kullanımda olması da gerekir. Aksi düşünce, bu nitelikli halin ihdası amacıyla 

bağdaşmaz. Kamuya ait veya kamu hizmetine tahsis edilmiş bir mala yönelik zarar 

verme eyleminin nitelikli hal olarak düzenlenmesi, bu mallara verilen zararın 

bireylere değil bütün topluma yönelik olması nedeniyledir. Zaten bu amaçla, bu 

mallar tekil olarak bireylerin değil toplumun hizmetine tahsis edildikleri ve toplum 

fiilen bu mallardan yararlandığı için diğer mallardan önemli tutulmuşlardır. Bununla 

birlikte bir malın -kamu hizmetine tahsis edilse bile- henüz fiilen kullanılmaya 

başlanılmamış olması durumunda toplumun bu maldan yararlandığı söylenemez. Bu 

halde, toplumun yararlanamadığı bu malın, toplum nazarında özel mülkiyetteki diğer 

herhangi bir mal ile hiçbir farkı olmayacağından, böyle bir mala yönelik bir eylemi 

özel yaptırıma tabi tutmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu nedenle bizce de bu nitelikli 

halin uygulanabilmesi için malın kamu hizmetine tahsisi yeterli olmayıp ayrıca fiilen 

kullanımda olması şartı da aranmalıdır.  

Yargıtay uygulamasında sokak lambalarının hasara uğratılması207, ilk öğretim 

okulunun kapısının kırılması208, jandarma yemekhane binasının camının kırılması209, 

karakolda bulunan çerçeve ve sehpalara zarar verilmesi210, okulun müdür odasındaki 

                                                
206 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.470. Aynı yönde 
Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.385, Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.544. 
207 YCGK., 5.7.1982 tarih ve 6-247/328 S. Kararı. (Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler 
ve Bilişim Alanında Suçlar, s.470). 
208 Y10.CD., 23.09.2002 Tarih ve 21014/22750 S. Kararı. (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.558). 
209 Y.10.CD.,30.11.1998 Tarih ve 10978/11766 S. Kararı (Turabi, a.g.e. s.129, dpnt.506). 
210 Y10.CD., 17.09.2002 Tarih ve 200099-22577 S. Kararı. (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.558). 
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menkul mal niteliğindeki eşyalara zarar verilmiş olması211, bu bent kapsamında 

değerlendirilmiştir. 

 Son olarak kanunda, kamunun yararlanmasına ayrılmış eşyadan bahsedilmesi 

hususuna da değinmek gerekir. Aslında kamu hizmeti kavramı, bu tarz eşyaları da 

kapsamaktadır. Bir eşyanın kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş eşya olması, 

onun bir ihtiyacına binaen tahsis işleminin yapılmış olmasını gerektirir. Ancak kamu 

hizmeti yalnızca dar anlamda, yani devletin etken olarak süreklilik sağlayacak 

şekilde yürüttüğü faaliyet olarak ele alınırsa, bu tarz bir faaliyetin olmadığı ancak 

genel olarak herhangi bir eşyanın kamunun yararlanmasına ayrıldığı durumları bu 

kapsamda değerlendirmek mümkündür. Mesela devlet hastanesi tuvaletindeki lavabo 

aynasının kırılmasını Yargıtay bu bent kapsamında telakki etmiştir212. Bu eşyanın 

kamunun yararlanmasına ayrılmış eşya vasfında olduğu söylenebilir. 

 

b- Suçun Yangına, Sel ve Taşkına, Kazaya ve Diğer 

Felaketlere Karşı Korunmaya Tahsis Edilmiş Her Türlü 

Eşya veya Tesis Hakkında İşlenmesi 

 

  TCK’nın 152. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde “suçun yangına, 

sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü 

eşya veya tesis hakkında işlenmesi” halinde, suçun basit halinden daha ağır cezanın 

öngörüleceği hükme bağlanmıştır. Bu bentte, temelde kanun koyucu, suçun 

felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında 

işlenmesini nitelikli hal olarak kabul etmiştir. Kanunda belirtilen “yangın, sel, taşkın, 

kaza” gibi haller ise bu felaketlere birer örnek teşkil etmektedir213. Buradaki “diğer 

felaketler” ibaresinden de anlaşılacağı üzere, sayım sınırlayıcı olmamakla birlikte214, 

                                                
211 Y10.CD., 02.10.2001 Tarih ve 18080-21833 S. Kararı (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.559). 
212 Y.10CD. ,25.06.2001 Tarih ve 14105-19517 S. Kararı (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.559). 
213 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.574. 
214 Turabi, maddede “yangın, sel, taşkın, kaza” felaketlerinin tahdidi olarak sayıldığını belirtmekte 
ancak hemen arkasından “diğer felaketlere karşı koruma amacına tahsis edilmiş tüm eşya ve tesis 
ifadesi ile tüm felaketler göz önüne alınarak, bu felaketlerin önlenmesine yönelik eşyaya veya tesise 
verilen zarar bu kapsamda değerlendirilir” demektedir bkz. Turabi, a.g.e. s.131. 
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bu bent kapsamında uygulama yapılabilmesi için herhalde söz konusu eşyanın bir 

“felakete” karşı korunmaya tahsis edilmiş olması gerekir. Bu kapsamda felaket 

olarak kabul edilebilecek diğer durumlara karşı korunmak üzere tahsis edilmiş 

eşyalar da bu kapsamda sayılabilecektir215. Örneğin fırtına burada sayılmamıştır 

ancak fırtınanın da bir felaket olduğu açıktır. Bu nedenle fırtınaya karşı korunmaya 

tahsis edilmiş eşyalar da bu hükmün kapsamındadır. Ancak kanunda açık bir şekilde 

“felaketten” bahsedildiğinden bu ifade failin aleyhine olarak geniş bir şekilde 

yorumlanamaz ve ceza hukukunun genel bir ilkesi olarak, kıyas ile genişletilerek 

uygulanamaz. Toprak kayması veya su basmasına engel olacak setler216 veya 

barajlar, itfaiye arazözü217, yangına karşı koruyucu sistem içindeki eşyalar; örneğin 

yangın söndürme tüpleri, yangın alarmları, çeşitli felaketlere karşı erken uyarı 

cihazları, yine felaketlerden korunmaya tesis edilmiş sığınaklar hep bu kapsamda 

değerlendirilir. Her halde eşyanın kamu veya özel mülkiyette olması önemli 

değildir218. 

 Eski TCK’da bu nitelikli hale karşılık gelen hükümler iki farklı yerde ve 

oldukça karmaşık bir şekilde düzenlenmekteydi. Bir kere mala zarar verme suçuna 

ilişkin hükümde, “setler ya da felaketlere karşı kamunun korunması amacıyla 

yapılmış koruma araçları ve diğer yapı ya da bir kamu hizmetine ayrılan gereçler ve 

işaretlere” zarar verilmesi bir nitelikli hal olarak düzenlenmişti (Eski TCK m.516/f.2 

, b.4). Ancak bunun yanında “Ammenin Selameti Aleyhine Cürümler” başlığı altında 

379. maddede “Bir kimse bir yangının söndürülmesine veya su basmasından ve deniz 

kazasından tahaffuza mani olmak kastiyle yangını söndürmeğe veya diğerlerinden 

tahaffuza mahsus alet ve edavatı ve her nevi vasıtaları gizler veya parçalar veya 

kullanılamıyacak hale getirirse” cezalandırılacağı belirtilerek ayrı bir suç tipi daha 

ihdas edilmişti. Yeni TCK ile bu parçalı düzenlemeler oldukça sadeleştirilmiştir. 

Öncelikle yeni kanunda, Eski TCK’ da 379. maddede düzenlenen suç tipine, 

                                                
215 Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.545. 
216 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.471, Centel, Zafer, 
Çakmut, a.g.e. s.386, Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.545. 
217 “Belediye’ ye ait itfaiye arozözünün yangın felaketine karşı kamunun korunması amacı ile yapılmış 
ve tahsis edilmiş araç olması nedeniyle, eylem TCY.nın 516/4. maddesine girdiği halde 516/3. 
maddesi ile ceza tayini...” Y10 CD., 30.09.1997,8309-9596, (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.565). 
218 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.574, Centel,Zafer,Çakmut,a.g.e.s.386, Alşahin, a.g.e. s.32. 
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bağımsız bir suç tipi olarak yer verilmemiştir219. İkinci olarak mala zarar vermenin 

nitelikli hali olarak düzenlenen TCK m.152/f.1-b.2 hükmü, daha basit ancak daha 

kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu çerçevede yeni düzenlemeye göre suçun, 

herhangi bir ayrım söz konusu olmaksızın, felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş 

her türlü eşya veya tesis hakkında işlenmesi halinde TCK m.152/f.2-b.2 hükmü 

uygulanabilecektir. 

 

c- Suçun Devlet Ormanı Statüsündeki Yerler Hariç, Nerede 

Olursa Olsun, Her Türlü Dikili Ağaç, Fidan veya Bağ 

Çubuğu Hakkında İşlenmesi 

 

          Kanundaki bir diğer nitelikli hal, 151. maddenin ilk fıkrasının (c) bendinde, 

suçun “devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili 

ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında” işlenmesi şeklinde düzenlenmiştir. Buna 

göre, kural olarak bütün ağaçlar, bunların fidanları ile bağ çubukları bu bent 

kapsamındadır. Ancak kanun koyucu bu nitelikli halin uygulanabilmesi için bunların 

dikili olmasını aramıştır. Bu açıdan, dikilmek için saksıda satışa çıkarılan ancak 

henüz dikilmemiş fidanlara karşı işlenen fiiller bu kapsamda telakki edilemeyecektir. 

Buradaki dikili ağaç ve fidanlar açısından kanun koyucu, 765 Sayılı TCK’ nın 

aksine, ağaç türleri arasında bir ayrım yapmış değildir220. Bu açıdan ağaç niteliğine 

sahip her türlü bitki bu kapsamda telakki edilecektir. Ağaç ise en genel anlamı ile 

“genel yapısı, yani dış görünümüyle (top, çalı, piramit, sütun biçiminde ya da sarkık) 

ilk bakışta dikkati çeken boylu ya da odunsu kara bitkisi”221 şeklinde tarif olunabilir. 

Ancak kanunda ağaç sözcüğünün herhangi bir tarifine yer verilmiş değildir. Fidan ise 

yeni yetişmeye başlamış ağaçları ifade eder222. Bu bent kapsamında ağaç ve fidanın 

yanında “bağ çubuğu” da düzenlenmiştir. Bağ çubuğu üzüm gibi asma niteliğindeki 

                                                
219 Turabi, a.g.e. s.131. 
220 Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.546. 
221 “Ağaç” maddesi Büyük Larosusse cilt 1, s.170. 
222 Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.544. 
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bitkilerin fidanı anlamındadır223. Kanun koyucu bu tür ağaç, fidan veya bağ 

çubuklarının “nerede olursa olsun” bu bent kapsamında sayılacağını ifade etmiştir. 

Bu açıdan kişilerin özel mülkiyetinde olan ağaçlar kadar, şahıs mülkiyetinde 

olmayan (ve bu münasebetle kamu malları arasında sayılan) ağaçlar ve fidanlar da bu 

kapsamdadır224. Zira bu nitelikli hal ile yalnızca kişilerin özel mülkiyeti değil, bunun 

yanında, genel olarak insan yaşamı açısından oldukça değerli olan ve bizim gibi 

erozyonla mücadele eden ülkeler için ayrıca önemi olan doğal zenginliklerimizin 

yani ağaçlarımızın korunması hedeflenmiştir. Ancak kanun koyucu, OrK’da özel 

olarak düzenlendiği için devlet ormanı niteliğindeki yerleri bu bent kapsamında 

telakki etmemiştir225. 

 Ağacın niteliği, meyvesi, meyvesinin veya odununun değeri bu hükmün 

uygulanması açısından önemli değildir. Bu gibi hususlar, kanunda belirtilen üst ve alt 

sınırlar arasında temel cezanın tespiti açısından göz önünde bulundurulabilecek 

hususlardır. Bu noktada, eski TCK döneminde Yargıtay’ın ağacın ekonomik ömrünü 

tamamlamış olması halinde bu bent kapsamında sayılmaması yönündeki 

uygulamasına226 da dikkat çekmek istiyoruz. Kanunda ağaçlar arasında ayrım 

yapılmadığına dikkat etmek gerekir. Kanunda, ağacın yaşı ya da ekonomik değerinin 

bu bendin uygulanması açısından başlıca nazara alınmasına dayanak olabilecek 

herhangi bir ifade yoktur. Ağaç ekonomik ömrünü tamamlamış olsa bile yine de bu 

bent kapsamında mütalaa edilmelidir. 

 Eski TCK’ da benzer bir nitelikli hal 516. maddenin 2. fıkrasında “dikilmiş 

bağ çubukları veya meyveli ağaç veya fidanlar ile gezi yerleri veya alanlardaki 

ağaçlar” göz önüne alınarak düzenlenmişti. Bu düzenlemede genel olarak yalnızca 

meyveli ağaç bu kapsamda sayılmış, bir tek gezi yerlerindeki ağaçlar arasından 

ayrım yapılmamıştı. Bu da hangi ağacın meyveli hangisinin meyvesiz, zarar verilen 

                                                
223 Gözübüyük, a.g.e. s.821. 
224 Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.386, Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.546, Turabi, a.g.e. s.132. 
225 Devlet ormanları 6831 sayılı Orman Kanunu ile düzenlenmiştir. Her iki kanundaki suç tipleri 
arasındaki ilişkiyi ileride suçların içtimaı başlığı altında özel norm-genel norm ilişkisi çerçevesinde 
inceleyeceğimizden burada ayrıca belirtmiyoruz. Bkz. Aşağıda § V, A, 3, c, (1). 
226 “Teknik bilirkişi raporundan suça konu armut ağacının 60 – 70 yaşlarında ve teknik kabullere göre 
ekonomik ömrünü tamamlamış olup yakacak odun olarak değerlendirilmesinin daha doğru olduğunun 
anlaşılması karşısında, sanık hakkında TCK.nun 516/1. maddesi ile uygulama yapılması gerektiğinin 
gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.” Y8.CD. 12.02.1990 tarih ve 1990/267-1359 S. Kararı (Alasu, 
a.g.e. s.147). 
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şeyin ağaç mı yoksa henüz fide mi olduğu, ağacın bulunduğu yerin gezi yeri veya 

alanı olup olmadığı uygulamada tereddütlere yol açmaktaydı227. Yeni TCK ile her 

türlü ağaç, bunların fidanları ve bağ çubukları nitelikli halin koruması kapsamına 

alınarak bu gereksiz ayrım terkedilmiştir. 

 

d- Suçun Sulamaya, İçme Sularının Sağlanmasına veya 

Afetlerden Korumaya Yarayan Tesisler Hakkında İşlenmesi 

 

        Eğer mala zarar verme suçu sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya 

afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında işlenirse fail TCK m.152 kapsamında 

suçun basit haline nazaran daha ağır bir ceza ile cezalandırılacaktır. Buradaki 

sulamaya, içme sularının sağlanmasına yarayan tesisler ile özel şahıslara ait tesisler 

ifade olunmuştur228. Zira kamuya ait veya kamu hizmeti kapsamında yapılmış olan 

bu tarz tesisler zaten (a) bendi ile düzenlenmiştir. 765 Sayılı TCK’da bu hükme 

karşılık gelecek ve hemen hemen aynı uygulamaya yol açabilecek bir şekilde “kanal 

veya sulamaya ait her türlü doğal veya yapay su yatakları ve bu tür diğer yapılara”, 

yönelik zarar verilmesi mala zarar verme suçunun nitelikli hali olarak kabul 

edilmişti229. Ancak aynı dönemde yürürlükte bulunan 7478 Sayılı Köy İçme Suları 

Hakkında Kanunda içme sularına ilişkin yapılara zarar verilmesi, suç olarak ayrıca 

düzenlendiğinden, TCK hükmü yalnızca sulamaya yönelik kanal ve su yatakları için 

uygulanma imkanı bulabiliyordu230. Yeni TCK ile öncelikle içme suyu – tarımsal 

                                                
227 Bkz. Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.568, Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı 
Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.472-473. Turabi, a.g.e., s.134. Ayrıca bkz. 
Y.10CD.,21.02.2000 Tarih ve 17640-2110 S. Kararı, Y.10CD.,27.01.1997 Tarih ve 510-814 S. Kararı. 
(Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.563,565). Y8.CD. 27.02.1990 Tarih ve 1990/1518-2142 S. Kararı (Alasu, 
a.g.e. s.123). 
228 Aksi yönde Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.577, Erem, Adalet Dergisi, s.1314, Erem, Toroslu, a.g.e. 
s.522, Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.546, Gözübüyük, a.g.e. s.821. 
229 Yargıtay, 765 S. TCK döneminde su arkının yalnızca toprakla doldurulmasını, eşyanın aynına 
yönelik zarar söz konusu olmadığından bu nitelikli hal kapsamında kabul etmemekteydi (Y.8 CD. 
.08.10.1991 Tarih ve 1991/8166-9039 S. Kararı için bkz. Alasu, a.g.e. s.147) Kanaatimizce kararda 
varılan sonuç isabetli olmayıp, su yolunun aynına zarar verilmesi kadar, toprak doldurulmak suretiyle 
kullanılmaz hale getirilmesi de bu kapsamda sayılmalıdır. Zira kanunda bu nitelikli halle ilgili olarak 
“suçun sulamaya, içme sularının sağlanmasına” yönelik eşya hakkında işlenmesi genel olarak 
belirtilmiş olup, TCK m.151’deki zarar neticeleri arasında bir ayrım yapılmış değildir. Kanalın 
toprakla doldurulması da onun fonksiyonel yapısını “bozan” bir fiildir. 
230 Bkz.Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.567. 
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sulama suyu ayrımı ortadan kaldırıldı. Buna paralel olarak bağımsız bir ceza hükmü 

olan 7478 Sayılı Kanunun 16. maddesi değiştirilerek TCK’ya atıf yapıldı. Bu açıdan 

yeni düzenleme çerçevesinde sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden 

korumaya yarayan bütün tesisler hakkında TCK m.152 uygulanacaktır. 

 Sulamaya yarayan tesis kavramının kapsamına bu yönde yapılan modern 

sulama tesisleri girdiği kadar, Anadolu’da çokça karşılaşılan su arkları da 

girmektedir231. Bu tesisler, sulanması istenen tarla veya bahçeye, yakındaki su 

kaynağındaki suyu getirmek amacıyla bazı yerlerde toprağın kazılması, bazı yerlerde 

çamur veya betondan setlerin yapılması, bazı yerlerde ise plastik veya metal 

borularla destek yapılması şeklinde kurulmaktadırlar. Kırsalda, özellikle su 

uyuşmazlıklarında bu tarz harklara zarar verilmesi yaygındır232. Kaldı ki bu tarz 

sulama tesislerine verilecek zarar, zincirleme bir şekilde daha büyük zararlara sebep 

olabilecektir. Mesela düzenli olarak sulanması gereken bir tarlaya giden harkın 

yıkılması, bu tarladaki mahsulün kuruyarak heba olmasına neden olabilecektir. 

Bunun yaratacağı zarar da oldukça büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Özellikle tek 

geçim kaynakları tarım ürünleri olan çiftçilerin bu tarz fiillerden çok olumsuz 

etkilenmeleri kuvvetle muhtemeldir. Bu açıdan kanunda, bunun bir ağırlaştırıcı 

neden olarak düzenlenmesi isabetlidir.  

İçme sularının sağlanmasına yarayan tesis ise içilebilir her türlü “su 

kaynağının”, gerek kaynağından yer yüzüne çıkarılması, gerek burada depolanması 

gerekse de insanlara ulaştırılması için yapılmış tesislerdir. Bu çerçevede içme suyu 

kaynaklarının önündeki depolar, bunları köye ulaştıran su yolları ve bunun akmasına 

matuf çeşmeler hep bu kapsamda değerlendirilecektir. Buna karşın ne sulamaya ne 

de içme sularının sağlanmasına yaramayan su taşıma sistemleri, örneğin 

kanalizasyonlar veya bataklık kurutma kanalları bu kapsamda değildir233. 

Kanunda ayrıca afetlerden korumaya yarayan tesislerden bahsedilmiştir. Bu 

ibarenin yalnızca sulama ve içme sularıyla mı ilgili olduğu yoksa genel olarak her 

                                                
231 Y4CD, 17.5.1947 Tarih ve E.5177, K.7549(Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler s.567). 
232 “Sanığın, müdahillerin geçit hakkına sahip oldukları sulama arkını tahrip ettiğinin iddia edilmesi 
karşısında, bu arkın su kanalı niteliğinde olup olmadığının tespitiyle sonuca göre eylemin TCK.nun 
516/ilk maddesi ya da aynı yasanın 516/2-5. maddesi kapsamına girip girmediği karar yerinde 
tartışılmadan eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,” Y10.CD.,02.03.2004 tarih ve 26-
3845 S. Kararı (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.558). 
233 Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.546. 
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türlü tesisi afetlerden korumaya yönelik eşyayı mı nitelediği açık değildir. Ancak 

hem genel olarak sulama ve içme suyu teminine yarayan tesislerin bu bent 

kapsamında öncelikli olarak zikredilmiş olması, hem de kanundaki “afetlerden 

korumaya” ibaresinde korunacak olan süjenin belirtilmemesi ve cümle yapısı 

itibariyle bir önceki tümleçteki “içme sularının sağlanmasına” yarayan tesisi niteliyor 

gözükmesi karşısında, biz, buradaki tesislerin “içme sularını afetlerden korumaya 

yönelik tesisler” olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan buradaki 

ifade (b) bendinde kullanılan felaketlerden korunmaya yarayan eşya ile aynı anlamda 

değildir234.  

 Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için tesisin fiilin öngörülen amacı 

gerçekleştiriyor olması gerekir235, henüz tamamlanmamış yapılar bu kapsamda 

sayılmamaktadır236. 

 

e- Suçun Grev veya Lokavt Hâllerinde İşverenlerin veya 

İşçilerin veya İşveren veya İşçi Sendika veya 

Konfederasyonlarının Maliki Olduğu veya Kullanımında 

Olan Bina, Tesis veya Eşya Hakkında İşlenmesi  

 

Kanunda, “suçun grev veya lokavt hâllerinde işverenlerin veya işçilerin veya 

işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında 

olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesi” hali de bir nitelikli hal olarak 

düzenlenmiştir. Bu düzenleme, 765 Sayılı Eski TCK’ da bulunmayan yeni bir 

düzenlemedir. Bu bent kapsamında işçi veya işverenlerin veya bunların 

oluşturdukları sendika veya üst kuruluşların kullanımında olan eşyalara zarar 

verilmesi mala zarar verme suçunun bir ağırlaştırıcı nedeni olarak ele alınmıştır. 

Ancak kanun koyucu her durumda değil ancak grev ve lokavt dönemlerindeki zarar 

verme fillerini bu kapsamda telakki etmiştir. Bu bendin incelenebilmesi için 

                                                
234 Krş. Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e. s.575. 
235 Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.546. 
236 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.575, Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim 
Alanında Suçlar, s.472, Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.387. 
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öncelikle işçi, işveren, sendika ve konfederasyon kavramlarının anlamlarını 

belirlemek gerekir. Bu kavramlar ceza kanununda tanımlanmış değildir. Ancak 

bunların hukuken asıl olarak düzenlendiği iş hukuku mevzuatında açık bir şekilde 

tanımlandıkları görülmektedir. 

İşçi ve işveren kavramları İş Kanunu’nda tanımlanmıştır. Kanunun tanımlar 

başlığını taşıyan 2. maddesinin 1. fıkrasına göre “bir iş sözleşmesine dayanarak 

çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği 

olmayan kurum ve kuruluşlara işveren” denir. Bu tanım çerçevesinde bir kimsenin 

işçi veya işveren sayılabilmesi için aralarında iş sözleşmesine dayalı bir hukuki 

ilişkinin bulunması gerekir.  İş sözleşmesi de aynı kanunun 8. maddesinde “bir 

tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi 

üstlenmesinden oluşan” sözleşme olarak tanımlanmıştır. İşte bu sözleşmesel ilişki  

çerçevesinde çalışan kimse işçi, bunu çalıştıran kimse ise işverendir237. Kanunda 

yalnızca işçi ve işverenlerden değil, “işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst 

kuruluşlarından” da söz edilmiştir. Sendika kavramı 2821 Sayılı Sendikalar 

Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunun 2. maddesine göre sendika. “işçilerin veya 

işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini 

korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzelkişiliğe sahip kuruluşlara 

denilir”. Bu açıdan sendika, sanayileşme ile birlikte toplumsal sınıflar arasında 

doğan çıkar çatışmalarından daha fazla karla çıkabilmek için bu çatışmanın 

taraflarının kendi aralarında bir araya gelmelerini ifade etmektedir. Gerçekten 

sendikanın en temel unsuru işçi veya işverenlerin toplu çıkarlarını korumak 

amacıdır238. Bu gün için yalnızca çalışma hayatı açısından değil, bunun yanında 

sosyal hayat açısından da önemli bir rolleri olan sendikalar, çalışma hayatı içerisinde 

toplu iş sözleşmeleri yoluyla üyelerinin çıkarlarını korumaya çalışmaktadırlar239. 

Sendikalar, kanunda belirtilmiş amaçlarının daha kolay gerçekleşmesini sağlamak 

üzere üst kuruluşlar yani sendika birlikleri kurabilirler. Bu gün için bizim 

hukukumuzda yalnızca sendika konfederasyonlarının kurulabilmesine olanak 

                                                
237 Bkz. Kenan Tunçomağ, Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, 4. bası, İstanbul, Beta Yay., 
2005, s.45,54; Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 21. Bası, Beta Yay., İstanbul, 2008, s.33 
vd., 41 vd. 
238 Çelik, a.g.e. s.374. 
239 Tunçomağ, Centel, a.g.e. s.249 vd. 
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tanınmıştır240. Konfederasyon kavramı Sendikalar Kanunu’nda tanımlanmıştır. Buna 

göre konfederasyon “işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik 

ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri 

tüzelkişiliğe sahip kuruluşlara denilir”. 

Toplu iş sözleşmelerinde genellikle belli bir dönem içerisinde cari olmak 

üzere tarafların hak ve borçlarının, özellikle ücretlerin karşılıklı anlaşma yoluyla 

belirlenmesi ve hükme bağlanması söz konusudur241. Bu gün için Türk Hukukunda, 

bir toplu iş sözleşmesinin işçi tarafını yalnızca sendikalar oluşturabilir242. Bu açıdan 

işçi sendikaları ile işveren veya işveren sendikaları arasında sözleşmenin 

imzalanması öncesi potansiyel bir ihtilaf her zaman söz konusu olur. Toplu iş 

sözleşmeleri çoğu zaman yoğun bir pazarlık neticesinde imzalanır. Bu tarz bir 

pazarlık ise her zaman arzu edilen anlaşma neticesi ile sonuçlanmayabilir. İşte 

tarafların anlaşamamaları halinde ellerindeki en önemli hukuki kozlar grev ve 

lokavttır. Bu kavramlar, 2822 S. “Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu” ile 

düzenlenmiştir. Bu kanuna göre “işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde 

faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla 

aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için 

verdiği karara uyarak işi bırakmalarına” grev (m.25); “işyerinde faaliyetin tamamen 

durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi 

teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca 

işten uzaklaştırılmasına” ise lokavt  (m.26) denilir. Görüleceği üzere, grev ve lokavt 

aslında fiili birer durumu ifade eder. Bunların hukuka uygun birer grev ve lokavt 

olması ancak kanunda belirtilen nitelikleri taşımaları ile mümkün olabilir. Ancak 

dikkat edilirse, kanun koyucu bu “hukuki olma” durumunu grev veya lokavtın 

kanuni tanımlarında dikkate almış değildir. Dolayısıyla kanuni tanımda belirtildiği 

şekliyle işçilerin işi bırakmaları halinin grev olarak nitelenebilmesi için bunun 

kanunun aradığı koşullara uygun olup olmamasına bakılmaz; işçilerin, topluca 

çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli 

ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla 

                                                
240 Çelik, a.g.e. s.434,  Tunçomağ, Centel, a.g.e. s.263. 
241 Tunçomağ, Centel, a.g.e. s.331 vd., Çelik, a.g.e. s.496. 
242 Çelik, a.g.e. s.512. 



 134

topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmaları halinde kanunda 

belirtilen grev prosedürüne uyulmamış olsa bile yine de bu hukuken bir “grevdir”243. 

Aynı durum “lokavt” hali için de söz konusudur. TCK m.152’deki grev ve lokavt 

tanımlamasında ise bunların yasal veya yasadışı olması arasında bu hükmün 

uygulanması açısından hiçbir ayrım gözetilmemiştir244. Öyleyse bu nitelikli hal 

yalnızca yasal grev ve lokavt hallerinde değil, yasadışı grev ve lokavt hallerinde 

verilen zararlar hakkında da uygulama alanı bulabilecektir.  

Tarafların belli bir çıkar çatışmasına girdiği ve bu hususta hali hazırda bir 

uzlaşma olamadığından grev veya lokavt aşamasına gelinen durumlarda tarafların 

karşılıklı olarak birbirlerinin mallarına zarar verme olasılıkları da yükselecektir. 

Ayrıca işin doğal bir siyasi boyutunun olması bu tarz bir mala zarar verme eyleminin 

daha ciddi sonuçlara yol açmasına sebep olabilecektir. Kanun koyucu bu gerçek 

karşısında  mala zarar verme suçunun, grev ve lokavt hallerinde işverenlerin veya 

işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu 

veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesini daha ağır bir 

cezayla karşılamak durumunda kalmıştır. Zaten grev ve lokavt arasında, bu bendin 

uygulanabilmesi açısından, hukuka uygun olup olmamaları yönünden bir ayrım 

gözetilmemesi de anlamını burada bulmaktadır. Zira belirttiğimiz bu durum, 

kendisini hem yasal hem de yasadışı grev ve lokavt hallerinde göstermektedir. Hatta 

yasadışı grev hallerinde bu olasılıklar daha da artmaktadır. 

Bu bendin uygulanabilmesi için fiili işleyenin, grev veya lokavttın söz konusu 

olduğu işyerindeki işçiler veya bu uyuşmazlığın tarafı olan sendikanın görevlileri ya 

da diğer üyelerinden biri olması şart değildir245. Tamamen alakasız birinin işlediği bu 

yöndeki fiil dahi bu bent kapsamında telakki edilebilecektir. Hatta tarafların 

birbirlerinin mallarına zarar vermesi de şart değildir. Örneğin aynı sendikanın üyeleri 

arasında çıkacak bir arbedede mala zarar verme suçu işlenecek olursa yine bu bent 

hükmü uygulanabilecektir. Önemli olan fiilin, grev ve lokavt döneminde ve 

işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının 

                                                
243 Tunçomağ, Centel, a.g.e. s453. 
244 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.576, Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.546, Turabi, a.g.e., s.138, Alşahin, 
a.g.e. s.38. 
245, Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.387, Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.576, Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. 
s.546. 
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maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesidir246. 

Görüleceği üzere kanun koyucu nitelikli halin ihdası amacının layıkıyla 

gerçekleştirilebilmesi için malın mutlaka işverenlere veya işçilere veya işveren veya 

işçi sendika veya konfederasyonlarına ait olmasını şart koşmamıştır. Bunlara ait 

olmayan ve fakat bunların kullanımında olan eşyalar da bu bent kapsamında 

değerlendirilebileceklerdir. 

 

f- Suçun Siyasî Partilerin, Kamu Kurumu Niteliğindeki 

Meslek Kuruluşlarının ve Üst Kuruluşlarının Maliki Olduğu 

veya Kullanımında Olan Bina, Tesis veya Eşya Hakkında 

İşlenmesi  

 

Mala zarar verme suçunun siyasî partilerin, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan 

bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesi halinde de fail TCK m.152/f.1’ e göre 

cezalandırılacaktır. Bu nitelikli hal de eski TCK’ da bulunmayan yeni bir nitelikli 

haldir. Siyasi partiler 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nda oldukça ayrıntılı olarak 

tanımlanmışlardır; “Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili 

ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri 

doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını 

sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet 

seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere 

teşkilatlanan tüzelkişiliğe sahip kuruluşlardır” (SiyPK, m.3). Siyasi partiler, 

demokratik düzenin vazgeçilme unsurları olarak hukuki sınırlar içinde ve seçim 

yoluyla iktidar yarışı içinde bulunurlar. Tarihin her döneminde olduğu gibi günümüz 

modern demokrasilerinde de bu iktidar yarışı kimi zaman, tabiri yerindeyse, “çok 

çetin” geçebilmektedir. Hiç kuşkusuz çoğulcu demokrasilerde partilerin yarış 

yaptıkları nihai alan seçimler olacaktır ve seçim hukuku ile bu yarışın kuralları da 

belirlidir. Ancak herkesin olması gereken demokratik olgunluğu taşıması bazen 

                                                
246 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.576, Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.546. 
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mümkün olamamaktadır. Bunun neticesinde bazı siyasi kargaşa hallerinde siyasi 

partilere ait veya bunların kullanımında olan bina veya eşyalara zarar verildiği 

gözlenmektedir. Çoğulcu demokratik sistemlerde siyasi partilerin hukuki sınırlar 

içinde her türlü baskıdan ari, serbest bir şekilde siyaset yapabilmeleri için bu tarz 

saldırılara karşı, diğer mallara zarar verilmesi hallerinden daha ağır ceza 

verilebilmektedir. Bizim hukukumuzda da siyasi partilere ait veya bunların 

kullanımında olan bina veya eşyalara zarar verilmesi, mala zarar vermenin basit 

haline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmıştır. Buna göre örneğin parti binaları, 

buradaki eşya, parti seçim otobüsleri247 vs. bu bent kapsamında mütalaa edilecektir. 

Bu bendin uygulanabilmesi için söz konusu eşya, bina veya tesislerin siyasi partilere 

ait olması şart değildir; bunların kullanımında olması yeterlidir. Ancak her durumda 

failin bu eşyanın bir siyasi partinin mülkiyetinde veya kullanımında olduğunu 

bilmesi gerekir. Aksi halde suçun maddi koşullarında hataya ilişkin hükümler (TCK 

m.30) uygulanacaktır.  

 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, doğrudan anayasa tarafından 

birer kamu tüzel kişisi niteliğinde oldukları belirtilmiş mesleki kuruluşlardır. 

Gerçekten Anayasanın 135. maddesine göre “kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 

menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile 

ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek 

disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri 

tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen 

kamu tüzelkişilikleridir.” Doktrinde de bunların birer kamu kurumu niteliğinde 

oldukları kabul edilmektedir248. Bu açıdan bu kuruluşlar esasında zaten 152. 

maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamına girmektedir. Bu kuruşlar bu bent 

kapsamında ayrıca düzenlenmemiş olsaydı bile bunlara karşı işlenen fiiller TCK 

m.151 değil m.152 kapsamında değerlendirilecekti. Bu nedenle bu kuruluşların bu 

bentte ayrıca zikredilmesi gereksiz olmuştur. Bu açıdan yukarıda (a) bendine ilişkin 

                                                
247 Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.546. 
248 Günday, a.g.e. s.498. 
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yaptığımız açıklamalar kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için de 

geçerlidir. 

 

g- Suçun Sona Ermiş Olsa Bile, Görevinden Ötürü Öç Almak 

Amacıyla Bir Kamu Görevlisinin Zararına Olarak İşlenmesi 

 

         TCK m.152/f.1’in son bendinde mala zarar verme suçunun “sona ermiş olsa 

bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak” 

işlenmesi, eski TCK ile (memur yerine kamu görevlisi tabirinin kullanılması dışında) 

hemen hemen aynı şekilde, bir nitelikli hal olarak kabul edilmiştir249. Bu bentle 

kanun koyucu, memurların görevleri sırasında veya görevlerinin bitmesinden sonra, 

“görevleri nedeniyle” bir saldırıya uğramaları tehlikesinin bertaraf edilerek, 

görevlerini hiç bir etki altında kalmadan yapabilmelerinin sağlanmasına yardımcı 

olmak amacını taşımaktadır. Gerçekten, kamu görevlileri, görevlerini ifa sırasında 

hukuk kurallarının gereklerini yerine getirirken bazı durumlarda, doğal bir şekilde, 

hukuka uygun olmayan çeşitli bireysel çıkarların zedelenmesine neden olabilirler. Bu 

çıkar sahiplerinin kamu görevlilerini tehdit etmeleri maalesef pek karşılaşılmayan bir 

durum değildir. İşte bu hükümle, bu gibi kimselerin kamu görevlilerinin yerine 

getirdikleri kamu görevi nedeniyle, sırf onlardan öç almak amacıyla, onların zararına 

mala zarar verme suçunu işlemeleri daha ağır bir ceza ile karşılanmıştır250. 

  TCK m.152’de, eski TCK m.516’dan farklı olarak “memur” kavramı yerine, 

daha geniş bir uygulama alanı olan “kamu görevlisi” kavramına yer verilmiştir. Bu 

hükmün uygulanabilmesi için pek tabidir ki her şeyden önce kamu görevlisi 

kavramının anlamı belirlenmelidir. Kamu görevlisi kavramı bizzat Türk Ceza 

Kanunu’nda tanımlanmıştır. Bu kanunun tanımlar başlıklı 6. maddesine göre “Ceza 

                                                
249 Önder, bu ağırlaştırıcı sebebi kabul eden kanunların mala zarar verme suçunda failin saikine önem 
verdiğini, eski kanunların ve eski sistemin günümüze kadar ulaşan fosilleri olarak kaydedildiğini 
belirtmektedir. Yazar, yeni kanunların saik ile ilgili ağırlaştırıcı neden kabul etmediğini, faildeki 
saikin hakim tarafından temel cezanın tespitinde göz önünde bulundurulacağını belirttiklerini ifade 
etmektedir. Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.469. 
250 “Yaptıkları görev dolayısiyle üzerlerine husumet çekmeleri mümkün ve muhtemel olan 
memurların mülkiyet haklarının böylece özelikle korunması yerindedir” Dönmezer, Kişilere ve Mala 
Karşı Cürümler, s.562. 
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kanunlarının uygulanmasında; kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin 

yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli 

veya geçici olarak katılan kişi” anlaşılır. Bu tanımla kamu görevlisi değimi, daha 

önceden kullanılan memur teriminden daha geniş bir şekilde tanımlanmıştır. 

Tanımda öncelikle, “kamusal faaliyet” kavramı esas alınmıştır. Kamusal faaliyet, 

madde gerekçesinde açıklanmaya çalışılmış ve örnekler verilmiştir: 

      Bilindiği üzere, kamusal faaliyet, Anayasa ve kanunlarda belirlenmiş 
olan usullere göre verilmiş olan bir siyasal kararla, bir hizmetin kamu adına 
yürütülmesidir. Bu faaliyetin yürütülmesine katılan kişilerin maaş, ücret 
veya sair bir maddî karşılık alıp almamalarının, bu işi sürekli, süreli veya 
geçici olarak yapmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, 
örneğin mesleklerinin icrası bağlamında avukat veya noterin kamu görevlisi 
olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Keza kişi, bilirkişilik, 
tercümanlık ve tanıklık faaliyetinin icrası kapsamında bir kamu görevlisidir. 
Askerlik görevi yapan kişiler de kamu görevlisidirler. Bu bakımdan örneğin 
bir suç vakıasına müdahil olan, bir tutuklu veya hükümlünün naklini 
gerçekleştiren jandarma subay veya erleri de, kamu görevlisidirler.  
       Buna karşılık, kamusal bir faaliyetin yürütülmesinin ihaleye dayalı    
olarak özel hukuk kişilerince üstlenilmesi durumunda, bu kişilerin kamu 
görevlisi sayılmayacağı açıktır.  

 

          Bu açıklamalar çerçevesinde, kamu görevlisi açısından kişinin bir karşılık alıp 

almadığına ve taşıdığı sıfata bakılmaksızın herhangi bir kamusal faaliyete katılıp 

katılmadığına dikkat edilecektir. Gerekçede de belirtildiği üzere mesela tanık ve 

bilirkişiler de  -pek tabidir ki bu görevleri süresince- kamu görevlisi sayılacaktır251. 

İşte bu kapsamda yapılacak değerlendirme neticesinde, mala zarar verme suçundan 

bir kamu görevlisinin zarar gördüğü anlaşılırsa diğer koşulların da bulunması 

halinde bu bent uygulanabilecektir. Bu noktada kanunda suçun,“kamu görevlisinin 

zararına” işlenmesinden söz edildiğine dikkat etmek gerekir. Kanun koyucu bu 

ifade ile zarar verilen malın kamu görevlisine ait olmasının şart olmadığını kabul 

etmiş ve fiilin genel olarak kamu görevlisinin zararına işlenmesini bu bent 

hükmünün uygulanabilmesi için yeterli görmüştür252. Bu açıdan kamu görevlisinin 

suçun “mağduru” olması şart olmayıp “suçtan zarar görmesi” yeterlidir253. Fiilin 

                                                
251 Bkz. Erem, Adalet Dergisi, s.1311. 
252 Aynı yönde Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, Erem, 
Adalet Dergisi, s.1311, s.469, Erem, Toroslu, a.g.e. s.520. Aksi yönde, Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. 
s.576, Alşahin, a.g.e. s.40. 
253 Erem, Toroslu, a.g.e. s.520. 



 139

işlendiği sırada bu kimsenin fiilen görevli olması da şart değildir254. Bunu anlatmak 

amacıyla kanunda, görevin “sona ermiş olması” halinde işlenen fiillerin de bu 

kapsamda sayılacağı ifade olunmuştur255. Bu nitelikli halin uygulanmasına; suç 

işlediği için kendisini yakalayan güvenlik görevlisinin aracını çizen256, aleyhine 

mütalaa veren bilirkişinin evinin camını kıran257, icra işlemi yapan memurun 

elbisesini yırtan kimselerin fiilleri, örnek olarak gösterilebilir. 

 Bu bendin uygulanabilmesi için suçtan zarar görenin kamu görevlisi olması 

da yeterli değildir. Ayrıca failin fiili, kamu görevlisinin görevinden ötürü öç almak 

amacıyla işlenmiş olması gerekir258. Bu açıdan kanun koyucunun, mala zarar 

vermenin basit halinden farklı olarak, yalnızca bu bent uygulamasına münhasır 

olmak üzere, fiilin ancak belirli bir amaçla işlenmesini kabul ederek, fiilin, failin bu 

amacı dışındaki neticelerinin bu bent kapsamında cezalandırılmasını bertaraf 

etmiştir. Doktrinde “özel kast” olarak ifade olunan bu kuralın neticesi olarak, failin 

bu fiili ancak kanunda belirtilen bu amaçla işlemesi halinde bu bent hükmü 

uygulanabilecektir259. Fiilin olası kastla işlenmesi halinde ise bu bendin 

uygulanabilmesi mümkün değildir. Yine failin genel olarak bir memur gurubuna 

karşı duyduğu husumet nedeniyle kendisiyle ilgili hiçbir işlem yapmayan veya fiilde 

bulunmayan memurun malına zarar vermesi halinde de bu bent hükmünün 

uygulanmayacağı belirtilmektedir260. Zira bu hal “görevinden dolayı öç alma” 

kapsamında telakki edilemeyecektir. Eğer memur görev başında olsa bile bu 

göreviyle bağdaşması mümkün olmayan bir işlem veya eylemde bulunmuşsa yine bu 

nitelikli hal uygulanmayacaktır261. Zira bu halde kamu görevlisi artık “görevinden” 

dolayı öç almak amacıyla zarara uğratılmış olmamaktadır. 

                                                
254Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.576, Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.388. 
255 Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.550. 
256 “Sanığın öğrenci olduğu müdahilin otomobilini, müdahilin görevinden dolayı çizerek zarar vermek 
biçimindeki eyleminin TCK.nun 516/1-1. bendi kapsamında kaldığı gözetilmeden maddenin ilk 
fıkrası ile ceza tayini” Y10.CD.,04.12.1995 tarih ve 11089-11614 S. Kararı. (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. 
s.565). 
257 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler s.562. 
258 Erem, Adalet Dergisi, s.1311, Erem, Toroslu, a.g.e. s.519, Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.388, 
Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.550. 
259 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.562. 
260 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.562, Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.388, Parlar, 
Hatipoğlu, a.g.e. s.546, Turabi, a.g.e., s.142. 
261 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.562, Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.576. 
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3- Suçun İşleniş Biçiminde Kullanılan Araçlar Bakımından 

Kabul Edilen Nitelikli Haller 

 

a- Suçun, Yakarak, Yakıcı veya Patlayıcı Madde Kullanarak 

İşlenmesi 

 

TCK m.152’nin 2. fıkrasında suçun işleniş biçiminde kullanılan araçlar 

bakımından kabul edilen nitelikli hallerden ilki suçun, “yakarak, yakıcı veya 

patlayıcı madde kullanarak” işlenmesidir. Suçun tarihsel gelişiminde belirttiğimiz 

üzere yakarak zarar verme ilk çağlardan beri diğer zarar verme fiillerinden çok daha 

şiddetle cezalandırılmıştır. Özellikle kundaklama adı verilen, binaların yakılması 

eylemi bir çok hukuk sisteminde (örneğin ilk çağ Atina Hukuku’nda) idamla 

cezalandırılmıştır. Mala zarar vermenin yakarak işlenmesi üç açıdan önemlidir. 

Birincisi bu halde malın kurtarılması çok daha zordur, tamamen yanmış bir malın 

eski haline getirilmesi imkansızdır. Ayrıca yakarak zarar vermede fiilden etkilenen 

alan, çoğu zaman diğer hallere nazaran oldukça geniştir. Özellikle orman 

yangınlarında telafi edilemez zararlar ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, zarar 

verecek diğer araçların aksine, yakarak zarar verme halinde fiilin kontrolü çok zor, 

çoğu zaman imkansızdır; failin tekrar hukukun çizdiği sınırlar içine dönebilmesi 

mümkün olmaz. İkincisi kriminolojik incelemeler göstermektedir ki bu halde failin 

suçu işlemek amacı çok daha sert ve keskindir, hatta çoğu zaman failde kişilik 

bozuklukları veya dürtü kontrol sorunları gibi akıl hastalıkları ile karşılaşılır262; fail 

çoğu zaman yoğun bir kin ve nefretle hareket eder. Yine, fail çoğu zaman yakma 

neticesini kontrol edemeyeceğini bilir, suç işlemek neticesinden dönme niyetine 

ilişkin ufak olan ihtimal daha en başta sıfırlanmıştır. Bu açıdan failin hukuk 

sistemiyle olan çatışması diğer bir çok mala zarar verme fiiline nazaran daha 

şiddetlidir. Üçüncüsü çok eski dönemlerden beri toplumun yakarak zarar verme 

eylemlerine özellikle ev kundaklamaya gösterdiği reaksiyon çok daha şiddetli 

olmuştur. Yine canlı hayvanların da yakılarak öldürülmesi mala zarar verme 

                                                
262 Bkz. Aşağıda § VI, B. 
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kapsamında değerlendirileceğinden bir canlının bu eziyete maruz bırakılması ya da 

ormanların yakılması toplum vicdanını çok ciddi anlamda yaralayacaktır.  Her üç 

neden tarih boyunca kanun koyucuların yakarak zarar verme fiillerine, diğer hallere 

nazaran daha ağır ceza vermelerini sonuçlamıştır. Bunun neticesinde bizim 

hukukumuzda failin bir başkasının malına yakarak zarar vermesi halinde, mala zarar 

verme suçuna ilişkin TCK m.151 hükmüne göre verilecek ceza bir kat arttırılarak 

uygulanacaktır. 

Bu bent kapsamında ikinci olarak fiilin, yakıcı veya patlayıcı madde 

kullanarak işlenmesi hali bir nitelikli hal olarak öngörülmektedir. Esasında yakıcı 

madde kullanılmadan bir malın yakılabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle 

doktrinde “yakarak” ve “yakıcı madde kullanarak” ifadelerinin birlikte kullanılması 

eleştirilmiştir263. Yakıcı ve patlayıcı maddelerin bir listesinin çıkarılabilmesi 

mümkün değildir. Bu maddelerin kanunda da bir tanımı verilmiş değildir264. Bu 

açıdan somut olayda yakıcı veya patlayıcı etki gösteren her türlü  maddelerle verilen 

zararlar bu kapsamda kabul edilecektir. Örneğin, silah barutları265, bombalar, molotof 

                                                
263 Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.389. 
264 Bu yönde bir tanım bizde 29/09/1987 tarih ve 19589 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
giren “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve 
Esaslarına İlişkin Tüzük” de bulunmaktadır. Bu tüzüğün 2. maddesine göre “Patlayıcı maddeler, 
şiddetli bir kimyasal reaksiyonla parçalanarak, ani yüksek sıcaklıkla birlikte büyük hacimlerde gaz 
haline dönüşebilen maddelerden olan; 
1 - Dumansız av barutu, kara av barutu, taş barutu, 
2 - Dinamitler (...)  ve emülsiyon patlayıcılar,  
3 - Patlayıcı madde olarak kullanılan; içeriğinde %34.5 (yüzde otuz dört nokta beş) ve üzeri nitrojen 
(azot) ve %02 (binde iki) ve daha fazla karbon içeren anfa (hazır amonyum nitrat ve fuel-oil 
karışımları), %02 (binde iki) ve daha fazla karbon içeren potas güherçilesi (potasyum nitrat) ve %02 
(binde iki) ve daha fazla karbon içeren sodyum nitrat. 
4 - Ateşleme fitilleri, 
5 - Dinamit kapsülleri, 
6 - Her türlü av kapsülleri, 
7 - Sağırlaştırılmış (plastifiye edilmiş) olanlar dışında %12.6 (yüzde on iki nokta altı) ve daha fazla 
azot içeren ve %25 (yüzde yirmi beş)den az oranda su veya alkolle ıslatılmış olan her türlü 
nitroselülozlar. 
8 - Nitrogliserin, 
9 - Her türlü piroteknik mamuller, 
10 - 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü 
Hakkında Kanun kapsamında bulunan ve harp silah ve mühimmatı olarak kullanılabilecek olanlar 
dışında kalan bütün patlayıcı maddelerdir”. 
265 “TCK.nun 516/7 . maddesinde sözü edilen yakıcı maddenin aşındırıcı ecza veya boya sökücü veya 
asit gibi kimyasal maddeler olmayıp patlayıcı, yakıcı ve öldürücü tehlike doğuran ve TCK.nun 264. 
maddesinde yaptırıma bağlanan, dinamit bomba veya buna benzer yıkıcı ve öldürücü alet veya barut 
ve benzeri ateşli eczalar olduğu gözetilmeden TCK.nun 516/1. madde ve fıkrası yerine anılan 
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kokteylleri, dinamitler, benzin266, nitrogriselin türevi kimyasal maddeler vs. hep bu 

kapsamda değerlendirilmektedir. Burada patlayıcı maddelerin TCK m.6 kapsamında 

“silah” tanımı içinde değerlendirildiğine de dikkat etmek gerekir. 

 Eski TCK’ da bu nitelikli hale karşılık olarak 516. maddenin ikinci fıkrasının 

son bendinde suçun “yakıcı veya patlayıcı maddeler kullanılarak motorlu taşıt 

araçları” üzerinde işlenmesi bir nitelikli hal olarak kabul edilmişti. Görüleceği üzere 

bu düzenlemede yalnızca motorlu araçlar hakkında işlenen fiiller kapsam içinde 

telakki edilmişti267. Yine Eski TCK’da bu nitelikli hal yalnızca 516. madde için 

öngörülmüş olup, 521. maddede düzenlenen hayvanlara zarar verme fiilleri için 

uygulanabilir durumda değildi. Oysa Yeni TCK ile her iki ayrım da kaldırılmıştır. 

Her türlü eşya ve bu arada canlı hayvan hakkında yakarak, yakıcı veya patlayıcı 

madde kullanarak işlenen zarar verme eylemleri bu kapsamda 

değerlendirilebilecektir. 

 

b- Suçun, Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel veya 

Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi 

 

  Kanunda, suçun işleniş biçiminde kullanılan araçlar bakımından kabul edilen 

diğer bir nitelikli hal, suçun “toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına 

neden olmak suretiyle” işlenmesidir. Bu nitelikli hal de Eski TCK’ da bulunmayan 

yeni bir nitelikli haldir. Yakarak mala zarar verme haline benzer bir şekilde bu halde 

de ortaya çıkması muhtemel zararın boyutları çok büyük olacaktır. Bu nedenle kanun 

koyucunu, bunu bir nitelikli hal olarak düzenleme gereği duymuştur. Burada 

öncelikle failin kastının mala zarar vermeye yönelik olduğunun tespiti gerekir268. 

                                                                                                                                     

maddenin 7. fıkrası ile ceza tayin edilmiş olması bozmayı gerektirmiştir”. YCD. 8.10.1991 Tarih ve  
1991/6841-8973 S. Kararı (Alasu, a.g.e. s.135). Ancak Yargıtay av tüfeğini yakıcı madde kapsamında 
telakki etmemektedir: “Müdahil Mustafa Kara’ ya ait araca av tüfeği ile ateş ederek zarar vermekten 
ibaret eylemde 765 Sayılı TCK nun 516/7. maddesinde yazılı suçun unsurlarının oluşmadığı 
düşünülmeksizin ilk fıkra yerine yazılı fıkra ile uygulama yapılması” Y10CD.,02.03.204, 26-3845 S. 
Kararı (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.558). 
266 Y10 CD.,27.01.1997,510-814 S. Kararı  (Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.560). 
267 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.569, Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı 
Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.473, Erem, Toroslu, a.g.e. s.523 Turabi, a.g.e. s.143. 
268 Tezcan,Erdem,Önok; a.g.e. s.577. 
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Yoksa salt toprak kaymasına çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak ve bunun 

sonucunda bir zarar meydana gelmesi, bu bendin uygulanabilmesi için başlı başına 

yeterli değildir. İkinci olarak, bu sonuca yol açabilecek nedensel serinin bizzat fail 

tarafından başlatılması da gereklidir. Fail, belli bir mala zarar vermeyi istemiş 

olmakla birlikte bu mala söz gelimi toprak kayması yoluyla zarar vermek istememiş, 

ancak tesadüfen toprak kaymasına yol açmışsa bu bent hükümlerinin uygulanması 

mümkün değildir.  

 

c- Suçun, Radyasyona Maruz Bırakarak, Nükleer, Biyolojik 

veya Kimyasal Silâh Kullanarak İşlenmesi 

 

Kanunda, suçun işleniş biçiminde kullanılan araçlar bakımından kabul edilen 

son nitelikli hal suçun, radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal 

silâh kullanarak işlenmesidir. Buradaki kavramlar, Eski TCK’ da kullanılmayan yeni 

kavramlardır. Somut olayda bu tarz bir silahın kullanılıp kullanılmadığı 

değerlendirmesi, hiç şüphesiz bilirkişi incelemesini gerektirecektir. Ancak bu tarz bir 

şüphenin oluşabilmesi açısından bile bu kavramların anlamlarının, en azından genel 

olarak uygulama açısından bilinmesinde yarar vardır.  

Radyasyon, sözlükte “parçacık ya da tekrenkli ışık yayımı; bu parçacıkların 

ya da bu ışımanın kendisi”269 olarak ifade edilmektedir. Bu ışıma radyoaktif 

maddelerden meydana gelmektedir. Atom çekirdeğinde protondan çok daha fazla 

nötron bulunduğundan kararsız durumda olan bu maddelerde, çekirdekteki nötronlar 

ışıma yaparak parçalanmaktadır. Bu ışımaya radyasyon denilmektedir. Esasında 

radyasyon doğal bir olaydır. Ancak bu ışımanın laboratuarda yapay ortamda 

üretilmesi de mümkündür. Radyasyonun mala zarar vermesi her şeyden önce buna 

doğrudan temas eden canlı varlıklar için söz konusudur. Radyasyondaki bu ışıma 

oldukça güçlü etki doğurduğundan radyoaktif maddelerden yayılan alfa, beta ve 

gama ışınları canlı DNA’sını parçalamaktadır. Bu da hayvan veya bitki, bütün canlı 

organizmaları -yayılan radyasyonun şiddetine göre- ya çok kısa bir süre içinde hızla 

                                                
269 “Radyasyon”, Büyük Larousse, cilt 19, s.9670. 
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ya da daha uzun bir süre içinde yavaşça öldürebilmektedir. Bu günkü olanaklarla bu 

tarz bir radyasyon kirlenmesine maruz kalmış hayvan veya bitkilerin tekrar eski 

durumlarına getirilebilmeleri ise hemen hiçbir zaman mümkün olamamaktadır. 

Bunun yanında, radyasyondan etkilenen ancak yaşamlarını sürdürebilen hayvanların 

nesiller içinde sakat yavru yapmaları olasılığı katlanmaktadır. Bu da zararın 

devamlılığı anlamına gelmektedir. Bitkiler açısından da radyasyona uğramış 

ürünlerin kullanılması, bunlardan beslenen canlıların hayatlarını tehlikeye sokacaktır. 

Bu açıdan, hayvanlara ve bitkilere yönelik zarar verme eylemlerinin radyasyon 

yoluyla işlenmesi hem zararın geri dönüşsüz olması hem de zararın devamı ihtimalini 

önemli ölçüde arttırmakta; ortaya çıkan tehlike, muazzam boyutlara 

ulaşabilmektedir. Boş bir araziye radyasyon bulaştırılması halinde ise orda yüzlerce 

hatta binlerce yıl ürün yetişememesine, arazi veya binalarda canlı varlıkların 

yaşayamamasına neden olmaktadır. Böylece o arazi veya bina malikinin, mülkiyet 

hakkının kendisine verdiği yetkileri kullanması “çok uzun” bir süre için imkansız 

kılınmaktadır. Keza radyasyon bulaşmış eşyaların kullanılması da insan sağlığı için 

son derece tehlikelidir. Bu tarz eşyaların satılması da hemen her zaman yasakla 

karşılaşacağından eşya sahibinin zararı çok büyük olacaktır. Kanun koyucunun bu 

durumu bir nitelikli hal olarak kabul etmesinde de bu durumlar etkili olmuştur.  

 Kimyasal silah, “insan, hayvan ya da bitkiler üzerinde toksik etkili kimyasal 

maddeler kullanan silah”270 olarak tanımlanmaktadır. Kimyasal silahlarda etken 

kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu silahlar ilk başta canlı organizmaları 

etkileyecektir. Hayvanları veya bitkileri öldürmeye yönelik olarak çeşitli gazlar (ör: 

hidrojen siyanür, arsin vs.) veya su ya da yeme karıştırılabilecek kimyasal maddeler 

bu kapsamda telakki edilebilecektir. TCK’ da ayrım yapılmaksızın “yakıcı, 

aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, 

radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler” silah kapsamında sayıldıklarından (m.6), 

kimyasal silah terimiyle, yalnızca her durumda salt bu amaca özgülenmiş ileri 

derecede etkili maddeler (askeri amaçlı kimyasal silahlar) değil, basit bir şekilde 

kolayca ulaşabilecek zehirler de anlaşılabilmelidir. Fakat önemli olan bu zehrin zarar 

verme eyleminde bir araç olarak kullanılabilmesidir. Öyleyse TCK‘nın bu genel 

                                                
270 “Kimyasal Silah” , Büyük Larousse, cilt 13, s.6786. 
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tanımı karşısından sebepsiz yere komşusunun köpeğini zehirleyen kimsenin de 

kimyasal silah kullandığından bahsedilebilecektir. Zira, söz gelimi fare zehri de 

TCK’ nın silah tanıma uymaktadır. 

            Biyolojik Silah, “insanda, havanlarda ya da bitkilerde hastalığa ya da ölüme 

yol açmak için canlı organizmaların (böcekler, mikroplar) kullanılması”271 olarak 

tarif edilebilir. Burada amaç, özellikle hayvan ve bitki hastalıklarına neden olan ve 

bu haliyle de oldukça geniş bir alanı etkileyebilecek olan biyolojik kökenli suç 

araçlarının kullanılmasının engellenmesidir. Gerçekten özellikle bulaşıcı hastalıklara 

ilişkin biyolojik materyaller, kullanılmaları durumunda oldukça geniş bir alanı 

etkileyebilecek durumda olan biyolojik silahlardır. Bunların mutlaka laboratuar 

ortamında özel olarak üretilmiş virüsler olması şart değildir. Hasta olduğu bilinen bir 

hayvandan alınan kan veya salgı’nın, zarar vermek amacıyla başka bir hayvana 

şırınga edilmesi halinde de biyolojik silah kullanıldığından bahsedilebilmelidir. Zira 

kanun, silah tanımı verirken 6. maddesinde “sürekli hastalığa yol açıcı (...) biyolojik 

maddeler”den bahsetmekte ve herhangi bir ayrıma gitmeden bu kapsamdaki bütün 

biyolojik maddeleri silah olarak kabul etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken 

biyolojik silahın mutlaka mikrobik canlılar olması gerekmediğidir. Komşusunun 

mahsulünü zarara uğratmak amacıyla onun tarlasına, ekine zararlı çekirgeler bırakan 

kimsenin de biyolojik silah kullandığını kabul etmek gerekir. 

 Nükleer silah, nükleer enerji kullanarak hem yakıcı hem de sonrasında 

radyoaktif etki yapan silahları ifade eder. Bunlar, hem kendilerine has bir yakıcı 

etkiye hem de sonrasında radyasyona yol açmaktadırlar Esasında nükleer silahlar bu 

gün için yalnızca bazı ülkelerde “devlet” elinde bulunan çok yıkıcı olan  silahlar 

olduklarından bunların özel şahıslar elindeki mala zarar verme eylemlerinde 

kullanılabilmesi pek mümkün değildir. Ancak son zamanlarda çok daha küçük bir 

alanda da olsa benzer bir etki gösterebilen bomba veya radyoaktif madde içeren 

kurşunlar da kullanılabilmektedir. İşte bu tarz bir madde kullanılarak (söz gelimi bir 

terör olayında) mala zarar verme suçunun işlenmesi durumunda bu nitelikli hal 

uygulanabilecektir.  

 

                                                
271 “Biyolojik Silah”, Büyük Larousse, cilt 4, s.1711. 
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4- Suçun Terör Amacıyla İşlenmiş Olması Halinde Kabul 

Edilmiş Nitelikli Hal 

 

 Mala zarar verme suçunda uygulanabilecek nitelikli bir hal de suçun terör 

faaliyeti kapsamında işlenmesidir. Bu nitelikli hal, yalnızca mala zarar verme suçu 

açısından değil, diğer bir çok suç tipi açısından da kabul edilmiş genel bir nitelikli 

hal olarak Terörle Mücadele Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunun 4. 

maddesinde, aralarında mala zarar verme suçu da bulunan kimi suçlar sayılmış ve 

bunların kanunun 1. maddesinde tanımlanan “terör” amacıyla, suç işlemek üzere 

kurulmuş bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmeleri halinde, terör suçu 

sayılacakları belirtilmiştir. Buna göre mala zarar verme suçu “cebir ve şiddet 

kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, 

Anayasada belirtilen Cumhuriyetin  niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, 

ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 

bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet 

otoritesini zaafa  uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri 

yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak 

amacıyla”  bir örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenir ise bu suç bir terör suçu 

sayılacaktır. Bu neticenin önemi uygulanacak yaptırım açısındandır. TMK m.5’ e 

göre “3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara göre 

tayin edilecek hapis cezaları veya adlî para cezaları yarı oranında artırılarak 

hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil için, gerek her nevi 

ceza için muayyen olan cezanın yukarı sınırı aşılabilir”. Buna göre mala zarar verme 

suçu, somut olayda kanunda belirtilen “terör” suçu niteliğinde ise TCK’ ya göre 

belirlenecek netice ceza, TMK’ ya göre bir kat arttırılarak hükmolunacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 

 

MALA ZARAR VERME SUÇUNDA KUSURLULUK, ETKİN 

PİŞMANLIK,  ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE YANILMA 

HALLERİ 

 

A- MALA ZARAR VERME SUÇUNDA KUSURLULUK 

 

1- Genel Olarak 

 

 Kusur ve kusurluluk kavramları, Alman ve İtalyan hukuklarında olduğu gibi 

bizim hukukumuzda da hukuki niteliği ve ceza hukukundaki fonksiyonları hususunda 

henüz üzerinde uzlaşmaya varılabilmiş kavramlar değillerdir. Klasik okulun1 

günümüzde savunulan versiyonları, kusur kavramını suçun bir unsuru olarak kabul 

etmektedir. Buna göre kusur “kast” ve “taksir” şeklinde iki farklı şekliyle suçun 

manevi unsuruna karşılık gelmektedir. Bu açıdan bir fiilde, failin kusurlu olmadığı 

söylenebiliyorsa o fiil suç teşkil etmeyecektir. Bu nedenle kusur yeteneği olmayan 

bir kimsenin kasten hareket ettiğini söylemeye olanak yoktur. Buna karşı geliştirilen 

teleolojik okul2 taraftarları ise kusurun suçun bir unsuru olan kasttan farklı olduğunu, 

                                                
1 Bu okul 19. yüzyılda özellikle felsefede etkisini ağırlıklı olarak hissettirmeye başlayan pozitivist 
ekolden etkilenmiş ve doğa bilimlerindeki redüksiyonist bakış açısının sosyal bilimlerde de 
uygulanabileceği fikrini doğurmuştur. Bundan etkilenen ceza hukukunda da doğa bilimlerindeki 
tasnifçi metot uygulanmaya başlanmıştır (Özgenç, a.g.e., s.176). Bu kuramın ana ekseni, hareketin 
merkeze oturtulması ve değerden ari bir şekilde incelenmesi olmuştur. Buna göre bir kimsenin iradi 
olarak dış dünyada meydana getirdiği tipe uygun değişiklik, herhangi bir hukuka uygunluk sebebinin 
bulunmaması durumunda objektif bir haksızlık ihtiva edecek ve suç teşkil edecektir. Bu davranışla asıl 
amaçlananın ne olduğu önemsizdir. Bu bakış açısına tepki olarak sonradan finalist teori olarak 
adlandırılan amaçsal kuram oluşturulmuştur (Bkz. Özgenç, a.g.e., s.185 vd.). Klasil ekolde kişinin tipe 
uygun iradi hareketi hukuka aykırı olarak kabul edildiğinden bu değerlendirme de aslında objektif 
olmaktadır. Suçun tek subjektif unsuru ise kast ve taksir biçiminde kusurluluk olarak ele alınmaktadır. 
Böylece hem kusur, suçun bir unsuru olarak değerlendirilmekte hem de kast ve taksir kusurluluğun 
birer türü (Bkz. Öztürk, Erdem, a.g.e. s.145-146) olarak kabul edilmektedir. Ancak kusur açısından da 
genel değerden yoksunluk varlığını sürdürmekte ve kusur tamamen psikolojik bir nitelik olarak ele 
alınmaktadır. Kast, kusurun bir (ve temel) türü olarak kabul edilmekte ve taksir de ancak kanunda 
belirtilen hallerde bir kusur türü olarak ifade edilmektedir. 
2 Bu ekol öncelikle tasnifçi okulun değerden ari objektif hareket kavramını eleştirmekle işe 
başlamıştır. Bu görüşe göre, hareket ile netice arasında soyut bir değer ilişkisi vardır. Bu açıdan 
hareket yalnızca objektif tanımlanabilir bir olgu olmaktan çıkmış ve içerisinde normatif unsurlarında 
bulunduğu tipiklik anlayışı gelişmiştir. Bununla bağlantılı olarak hukuka aykırılık da doğrusal 
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tüm unsurları ile gerçekleşmiş bir suçtan dolayı failin kınanıp kınanamayacağı 

meselesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedirler3. Buna göre kusur 

yeteneği bulunmayan bir kimse de kasten hareket edebilir ve bu çerçevede hukuka 

aykırı ve tipe uygun hareketi, suç vasfına haiz olabilir4. Bu kimsenin kusur 

yeteneğinin bulunmayışı, onun gerçekleştiği davranışın haksızlık muhtevasını 

etkilemeyecektir. Yeni TCK’ nın hükümlerinden bu görüşlerden hangisinin kabul 

edildiğinin çıkarılabilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte kanun gerekçesindeki 

ifadelerden ve CMK’nın, yapılan yargılama neticesinde verilecek hükme ilişkin 223. 

maddesinde “suçun unsurlarının oluşmaması” ile “failin kusurunun bulunmaması” 

şeklinde bir ayrıma yer verilmesi ve bunların farklı neticelere bağlanması karşısında, 

kanun koyucunun genel olarak kusuru suçun bir unsuru olan kasttan ayırdığı 

belirtilmektedir5.  

Esasında kast ve taksir kavramları ne kusurdan tamamen bağımsız ne de 

birebir aynı anlamda değildir. Bunlar, hem suçun manevi unsuru kapsamında hem de 

kusur kavramı bünyesinde bir tür çifte fonksiyon icra etmektedirler; şöyle ki; kast 

hem suçun bir unsuru olan manevi unsuru karşılamakta hem de suçun unsurları 

dışında telakki edilen kusur kavramının temelini oluşturmaktadır6. Fail kasten 

hareket ettiği halde kusur yeteneği olmayışından dolayı ceza ile karşılanmayabilir, 

ancak yalnızca kasten işlenebilen bir suç tipine uygun fiili, kasten gerçekleştirmeyen 

failin de kusurlu olduğundan bahsedilemeyecektir.  

Kusur, en basit ifadesi ile failin hukuka uygun davranabilme imkanı varken 

haksız bir davranışta bulunma yolunu seçmesi nedeniyle kınanmasıdır7. Bu açıdan 

esasında somut olayda kasten, tipe uygun ve hukuka aykırı hareket eden fail sırf bu 

nedenle kınanabilecektir. Ancak failin bu tarz bir seçimi yapabilme yeteneğinden 

yoksun olması da mümkündür. Söz gelimi fail akıl hastası olabilir. Bu halde onun 

                                                                                                                                     

mantıkla “ya vardır ya da yoktur” şeklinde değil de hukuka aykırılığın kabul edilmesi durumunda 
fiilin ihtiva ettiği haksızlığın derecelendirilmesi esası kabul edilmiştir (Özgenç, a.g.e., s.180). Bütün 
bunların yanında bu bakış açısı en büyük etkisini kusur konusunda yaratmıştır. Tasnifçi okulun 
değerden yoksun sübjektif kusur tanımlaması yerine normatif kusur tanımlaması kabul edilmiştir Bkz. 
Özgenç, a.g.e., s.181-182. 
3 Sözüer,Yargıtay Dergisi, s.472, Özgenç, a.g.e., s.223, 340, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.617. 
4 Özgenç, a.g.e., s.224, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.617. 
5 Bkz. Mahmutoğlu, İÜHFM, s.85. 
6 Bkz. Jescheck, a.g.e. s.39, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.239, Özgenç, a.g.e., s.343, dpnt. 546. 
7 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.228, Sözüer,Yargıtay Dergisi, s.473, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.617. 
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suç teşkil eden bu davranışından dolayı kınanabilmesi mümkün olmayacaktır8. 

Bununla birlikte failin kusur yeteneğine sahip olması da somut olay açısından her 

durumda kusurlu davrandığının söylenebilmesine imkan vermeyecektir. Söz gelimi 

karşı koyamayacağı bir cebrin etkisi altında suçu işleyen fail, kusur yeteneğine sahip 

olsa bile, yine de kusurlu sayılamayacaktır. Kusur yeteneğini bulunan kimselerin 

somut olayda etkisi altında bulunabileceği bu tarz durumlar bizim kanunumuzda 

“ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler” olarak hukuka uygunluk 

sebepleri ile kusur yeteneğini kaldıran sebeplerle birlikte 24 ila 34. maddeler 

arasında dağınık olarak düzenlenmiştir. Bu hukuki kurumların mala zarar verme 

suçuna ilişkin hadiselerde göstereceği özellikleri incelemek gerekmektedir. 

 

3- Kusurluluğu Etkileyen Haller 

 

a- Amirin Emri 

 

Amirin emri, TCK’ nın 24. maddesinin iki ve davamı fıkralarında “yetkili bir 

merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan 

sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi 

takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur. Emrin, hukuka uygunluğunun 

denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hâllerde, yerine getirilmesinden emri 

veren sorumlu olur” şeklinde düzenlenmiştir.  Doktrinde amirin emrinin bir hukuka 

uygunluk nedeni mi yoksa kusurluluğu etkileyen bir neden mi olduğu tartışmalıdır. 

Ancak genellikle CMK’ nın 223. maddesindeki “sanık hakkında; yüklenen suçun 

hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali 

ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi (halinde) kusurunun bulunmaması 

dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir”  hükmü çerçevesinde amirin 

                                                
8 İnceleme konumuz açısından özellikle intermittan ekspoltif bozukluk ve yangın çıkarma hastalığı 
(piromani) kusur yeteneğini etkileyen önemli etkenlerdir. Bu çalışmada bu tarz psikolojik etkenleri 
kriminolojik boyutuyla ileride geniş bir şekilde ele aldığımızdan ayrıca burada bir kez daha 
inceleyerek tekrara düşmek istemedik.  Mala zarar verme fiillerinde etolojik etki yapan akıl 
hastalıkları için bkz. Aşağıda § VI, B, 3, c. 
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emrinin bir kusurluluğu etkileyen neden olduğu belirtilmektedir9. Nitekim madde 

gerekçesinde de aynı görüş “bu durumda emri yerine getiren açısından bir hukuka 

uygunluk nedeni değil, bir sorumsuzluk nedeni söz konusudur. Yerine getirme 

zorunluluğu, esasen hukuka aykırı olan emri hukuka uygun hâle getirmez. Ancak, 

hiyerarşik yapı dolayısıyla, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Bu durumda 

sorumluluk, emri verene aittir” şeklinde ifade olunmuştur. 

Bir memur, yetkili amiri tarafından verilen söz gelimi bir yıkım kararını 

yerine getirirse bundan dolayı sorumlu olmayacaktır. Ancak kanun, memura bu emri 

en azından suç teşkil edip etmemesi açısından denetleme yükümlülüğü yüklemiştir10. 

Buna göre memur, bu yıkım kararının suç teşkil edip etmediğini denetleyecektir. 

Eğer yıkım kararı kanunun aradığı koşullara uygun değilse bu kararı uygulayan 

memurun sorumluluğu da söz konusu olacaktır. Bu açıdan memur, amirin emrini bir 

idari işlem olarak yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları açısından 

denetleyecektir11. Kanunda her ne kadar bu tarz bir değerlendirme yapılması memura 

bir yüküm olarak yükletilmiş olsa da her memurun, amirinin her türlü emrini, her 

açıdan hukuka uygunluk denetimine tabi tutabilmesi mümkün değildir. Bunun salt 

“suç teşkil edip etmeme” noktasına daraltılması da farklı bir sonuca yol 

açmayacaktır. Örneğimizde, bir kimsenin evini kasten yıkmak, mala zarar verme 

suçunun kanuni tipine uymakta ve bu haliyle de suç teşkil etmektedir. Bir memurun 

bu fiili işlemesinin farklı bir değerlendirmeyle karşılanması, ancak bu yıkımın 

kanunun aradığı koşulara uygun olması ile mümkün olacaktır. Daha basit bir ifade ile 

bu tarz bir eylem için fiilin suç teşkil etmemesi, yıkma eyleminin bütünüyle kanunun 

aradığı koşullara uygun olması şartıyla mümkün olacaktır. Bunun içinde somut 

olaya, bir bütün olarak, bütün bir imar mevzuatının uygulanması gerekir. Sadece 

yıkımla görevlendirilmiş kamu görevlisinin bu tarz bir değerlendirmeyi yapabilmesi 

ise çoğu zaman imkansızdır. Bu açıdan her kademedeki kamu görevlisi açısından 

ancak onun yetkileri, olması gereken bilgi ve tecrübesi çerçevesinde bir 

değerlendirme yapılacaktır. Bu açıdan söz gelimi yıkım görevlisi için kendine 

                                                
9 Özgenç, a.g.e., s379, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.659. Bunun bir hukuka uygunluk nedeni 
olduğu yönünde bkz. İçel,Evik, a.g.e. s103 vd., Öztürk,Erdem, a.g.e. s.192 vd. 
10 Özgenç, a.g.e., s.380, İçel,Evik, a.g.e. s 106, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.660. 
11 Bkz. Öztürk,Erdem, a.g.e. s.193. 
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ulaştırılmış imzalı ve mühürlü bir yıkım emri bulunması yeterlidir. Yoksa memura 

söz gelimi bu yıkım kararını alan belediye encümeninin toplantı tutanaklarını 

incelemesi gibi bir yüküm yükletilmesi hayatın gerçekleri ile uyuşmayacaktır. Kamu 

görevlisinin olağan olarak yapması gereken değerlendirmeye nazaran fiil suç teşkil 

edebilecek nitelikte ise bu fiile sebep olabilecek emri uygulamaması gerekir12. Bu 

tarz bir değerlendirmede hukuka uygun görülebilecek fiilin esasında suç teşkil etmesi 

halinde ise fiili gerçekleştiren yıkım görevlisi için hata hükümlerinin uygulanması 

gerekecektir. Bu açıdan ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir neden olarak 

amirin emrine ilişkin koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen 

yıkım görevlisi bu hatasından yararlanacaktır13. Burada hatanın kaçınılmaz olması 

açısından da memurun bilgi ve tecrübesi ile yetkisi çerçevesinde sahip olduğu 

hukuka uygunluk incelemesi imkanı nazara alınmalıdır. 

b- Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 

 

TCK ‘nın 28. maddesine göre “karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı 

cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen 

kimseye ceza verilmez. Bu gibi hâllerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan 

kişi suçun faili sayılır”. Madde hükmüyle sırasıyla cebir ve tehdit durumları, 

kusurluluğu etkileyen haller olarak kabul edilmişlerdir14. Bu hallere, madde 

düzenlemesinde bulunmamakla birlikte, sorumluluk hukukunun bütününde, çok eski 

çağlardan beri kusuru etkileyen bir neden olarak kabul edilen mücbir nedeni de 

eklemek gerekir. 

“Cebir, başkasının maddi güç kullanması dolayısıyla kişinin arzu ve rızası 

hilafına bir hareketi yapmaya veya yapmamaya zorlanmasıdır”15. Cebir halinde kişi  

-kanunun ifadesi ile- karşı koyamayacağı fiziksel bir güçle karşılaşmakta ve bu 

gücün etkisiyle tipik hareketi gerçekleştirmektedir16. Örneğin kullandığı araca binen 

                                                
12 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.193, Özgenç, a.g.e. s.380. 
13 Bkz. Aşağıda § IV, D, 3, b. 
14 Özgenç, a.g.e., s.371. 
15 Artuk, Gökçen, Yenidünya, a.g.e. s.653. 
16 Bkz. Özgenç, a.g.e., s.372, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.342, İçel,Evik, a.g.e. s.216-217. Ali 
Kemal Yıldız, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları,2007,s.58-59. 
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saldırganların cebir ve şiddeti nedeniyle yoldan geçmekte olan diğer bir araca kasten 

çarpan kimsenin fiili mala zarar verme suçunun tipik hareketine uysa da 

gerçekleştirdiği bu eylem açısından kusuru bulunduğundan bahsetmek olanağı 

yoktur. TCK m.28’in açık hükmü gereği bu halde cebir ve şiddeti uygulayan  kişi 

suçun faili sayılacaktır. Fakat dikkat edilmesi gereken husus, cebir halinde dahi failin 

bir iradi davranışının bulunduğudur17. Yalnızca bu irade baskı altına alınmakta ve 

belli bir yöne kanalize edilmektedir18. Buna karşın, eğer bir kimsenin somut olayda 

iradi hiçbir hareketi yoksa, zaten gerçekleştirdiği netice suçun maddi unsurunu 

karşılamayacaktır19. Örneğin (A)’nın, (B) tarafından itelenerek camı kırması 

olayında (A)’nın iradi hiçbir hareketi söz konusu olmadığından onun nedensellik 

serisindeki konumu ceza hukuku açısından önem taşımayacaktır. Bir başka ifade ile 

bu olayda (A)’nın cebir altına alınmış dahi bir iradesi ve bununla bağlı olarak iradi 

davranışı söz konusu değildir. Bu nedenle TCK m.28 hükmünün uygulanmasına 

gerek yoktur. Bu halde fiili gerçekleştiren (B) doğrudan fail olarak sorumlu olacaktır.  

Tehdit ve korkutma halinde ise bir kimseye ağır ve muhakkak bir saldırıya 

uğrayacağının bildirilmesi ile onun suç teşkil eden hareketi gerçekleştirmek zorunda 

bırakılması söz konusudur20. Bu halde fail,  “gerçekleşmesi tehdit edenin iradesine 

bağlı olan, mevcut veya ileride meydana gelecek zarardan kendisini veya başkasını 

kurtarmak amacıyla, kendisine yaptırılmak istenen icrai veya ihmali bir harekette 

bulunmaktadır”21. Burada cebirden farklı olarak faile yönelik maddi değil manevi bir 

baskı söz konusudur22. Bunun sonucu olarak fail, suç işleme ya da ağır bir tehlike ile 

karşı karşıya kalma arasında bir tercihe zorlanmaktadır. Bu durumda ağır ve 

muhakkak bir tehlikeden kurtulmak amacıyla suç işleyen failin kusurlu olduğundan 

bahsetmek mümkün olmayacaktır. Örneğin kafasına tabanca dayanan failin, 

mağdurun evini ateşe vermesinin istenmesi, tehdit edilen veterinerin zehirlenen 

hayvanlara müdahale etmesinin engellenmesi gibi hallerde fiili işleyen kimselere 

ceza verilmeyecek, bunları korkutan yahut tehdit eden kimseler suçun faili olarak 

                                                
17 Özgenç, a.g.e., s.170. 
18 Özgenç, a.g.e., s.372. Krş. Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.343. 
19 İçel,Evik, a.g.e. s.54, Özgenç, a.g.e. s.170-171. 
20 Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.655, Özgenç, a.g.e., s.373, İçel,Evik, a.g.e. s.217. 
21 İçel, Evik, a.g.e. s.216.  
22 Özgenç, a.g.e. s.373. 
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cezalandırılacaklardır. Doktrinde, kanundaki “ağır ve muhakkak” tehlike ifadesinin 

gereği olarak tehdide uğratılan menfaat ile suç işlenmekle ihlal edilecek menfaat 

arasında bir dengenin olması gerektiği belirtilmiştir; çok hafif bir zarardan kendisini 

korumak için ağır bir suç işleyen kimsenin TCK m.28 hükmünden istifade etmesi 

mümkün olmayacaktır23. 

 Cebir ve tehdit durumlarının yanında mücbir sebepler de failin ceza 

sorumluluğunu etkileyecektir24. Mücbir sebep hallerinde fail belirli bir davranışta 

bulunmak veya bulunmamak zorunda kalmakta, ancak bu zorunluluk durumu 

tamamen doğal olaylardan kaynaklanmaktadır25. Örneğin çevreyle ulaşımı kar 

yüzünden kesilmiş bir kasabadaki hayvanların aniden hastalanması halinde, bunlara 

müdahale ile kanunen görevli olan veterinerin, elindeki ilaç stokunun bitmesi 

nedeniyle müdahale edemediği için ölen hayvanlardan dolayı ihmal suretiyle mala 

zarar verme suçunu işlediğinden bahsetmek mümkün değildir. Zira bu halde ilaç 

stokunun bitmesi, birden çok hayvanın aniden hastalanması nedeniyledir ve bu 

haliyle bir mücbir sebebin neticeyi şekillendirdiğinden bahsetmek gerekecektir. 

c- Haksız Tahrik 

 

Haksız tahrik, kusurluluğu etkileyen bir neden olarak TCK’ nın 29. 

maddesinde düzenlenmiş ve hükümde “haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet 

veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye” daha az ceza verileceği 

belirtilmiştir. Haksız tahrik halinde failin iradesinde bir zayıflama meydana geldiği 

düşünülmektedir26. Mala zarar verme suçu, benzer suçlar içinde haksız tahrik 

hükümlerinin en çok uygulama alanı bulabileceği suç tipidir. Zira haksız bir 

saldırıyla karşılaşan ve fakat saldırıyı gerçekleştirenin şahsına zarar veremeyen bir 

çok kimse onun mallarına zarar verme yoluna gitmektedir. Bu hükmün 

uygulanabilmesi için çeşitli koşullar bir arada bulunmalıdır: 

                                                
23 İçel,Evik, a.g.e. s .217, Özgenç, a.g.e., s.374, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.655 ,Erdem, a.g.e. 
s.210, Yıldız, a.g.e. s.59. 
24 İçel,Evik, a.g.e. s.216, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.656. 
25 Bkz. Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.656 – 657. 
26 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.347, Özgenç, a.g.e., s.393, İçel,Evik, a.g.e. s. 226, 
Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.674 . 
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Öncelikle haksız bir fiil bulunmalıdır. Buradaki fiil hiç kuşkusuz insandan 

sadır olan davranışları ifade etmektedir27. Sahipli olsa bile bir hayvan tarafından 

gerçekleştirilen fiil, bu hayvan fail tarafından araç olarak kullanılmadıkça, haksız 

tahrik hükümlerinin uygulanmasına sebebiyet vermeyecektir28. Bu nedenle 

komşusunun, daha önceden bahçesine zarar veren tavuğunu öldüren failin haksız 

tahrikle bu suçu işlediğinin kabulü mümkün değildir. Buna karşılık sahibinin, daha 

önceden çocukları üzerine saldırttığı köpeğini öldüren failin bu hareketi, haksız 

tahrik kapsamında telakki edilebilecektir. Her durumda, haksız fiilin mutlaka faile 

karşı işlenmiş olması şart değildir. Failin malına yönelmiş bir saldırı da failde bir 

öfke veya üzüntü yaratabileceği gibi, ondan başkasına olan saldırılar da aynı sonuca 

yol açabilecektir29. Önemli olan bu tahrikin “haksız” olmasıdır30. Bir fiilin haksız 

olması onun mutlaka suç olmasını gerektirmez, suç olmasa bile hukuka aykırı olan 

her davranış haksız sayılabilecektir31. Bu durum özellikle kendisini taksirli fiillerde 

göstermektedir. Örneğin kasti zarar verme kadar taksirli zarar verme de hukuka 

                                                
27 Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.685. 
28 İçel,Evik, a.g.e. s.226-227. Yargıtay’ın şu kararı ilginçtir; “müştekiye ait hayvanların ekili tarlasına 
girerek zarar vermesinin yarattığı öfke ve elemin etkisi ile atılı suçu işleyen sanık hakkında tahrik 
hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi”, Y10CD., Tarih ve 08.10.2002, 27336 – 
23734 S. Kararı (Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.516). 
29 İçel,Evik, a.g.e. s.227, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.687, Yıldız, a.g.e. s.62. Aksi yönde görüş 
Turabi, a.g.e. s.107.  
30 “Dosya kapsamına göre; fen bilgisi dersi öğretmenleri olan müştekinin mobiletinin benzin deposuna 
toz şeker atmak suretiyle zarar vermek isteyen sanıklar tüm aşamalarda müştekinin kendilerine sık sık 
“aptal, salak vs...” gibi sözlerle küfür etmesi ve sebepsiz yere kendilerini dövmesinden kaynaklanan 
öfkeyle atılı suçu işlediklerini belirterek, suçlarını samimi bir biçimde ikrar etmeleri karşısında; 
sanıkların müşteki hakkında söz konusu iddialarının doğruluğu halinde müştekinin memurluk görevini 
yasaya uygun olarak yaptığının kabul edilmesi mümkün olamayacağından ve bu durumda sanıklar 
hakkında TCK.nun 516/2. maddesinin 1. bendi uyarınca değil haksız tahrik altında kaldıklarının 
kabulü ile basit ızrar suçundan TCK.nun 516/ilk ve 51. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları 
gerekeceğinden, sanıklara müşteki hakkında söz konusu iddialarını ispatlama olanağının da verilerek, 
ayrıca mahkemece de bu hususta resen araştırma yapılması gerektiği de gözetilmeksizin, eksik 
inceleme ile yazılı biçimde hüküm kurulması” Y10CD.,16.12.2003 Tarih ve 5747-22605 S. Kararı , 
(Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.513) “Şikayetçi okul müdürü, okul mallarına zarar verilmemesini 
sağlamakla yükümlüdür. Bu durumu sağlamak için, okul bahçesinde top oynamalarını engellemek 
üzere topu almıştır. Sanık arkadaşları ile top oynamanın yasaklandığı okul bahçesinde top oynamak 
suretiyle, ilk haksız hareketi kendisi yaptığı gibi, şikayetçi okul müdürünün okul mallarına zarar 
verilmesini önlemeye yönelik açıklanan davranışının haksız hareket oluşturmadığı da açıktır.. bu 
itibarla olayda şikayetçinin haksız hareketinden söz edilemeyeceği gibi haksız hareket, sanık 
tarafından yapıldığından Y’nın 51/1. maddesinin uygulama koşulları doğmamıştır.” YCGK. 8.7.1991 
Tarih ve 1991/196-225 S. Kararı (Alasu, a.g.e. s.95-96). 
31 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.274-275, Özgenç, a.g.e., s.394, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.687, 
Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.348, İçel,Evik, a.g.e. s.227. 
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aykırıdır ancak kanun bunlardan yalnızca ilkini suç olarak kabul etmiştir. Ancak 

taksirli zarar verme halinde de bir haksızlığın söz konusu olduğundan şüphe yoktur32.  

Haksız fiil neticesinde failde hiddet veya şiddetli elem meydana gelmiş 

olmalıdır. Hiddet failin öfkelenmesini, şiddetli elem ise derin bir üzüntüye düşmesini 

ifade etmektedir33. Her haksız hareketin bu tarz bir duruma yol açmayacağı açıktır. 

Fakat hangi hallerde bu tarz bir neticeye varılabileceğini önceden söyleyebilmek de 

imkansızdır. Bu şartın gerçekleşip gerçekleşmediği, somut olayın özelliklerine göre 

belirlenebilecektir. 

Fail, mala zarar verme  suçu teşkil eden fiili bu hiddet veya şiddetli elemin 

etkisi altında işlemiş olmalıdır. Bununla ifade edilmek istenen gerçekleşen mala 

zarar verme fiilinin sebebinin, daha önceden gerçekleşen haksız fiilin yarattığı hiddet 

veya şiddetli elem olmasıdır34. Bununla bağlantılı olarak tepki niteliğindeki fiilin bu 

kapsamda sayılabilmesi için haksız saldırıda bulunan kimseye yöneltilmesi gerekir. 

Bir kimseye kızıp da hıncını başkasından çıkaran kimsenin haksız tahrik 

hükümlerinden yaralanması mümkün değildir35. Buna göre, örneğin bir çocuğun, 

kendisine ait bahçeden meyve çalmasına kızan kimsenin, onun babasının evinin 

camını kırması haksız tahrik kapsamında telakki edilemeyecektir36. 

 Somut olayda bu koşulların bulunması halinde, mala zarar verme suçunu 

işleyen faile verilecek ceza TCK m.29 gereği dörtte birinden dörtte üçüne kadarı 

indirilerek hükmolunacaktır. Haksız tahrik, bir “ceza sorumluluğunu etkileyen 

neden” olduğundan, bu mazeret sebebinin maddi şartlarında hataya düşen fail bu 

hatasının kaçınılmaz olması şartıyla, TCK m.30 hükmünden yararlanabilecektir37. 

                                                
32 Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.689, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.275. “Maddi olayda şikayetçi, 
ineğini bağlamamış, gerekli önlemler almamış, henüz 6 yaşında bulunan kızının nezaretine bıraktığı 
inek, sanığın tarlasına girerek zarar vermiştir. Gerekli özen gösterilmemiş ve önlem alınmamıştır. 
Sanık, şikayetçinin ihmali sonucu ineğin tarlaya zarar vermesinin doğurduğu öfke altında yüklenen 
suçu işlemiştir. Bu nedenle sanık hakkında 51/1. maddesinin uygulanması yerinde olup...” 
YCGK.,24.12.1990 Tarih ve 8-340/357 S. Kararı. (Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.510). 
33 Krş. Özgenç, a.g.e. s.394-395, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.350. 
34 Bkz. Özgenç, a.g.e. s.395, İçel,Evik, a.g.e. s.228 vd., Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.692-694. 
35 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.350, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.277, Özgenç, a.g.e., s.395 
Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.693. 
36 “Müştekinin çocuğu tarafından sanığa ait ayçiçeğinin koparılması hali müştekiden sadır olan haksız 
bir hareket sayılamayacağından...” Y8CD. 12.02.1990 Tarih ve 1989/11069 E. ve 1990/1361 K. S. 
Kararı (Alasu, a.g.e. s.112). 
37 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.273, Özgenç, a.g.e., s.399, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.686. 
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d- Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 

 

 Yukarıda suçun unsurları bölümünde incelediğimiz üzere, suçun hukuka 

aykırılık unsuru açısından eğer bir hukuka uygunluk sebebinden bahsedilebilecekse, 

önemli olan gerçekleşen fiilin bu hukuka uygunluk nedeni için kanunda öngörülen 

sınırlar içinde işlenmesidir. Örneğin meşru savunma halinden bahsedilebilmesi için 

gerçekleştirilen savunma hareketinin ancak saldırıyı bertaraf edebilecek oranda 

olması gerekir. Eğer failin karşı saldırısında bu oranın üzerine çıkılmışsa meşru 

müdafaada sınırın aşıldığından bahsedilebilecektir. İşte buna ilişkin olarak TCK’nın 

27. maddesinde “ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın 

aşılması hâlinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için 

kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur. 

Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya 

telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez”  hükmüne yer verilmiştir. Hükümle her 

şeyden önce kanun koyucu, sınırın kasten aşılması ile kast olmaksızın aşılması 

halleri arasında bir ayrım yapmıştır. Gerçekten, eğer fail bu sınırı bilerek ve 

isteyerek aşmış ise cezasında bir indirime gidilmesi mümkün değildir38. Örneğin 

hasmının kendisi üzerine saldığı köpeğini bacağından yaralayarak durdurmayı 

başaran fail, bununla yetinmeyip hayvanı öldürürse artık meşru savunma 

hükmünden faydalanamayacak ve mala zarar verme suçundan dolayı 

cezalandırılabilecektir. Ancak fail bu sınırı kast olmaksızın da aşabilir. Örneğin 

komşunun arazisine taşarak zarar veren dal ve kökleri, kanunun kendisine verdiği 

yetkiye dayanarak kesen fail, bu hukuka uygunluk nedeninin sınırını bilmeden 

aşarak, kendi arazisine zarar vermeyen dal ve kökleri de kesmiş olabilir. İşte bu 

halde kanun, failin fiilinin uyduğu kanuni tipe göre cezalandırılmamasını, eğer fiil 

taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın 

                                                
38 İçel,Evik, a.g.e. s162, Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.57, Özgenç, a.g.e., s. 384, 
Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.547, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.225, Koca, a.g.e. s.141, Yıldız, a.g.e. 
s.55. “Olayımızda müştekiye ait ağaçların dal ve köklerinin, sanığa ait taşınmaza geçip zarar vermesi 
değil, bu ağaçların “gölge yapmak” suretiyle zarar vermesi söz konusudur. Esasen, dal ve köklerin 
komşu taşınmaza geçip zarar vermesi halinde dahi bu halden mağdur olanlara tanınan yetki, o ‘dal ve 
kökleri kesip enkazını zaptetme’kten ibarettir. Sanığınsa, hudut boyundaki bütün ağaçları yerdeki bitki 
örtüsüyle birlikte dip kısımlarından yakarak müştekiye zarar verdiği anlaşıldığından...” YCGK, 
10.12.1984 Tarih ve 9/197 E. ve 433 K. S. Kararı (Gözübüyük, a.g.e. s.831). 
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indirilerek hükmedilebileceğini belirtmektedir (TCK m.27). Mala zarar verme 

suçunun taksirle işlenmesi mümkün olmadığına göre, bu suç tipine ilişkin hukuka 

uygunluk nedenlerinin sınırlarının kast olmaksızın aşılması halinde failin 

cezalandırılabilmesi mümkün değildir39. Burada, kanunda meşru savunma için kabul 

edilmiş özel duruma da dikkat etmek gereklidir. Meşru savunmada sınırın aşılması 

mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise fail 

cezalandırılmayacaktır (TCK m.27/f.2). Burada aslında sınırın taksirle değil kasten 

aşılması söz konusudur. Bu halde fail, hukuka uygunluk nedeninin sınırını bilerek 

ve isteyerek aşmaktadır. Ancak fail bu fiili mazur görülebilecek bir heyecan, korku 

veya telaş etkisi altında işlemektedir. Buna göre yukarıda verdiğimiz örnekte, 

hasmının kendisi üzerine saldığı köpeğini bacağından yaralayarak durdurmayı 

başaran fail, köpeklere karşı zaten kendisinde bulunan korkunun da etkisiyle 

heyecanlanmış ve hayvanı öldürmüşse, TCK m.27 gereği mala zarar verme 

suçundan dolayı cezalandırılamayacaktır. 

 

e- Zorunluluk Hali 

 

Genel olarak, karşı konulması mümkün olmayan bir tehlikeden kurtulmak 

amacıyla hareket eden failin, içinde bulunduğu durumu ifade eden zorunluluk halinin  

hukuki niteliği Türk Hukuku’nda tartışmalıdır40. Ancak CMK’nın “yüklenen suçun 

                                                
39 Turabi, a.g.e. s.104. 
40 Bu konuda ağırlıklı görüş, zorunluluk halinin TCK’ da bir hukuka uygunluk nedeni olarak 
düzenlenmediğini, bu haliyle, kusurluluğu ortadan kaldıran hal olarak telakki edildiğini belirtmektedir 
(Özgenç, a.g.e. s.376, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.663, Koca, a.g.e. s.129).Buna karşın diğer 
yazarlar, zorunluluk halinin fiili hukuka uygun hale getiren bir hal olduğunu ifade etmektedirler 
(Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.251, İçel,Evik, a.g.e. s.132. Ayrıca bkz. Mahmutoğlu, in: Hukuk 
ve Adalet, s.51). Kaynağını Alman Ceza Kanunundaki düzenlemeden (Bkz. Jescheck, a.g.e. s.35-36) 
alan ve son zamanlarda Türk doktrininde de ifade olunmaya başlayan üçüncü bir görüş ise zorunluluk 
halinin çifte fonksiyonu olduğunu, korunan hukuksal değer ile zarar verilen hukuksal değer arasındaki 
orana göre, bazı durumlarda fiili hukuka uygun hale getireceği bazı hallerde ise kusurluluğu 
etkileyeceğini belirtmektedir. (Zeynel T. Kangal, “Zorunluluk Durumunun Ceza Sorumluluğuna 
Etkisi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 
2006, s.39 ). Bu son görüş, kusuru kaldıran zorunluluk haline ilişkin unsurların, hukuka aykırılığı 
kaldıran zorunluluk haline ilişkin unsurları ihtiva ettiğini belirtmekte ancak ikisi arasındaki farkın 
korunan hukuksal değerler arasındaki orantı noktasında olduğunu belirtmektedir. Buna göre yukarıda 
bizim kusurluluk bahsinde incelediğimiz koşullara ek olarak fiilin hukuka uygun sayılabilmesi için 
korunan hukuksal değerin, zarar verilen hukuksal değerden önemli ölçüde üstün olması da gerekir 
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hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali 

ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi” halinde “kusurunun bulunmaması 

dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir” şeklindeki 223.maddesini 

ve TCK m.25’in gerekçesini dikkate alan ağırlıklı görüş, zorunluluk halinin TCK’da 

bir hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmediğini, bu haliyle, kusurluluğu 

ortadan kaldıran hal olarak telakki edildiğini belirtmektedir41.  Bu görüş çerçevesinde 

TCK m.25’nın “gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek 

neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak 

bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin 

ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen 

fiillerden dolayı faile ceza verilmez” şeklindeki hükmüne göre zorunluluk halinin 

varlığından bahsedebilmek için bazı koşulların somut olayda söz konusu olması 

gerekir. 

Bir fiilin zorunluluk hali çerçevesinde kusuru kaldırdığından söz edilebilmesi 

için ilk koşul bir hakka yönelik ağır ve muhakkak bir tehlikenin bulunması 

koşuludur. Tehlike, bir kimsenin yahut bir şeyin varlığını ve güvenliğini tehdit eden 

ve bir zarar olasılığı ortaya koyan durumdur42. Bu tehlikenin kaynağı önemli 

değildir; tehlike bir insandan, hayvandan veya tamamen doğal olaylardan 

kaynaklanabilir43. Ancak tehlikenin iradi bir saldırı biçiminde gerçekleşmemesi de 

şarttır. Zira bu halde, zorunluluk halinden değil meşru savunma halinden söz etmek 

gerekecektir. Tehlikenin ağır ve muhakkak bir tehlike olması ise bu tehlikenin, 

derhal bertaraf edilmemesi halinde yakın zaman içinde ciddi bir zarar meydana 

getirmeye elverişli olması biçiminde anlaşılmalıdır. Bu çerçevede bir köpeğin 

saldırısına uğrayan ya da dağda ipi kopmak üzere olan veyahut freni patlamış bir 

kamyonun üzerine yöneldiği kimsenin ağır ve muhakkak bir tehlike içinde olduğunu 

kabul etmek gerekecektir.  

                                                                                                                                     

(Kangal, a.g.e. s.290 vd). Bunun için her iki yararın karşılaştırılması ve biri diğerine kategorik olarak 
“önemli ölçüde” üstün olduğunun tesbiti gerekir. Bunun tespitinde ise somut olayın bütün özellikleri 
göz önünde tutulmalıdır (Kangal, a.g.e.s.311). 
41 Özgenç, a.g.e. s.376. 
42 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.206. 
43 Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.52, Özgenç, a.g.e., s376-377, İçel,Evik, a.g.e. s.133. 
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İkinci olarak bu tehlikenin halen mevcut olması da şarttır. Henüz var olmayan 

bir tehlikeye karşı zorunluluk durumunda bulunulamayacağı gibi, ortadan kalkmış 

bir tehlikeyle ilgili olarak da zorunluluk durumundan bahsedilemeyecektir44. Üçüncü 

olarak fail bu tehlikeye bilerek neden olmamış ve tehlikeye katlanma hukuksal 

yükümlülüğü de bulunmuyor olmalıdır. Tehlike fail tarafından kasten meydana 

getirilmiş ise bunun cezalandırılmayı önleyen bir neden olarak kabulü mümkün 

olmayacaktır. Örneğin kendisinin çıkardığı yangından kaçarken eşyaya zarar veren 

kimse açısından ıztırar hali söz konusu değildir. Ancak her durumda failin tehlikeye 

katlanma hukuksal yükümlülüğü söz konusu olmamalıdır45. Örneğin yangına 

müdahale eden itfaiye eri için yangını söndürmek görev icabıdır. Bu kimsenin 

gerçekleştirdiği fiiller için yangın tehlikesi ıztırar hali kapsamında kabul 

edilemeyecektir. 

Zorunluluk halinden bahsedebilmek için failin bu saldırıdan başka türlü 

korunma olanağının bulunmaması da gereklidir. Eğer fail, kaçarak ya da daha az 

önemde başka bir hukuksal değeri zedeleyerek tehlikeden kurtulabiliyor ise 

zorunluluk halinden bahsedilemeyecektir46. Burada esasında tehlikeyle ilgisiz üçüncü 

bir kişiye zarar verildiğinden, bu koşulun dar yorumlanması gerektiği 

belirtilmektedir: Buna göre “örneğin, kaçıp kurtulması mümkünken kaçmayıp, 

üçüncü kişiye ait bir mala zarar verirken tehlikeden korunmuş bulunan bir kimsenin 

hareketi zorunluluk hali olarak kabul edilmemelidir”47. 

Son olarak tehlike ile korunma arasında bir orantının bulunması gereklidir. 

Bu kapsamda hem korunan yararlar arasında makul bir denge, hem de kullanılan 

aracın orantılı olmasına dikkat edilecektir48. Eğer korunan hukuksal değer tehlikeye 

atılan hukuksal değerle eşdeğer ya da daha üstün bir değer değilse zorunluluk 

halinden bahsedilemeyecektir. Bu koşulların somut olayda bulunması durumunda 

mala zarar verme suçunu işleyen fail, kusuru olmaması dolayısıyla 

cezalandırılmayacaktır. 

 

                                                
44 İçel,Evik, a.g.e. s.134. 
45 Öztürk, Erdem ,a.g.e. s.164, İçel,Evik, a.g.e. s.137. 
46 Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.52-53, Öztürk, Erdem,a.g.e. s.208, İçel,Evik,a.g.e. s.138. 
47 Öztürk, Erdem ,a.g.e. s.208. 
48 Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.53, İçel,Evik, a.g.e. s.139. 
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B- MALA ZARAR VERME SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK 

 

1- Etkin Pişmanlık Kavramı 

 

Etkin Pişmanlık, doktrinde genel olarak hem gönüllü vazgeçmeyle birlikte 

suçun neticesi henüz gerçekleşmeden önceki dönemde, hem de bu netice 

gerçekleştikten sonraki dönemde failin müspet hareketlerine bağlanan şahsi 

cezasızlık neticesi kapsamında incelenmektedir49. Buna göre fail, icra hareketleri 

tamamlanmadan önce girdiği suç yolundan döner ve icra hareketlerini 

tamamlamaktan vazgeçerse gönüllü vazgeçme50, icra hareketlerini tamamladıktan 

sonra işlemeyi kastettiği suçtan vazgeçerek neticenin gerçekleşmesini önlemeye veya 

gerçekleşen zarar neticesini telafi etmeye çalışırsa etkin pişmanlık söz konusu olur51. 

Yeni TCK ise etkin pişmanlığın bu iki halinden birincisini (icra hareketlerini 

tamamladıktan sonra işlemeyi kastettiği suçtan vazgeçerek neticenin gerçekleşmesini 

önleme) gönüllü vazgeçme başlığı altına alarak genel hükümler kısmında, ikincisini 

(gerçekleşen zarar neticesini telafi etme) ise genel bir hükümle değil, yalnızca bazı 

suç tipleri için özel hükümler kısmında düzenlemiştir52. Bu ayrıma paralel olarak biz 

de mala zarar verme suçu açısından kanunda kabul edilmiş bulunan birinci hali 

ileride gönüllü vazgeçme başlığı altında, ikinci hali ise bu bölümde etkin pişmanlık 

başlığı altında incelemeyi uygun bulduk. 

 

2- Mala Zarar Verme Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümleri 

a- Kanuni Düzenleme 

 

  Etkin pişmanlık hali yalnızca mala zarar verme suçu için değil diğer bir çok 

suç tipi için de kabul edilmiştir. Gerçekten TCK’da düzenlenen kişi hürriyetinden 

                                                
49 Bkz. Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, s.451-452, İçel, Evik, a.g.e. s.259, Özgenç, a.g.e. s.439, Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.773. 
50 İçel, Evik, a.g.e. s.255. 
51 Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, s 451, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.406-407, Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.768, İçel, Evik, a.g.e. s.255, Özgenç, a.g.e., s.438. 
52 Özgenç, a.g.e. s.439, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.768. 
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yoksun kılma, malvarlığına karşı suçlar, uyuşturucu madde suçları, suç işlemek 

amacıyla örgütlenme suçları, zimmet, rüşvet gibi suçlar için de etkin pişmanlık 

hükümlerine yer verilmiştir. Bu çerçevede mala zarar verme suçu için 

uygulanabilecek etkin pişmanlık hükümlerine diğer malvarlığına karşı suçlar ile 

birlikte 168. maddede yer verilmiştir. Hükme göre “hırsızlık, mala zarar verme, 

güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs ve karşılıksız 

yararlanma suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma 

başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık 

göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle 

tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. Etkin 

pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce 

gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir. Yağma suçundan 

dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci fıkraya giren 

hallerde yarısına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir. Kısmen 

geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, 

ayrıca mağdurun rızası aranır.”  Görüleceği üzere etkin pişmanlık, bazı suçlar ayrık 

tutularak, hemen tüm malvarlığı suçları için kabul edilmiş genel bir cezadan indirim 

yapılmasını gerektiren haldir53. Bu halde fail, gerçekleşen zarar neticesini telafi 

etmekte ve bu nedenle hakkında verilecek cezada indirim yapılmaktadır. Kanun 

koyucu burada yapılacak indirimin miktarını belirlerken, failin pişmanlık 

göstermesinin zamansal olarak adli evreler (kovuşturma ve hüküm) karşısındaki 

konumunu dikkate almıştır. Buna göre fail, henüz hakkında kovuşturma başlamadan 

önce pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı giderirse verilecek cezanın üçte 

ikisine kadarı, buna karşın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm 

verilmezden önce giderirse verilecek cezanın yarısına kadarı indirilecektir. Etkin 

pişmanlık hükümleri yalnızca fail hakkında değil, azmettiren veya yardım eden 

hakkında da uygulama alanı bulacaktır. Kural olarak bu hükümlerin 

uygulanabilmesi, mağdurun bunu kabul etmesine bağlı tutulmamıştır. Ancak zararın 

tamamen değil de kısmen tazmini halinde etkin pişmanlık hükümlerinin 

uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası da aranacaktır. 

                                                
53 Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1196-1197. 
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  Eski TCK’da malvarlığına karşı suçlarda etkin pişmanlık hükmü 523. 

maddede düzenlenmişti. Her iki düzenleme arasında konumuz açısından iki önemli 

fark bulunmaktadır. Birincisi her iki kanun hükmünün kapsadığı alanla ilgilidir. 

Eski TCK ‘da tüm mala zarar verme eylemleri değil, yalnızca basit mala zarar 

verme eylemleri etkin pişmanlık kapsamında sayılmaktaydı. Bu açıdan nitelikli 

mala zarar verme eylemleri için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması 

mümkün değildi. Oysa Yeni TCK’ da suçun basit veya nitelikli mala zarar verme 

olması arasında bir ayrım yapılmış değildir. Fiil ister TCK m.151’in isterse de TCK 

m.152’nin kapsamına girsin etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi 

mümkündür. İkinci olarak her iki kanunun öngördüğü indirim oranları da 

birbirinden farklıdır. Gerçekten Eski TCK’ da fail kendisi hakkında takibat 

başlamadan önce zararı karşılarsa  cezası üçte birden yarısına, takibat esnasında 

zararı karşılarsa altıda birden üçte bire kadar indirilecekti. Burada takibatın 

başlaması ifadesi de kamu davasının açılması olarak kabul edilmişti. Oysa Yeni 

TCK ile failin hakkında kovuşturma başlamadan önce, verilen zararı gidermesi 

halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı,  kovuşturma başladıktan sonra ve 

fakat hüküm verilmezden önce giderilmesi halinde ise, verilecek cezanın yarısına 

kadarı indirileceği kabul edilmiştir. Böylece yeni TCK ile indirim oranları önemli 

ölçüde arttırılmıştır.  

b- Koşulları 

 

  1-  Suç tamamlanmış olmalıdır:  Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi 

için ilk koşul suçun tamamlanmış olmasıdır. Eğer suç tamamlanmamış ve fakat fail 

kendi isteğiyle icra hareketlerini yarıda bırakmış, suçun tamamlanmasını veya 

neticenin meydana gelmesini önlemişse bu halde etkin pişmanlık değil gönüllü 

vazgeçme (m.36) söz konusu olacaktır54.  

  2- Fail, azmettiren veya yardım eden bizzat pişmanlık göstererek mağdurun 

uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermiş olmalıdır: 

Kanun koyucunun burada, failde “pişmanlık” araması meselesi eski TCK döneminde 

                                                
54 Tezcan,Erdem,Önok;a.g.e.s.630, Yıldız, a.g.e. s.290. 
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de tartışılmıştır55. Bu dönemde doktrin56 ve Yargıtay57, burada esas olarak mağdurun 

zararının giderilmesi amaçlandığından failin pişmanlık duyup duymamasının önemli 

olmadığını, bu kapsamda zararın fail dışında ve hatta onun bilgisi haricinde 

giderilmesi halinde de bu hükmün uygulanabileceğini kabul etmekteydi. Hatta 

Yargıtay, eski tarihli bir içtihadı birleştirme kararında, çalınan malın sanık dışında bir 

başkası tarafından iade veya tazmini halinde sanığın bilgisi ve onayı aranmaksızın, 

Eski TCK’ nın malvarlığına karşı suçlarda etkin pişmanlığı düzenleyen 523. 

maddesinin uygulanması gerektiğine hükmetmişti58. Bu içtihadı birleştirme kararının 

malvarlığına karşı suçlardaki bütün etkin pişmanlık halleri için cari olduğu kabul 

olunmaktaydı. Yargıtay sonraki tarihlerde verdiği bir çok kararda da aynı esası kabul 

etmişti59. Fakat Yeni TCK’da eski düzenlemeden farklı olarak “failin, azmettirenin 

veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen 

geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi” ibaresine yer verilmiştir. 

Burada kanun hem failin pişmanlık göstermesinden açıkça bahsetmekte hem de bu 

pişmanlığı ve daha ziyade giderimi niteleyecek şekilde, “bizzat” ifadesini 

kullanmaktadır. Bu açıdan kanaatimizce kanun koyucu burada bir “pişmanlık” halini 

düzenlemiş olup buna bağlı olarak da mağdurun uğradığı zararın “bizzat” 

giderilmesini aramış ve böylece mağdurun zararının giderilmesini bu pişmanlığın 

objektif tezahürü olarak kabul etmiştir. Bu nedenle giderimin de bizzat fail tarafından 

yapılmasını aramak doğru olur60. Bu açıdan Yargıtay’ın yukarıda anılan içtihadı 

birleştirme kararının Yeni TCK hükmü karşısında geçerliliğinin kalmadığı görüşü61 

                                                
55 Bkz. Önder; Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.493. Ayrıca 
bkz. Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.598. 
56 Bkz. Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.598, Gözübüyük, a.g.e. s.863. 
57 YİBGK 29.6.1955 Tarih ve 10 E., 16. K. Sayılı Kararı (Bkz. Gözübüyük, a.g.e. s.863-864.), Y6CD. 
30.10.1991, 1991/5820 E. ve 191/6889 K. S. Kararı (YKD. 1992 cilt:18 sa.2 s.307, zik. Dönmezer, 
Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.598) Y6CD. 22.06.1984 Tarih ve 1984/3385 E. ve 1984/5442 K 
S. Kararı (Gözübüyük, a.g.e. s.869). 
58 YİBGK 29.6.1955 Tarih ve 10 E., 16. K. S. Kararı (Bkz. Gözübüyük, a.g.e. s.863-864.) 
59 Bkz. yukarıda dpnt 57. Ayrıca bkz. Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim 
Alanında Suçlar, s.497’de zikredilen  kararlar. 
60 Farklı gerekçelerle aynı görüşte Tezcan,Erdem,Önok;a.g.e.s.630, Turabi,a.g.e. s.115, Alşahin, a.g.e. 
s.89. Krş. Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.195, Yıldız da hükmün, bu şekilde yorumlanması 
gerektiğini ifade etmekte ancak bu düzenlemenin bu haliyle yerinde olmadığını belirtmektedir. Yazara 
göre etkin pişmanlık hükümleri bir taraftan failin pişmanlığı esasına dayanmakta ise de asıl önemli 
nedeni mağdurun zararının giderilmesidir. Bu nedenle yazara göre zararın üçüncü kişilerce giderilmesi 
halinde de etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması kabul edilmeliydi (Yıldız, a.g.e. s.290). 
61 Tezcan,Erdem,Önok;a.g.e.s.631, Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1198. 
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bizce de doğrudur. Nitekim yeni tarihli bir Ceza Genel Kurulu Kararında da 765 

Sayılı TCK’ dan farklı olarak 5237 Sayılı TCK’ daki düzenlemenin “tek başına iade 

ve tazmine” değil, “pişmanlık sonucu olan iade ve tazmine” önem atfettiği 

belirtilmiştir62. Burada kanun koyucu her ne kadar giderimin bizzat yapılmasını 

aramışsa da pek tabiidir ki failin bir başkasından borç veya bağış alarak bu giderimi 

yapmasına63 ya da giderimi onun talimatıyla ve onun mal varlığından olacak şekilde 

vekilinin yapmasına herhangi bir engel yoktur. Hatta Yargıtay, cezaevinde bulunan 

sanığın girişimleri ile zararın ailesi tarafından giderilmesini de bu kapsamda 

saymıştır64.  

                                                
62 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, 27.05.2008 Tarih ve 2008/11-127 E. , 2008/147  sayılı kararında 
bu hususla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: “(...) tartışılması gereken asıl konu; 5237 sayılı Yasanın 
168. maddesinin aradığı anlamda “failin bizzat göstereceği pişmanlıktan” ne anlaşılması gerektiği 
hususuyla ilgilidir. Bu konuda öğretide ve uygulamada hakim olan düşünce; 5237 sayılı Yasanın 168. 
maddesinin, 765 sayılı Yasanın 523. maddesinden farklı olduğu ve tazminden çok pişmanlık esasına 
dayandığı şeklindedir. (...) . 765 sayılı Yasanın 523. maddesinin “iade ve tazmin esasına” dayalı bir 
düzenleme olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Başlangıçta tartışmalara konu edilen bu husus; 
29.06.1955 gün ve 10-16 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 
11.11.1997 gün ve 248-288 sayılı kararı başta olmak üzere birçok Yargıtay Kararında kabul edilmiş 
ve vurgulanmıştır. 5237 sayılı Yasanın 168. maddesinin düzenlenmesi sırasında ise; maddeye “..failin, 
azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri 
verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi….” ibaresi eklenmek suretiyle oluşması muhtemel 
tereddütlerin önüne geçilmek istenmiştir. Zira, metinde geçen “bizzat pişmanlık göstererek” ibaresi, 
düzenlemenin “tek başına iade ve tazmine” değil, “pişmanlık sonucu olan iade ve tazmine” önem 
atfettiğinin açık göstergesidir. Nitekim; madde ile ilgili Meclis Komisyonunda yapılan görüşmeler 
sırasında da bu konu gündeme gelmiş ve oturum Başkanının “Önemli olan zararın giderilmesi değil 
mi Hocam?” şeklindeki sorusuna, Yasayı hazırlayanlardan birisi olan Prof. Dr. İzzet Özgenç; “Hayır, 
bu maddenin koruduğu espri bu değil. Bu maddenin koruduğu espri, mağdurun mağduriyetini sadece 
gidermek değil. Kişinin pişmanlık duymasını sağlamak.…” şeklinde yanıt vermiştir.” YCGK 
27.05.2008 T. 2008/11-127 E.,2008/147 S. K. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı UYAP 
Mevzuat Bilgi Bankası http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/UYAP_Mevzuat.exe(çevrimiçi), 09.05.2009 
63 Bu açıdan Yıldız’ ın  mağdurun zararının giderilmesinin amaçlanması ile yetinilmesi gerekirken 
kanunda failin bizzat pişmanlık göstermesinin aranmasını eleştirerek ifade ettiği  “kanunun kabul 
ettiği sistem çerçevesinde, örneğin ekonomik geliri olmayan bir çocuğun gerçekleştirdiği mala karşı 
suçtan kaynaklanan zararı gidermesi mümkün olmadığında etkin pişmanlık hükümlerinden 
yararlanması da mümkün olmayacaktır” (Yıldız, a.g.e. s.290) görüşü isabetli değildir. Zira bu çocuğun 
pişmanlık göstermesi durumunda onun yakınlarının, ona bağış kabilinden verdikleri para ile zararın 
giderilmesine yasal hiçbir engel yoktur. Kanunun bu düzenlemesinde bizzat pişmanlık gösterilmesinin 
aranması karşında failin pişmanlık göstermesi durumunda başkalarından borç veya bağış alarak 
zararını karşılamasını engellemesi söz konusu değildir. Zaten bu tarz bir yorum, hükmün “hem failin 
pişmanlık göstermesi hem de bunun tezahürü olarak zararı gidermesi” amacı ile bağdaşmayacaktır. 
64 Bkz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun dpnt.62’de andığımız 2008/11-127 E. , 2008/147  sayılı 
kararı. Ancak Yargıtay Yeni TCK döneminde verdiği ve andığımız CGK kararından daha önceki 
tarihli bir kararında sanığın amcasının giderimi yapmasını yeterli görmüş ve pişmanlık duyulması 
meselesini tartışmamıştır: “Meydana gelen zararın olaydan bir gün sonra sanığın amcası tarafından 
aynen tazmin yoluyla giderilmiş olduğu gözetilerek, 5237 sayılı TCK'nın 168. maddesinde düzenlenen 
etkin pişmanlık hükümlerinin aynı Yasa'nın 7/2, 5252 sayılı Yasa'nın 9/3. maddeleri uyarınca yapılan 
lehe Yasa değerlendirmesinde nazara alınmaması (...)” Y9CD. 26.09.2007 tarih ve 2006/8688 E. , 
2007/6755 K. S. Kararı. Yine benzer bir kararda sanığın babasının kırılan camı taktırması TCK 
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Kanun koyucu bu hükümden yalnızca suçu işleyen failin değil azmettirenin 

ve yardım edenin de yararlanabileceğini kabul etmiştir. Bu çerçevede suça azmettiren 

kimse de mağdurun zararını giderirse, bu kimse hakkında da bu ceza indirimi hükmü 

uygulanabilecektir. Ancak eklemek gerekir ki doktrinde genellikle kabul edildiği 

üzere “suçun iştirak halinde işlenmesi durumunda bunlardan birisi veya bir kaçı geri 

verme ve tazmini gerçekleştirdiğinde yalnızca bunlar etkin pişmanlıktan 

yararlanabilir; diğer suç ortakları yararlanamaz.”65. Bu açıdan azmettirenin yaptığı 

giderimden fail veya yardım eden yararlanamayacaktır66. Suçla ilgili birden fazla fail 

veya bir faille birlikte azmettiren ya da yardım eden bulunması durumunda bunların 

her birinin etkin pişmanlık hükmünden yararlanabilmeleri için yine her birinin zararı 

ayrı ayrı tazmin etmeleri gerekir. Bu da aynı zararın defalarca tazmini gibi ilginç bir 

sonuç ortaya çıkaracaktır. Hatta doktrinde bunlardan birinin zararı gidermesinin, 

diğerlerinin bu maddeden yararlanma olanağını fiilen ortadan kaldıracağı belirtilmiş 

ve bu durumun önlenmesi için pişmanlık gösteren diğer fail veya suç ortakları 

hakkında da YTCK m.168’in uygulanması gerektiği görüşü dile getirilmiştir67. Bizce 

de fail veya suç ortaklarının birlikte pişmanlık göstermesi ve zararın giderilmesi 

teklifinde bulunması durumunda, içlerinden birinin zararı gidermesi halinde de TCK 

m.168 uygulanabilmelidir. Zira  burada birden fazla fail veya suç ortağı aynı yönde 

görüş bildirip de içlerinden birinin zararı karşılaması halinde esasen diğerlerinin 

malvarlıklarında da pasifin çoğalması tarzında bir azalma varlığını muhafaza 

edecektir. Zira Borçlar Kanunu hükümlerine göre haksız fiillerde müteselsil sorumlu 

olan bu kimselerden birinin, zararın kendi payından fazlasını karşılaması durumunda, 

                                                                                                                                     

m.168’in uygulanabilmesi için yeterli görülmüştür: “Kırılan camın sanığın babası tarafından aynı gün 
taktırılmış olduğunun anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK.nun 168. maddesinin uygulanması 
gerektiği gözetilmemesi, kanuna aykırı, (...)” Y9CD. 25.2.2008 tarih ve 2007/5485 E. , 2008/997 K. 
S. Kararı . Karar metinleri için bkz. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı UYAP Mevzuat 
Bilgi Bankası http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/UYAP_Mevzuat.exe  (çevrimiçi) , 09.05.2009. 
65 Tezcan,Erdem,Önok; a.g.e. s.631,632. Aynı yönde Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 
s.599, Yıldız, a.g.e. s.290, Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1198. Yargıtay 765 S. TCK döneminde aksi 
görüşü benimsemekteydi: “Zarar, şeriklerden birisi tarafından ödendiği takdirde diğer sanık da 523/1 
maddenin uygulanmasından yararlanır” Y6CD. 30.10.1992 tarih ve 5820/6889 S. Kararı. (Önder;  
Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.495). Fakat yukarıda 
andığımız CGK kararı ile yeni dönemde Yargıtay’ın da bu hükümle etkin pişmanlık durumunun esas 
alındığını kabul ettiğinin ve bu görüşün doğal sonucu olarak etkin pişmanlık hükümlerinin ancak 
şahsında pişmanlık gerçekleşen fail için uygulanabileceğinin kabulü gerekir. 
66 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.599. 
67 Tezcan,Erdem,Önok;a.g.e.s.632. 
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ödenen bu fazla kısım açısından diğer ortaklara rücu hakkı doğmaktadır. Böylece 

diğer sorumluların zararı ödeme borcu varlığını muhafaza etmektedir. Bu kimselerin 

etkin pişmanlık göstermesi durumunda, diğer fail veya suç ortağının daha hızlı 

davranarak zararı ödemesinden olumsuz etkilenmemeleri ve bu haksız fiille ilgili 

malvarlıklarının pasif kısmındaki borç da varlığını muhafaza ettiğinden bunların da 

etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları gerektiğini kabul etmek doğru 

olacaktır. Fail veya suç ortaklarından birinin, zararın yalnız kendisine düşen kısmını 

tazmin etmesi bu hükmün uygulanabilmesi için yeterli değildir68. Hükmün 

uygulanabilmesi için, mağdurun uğradığı zararın aynen geri verme veya tazmin 

suretiyle tamamen gidermiş olması gerekir69. Zararın tamamen giderilmesi halinde 

bu hükmün uygulanabilmesi için mağdurun rızası aranmayacaktır70. Ancak eğer fail 

zararı tamamen değil de kısmen tazmin ederse etkin pişmanlık hükümlerinin 

uygulanabilmesi için ayrıca mağdurun rızası da aranacaktır (TCK.m 168/f.4). Bu, 

765 Sayılı Kanunda bulunmayan yeni bir düzenlemedir. 

 3- Fail, azmettiren veya yardım eden, zararı en geç hüküm verilinceye kadar 

gidermiş olmalıdır. Kanun koyucu zararın giderilme anını dikkate alarak farklı 

indirim miktarları kabul etmiştir. Burada ölçü olarak ise adli işlemlerin geldiği aşama 

dikkate alınmıştır. Buna göre hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, 

azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı 

zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde verilecek 

cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra 

ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına 

kadarı indirilir. Kovuşturma ve hüküm kavramları CMK ‘da tanımlanmışlardır. 

CMK’ nın tanımlar başlıklı 2. maddesinin (f) bendine göre “kovuşturma, 

iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi”  ifade 

eder. Bu açıdan TCK’da kovuşturmaya başlanmadan önce ifadesi ile iddianamenin 

mahkemece kabul edilmesinden önceki aşamanın kastedildiğini belirtmek gerekir. 

İddianame kural olarak mahkemenin bu yöndeki kararı ile kabul edilecektir. Ancak 

                                                
68 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.495. 
Tezcan,Erdem,Önok;a.g.e.s.588, Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.195. 
69 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.495 
70 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.599, Tezcan,Erdem,Önok;a.g.e.s.632. 
Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1198, Turabi, a.g.e. s.115. 
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CMK m.174 buna bir istisna getirmiştir. Hükme göre “mahkeme tarafından, 

iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren on beş gün içinde 

soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı 

noktalar belirtilmek suretiyle; (...) İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine 

karar verilir. (...) En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen 

iddianame kabul edilmiş sayılır.” Buna göre iddianame mahkemeye sunulduktan 

sonra, mahkeme en geç on beş gün içinde kabul edip etmeme yönünde bir karar 

verecektir. Eğer bu süre içinde bu yönde bir karar verilmemişse, bu sürenin sonunda 

iddianame “kanun hükmü gereği” kabul edilmiş sayılacaktır. Hüküm ise yine 

CMK’nın 223. maddesinde tanımlanmıştır. Maddeye göre “duruşmanın sona erdiği 

açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, 

mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, 

hükümdür.” Buna göre hüküm belirli nitelikte bir karardır ve  duruşmayı sona erdirir. 

Öyleyse pişmanlığın en geç duruşmanın sona ermesine yani hakimin davanın esası 

ile ilgili beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine 

hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararına kadar gösterilmesi gerekir. Burada 

dikkat edilmesi gereken bir nokta hükmün ancak belirli nitelikteki kararlara ilişkin 

olmasıdır. Davanın usulüne ilişkin olarak verilen durma, yetkisizlik veya görevsizlik 

gibi kararlar burada sayılmadığından bunların hüküm olarak nitelendirilmesi 

mümkün değildir. 

c- Neticeleri 

 

Etkin Pişmanlık koşullarının bulunması durumunda kanun, failin, azmettirenin 

veya yardım edenin cezasında indirime gidilmesini kabul etmiştir. Buna göre 

hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin 

bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin 

suretiyle tamamen gidermesi halinde verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. 

Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce 

gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilecektir. 
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C- MALA ZARAR VERME SUÇUNDA ŞAHSİ CEZASIZLIK 

SEBEPLERİ VE CEZADAN İNDİRİM YAPILMASINI 

GEREKTİREN ŞAHSİ SEBERLER 

 

1- Kavram ve Kanuni Düzenleme 

 

 Şahsi cezasızlık sebepleri, suçun icrası sırasında bulunan71 ve failin 

cezalandırılmasını önleyen sebeplerdir. Cezadan indirim yapılmasını gerektiren şahsi 

sebepler de suçun icrası sırasında bulunurlar ancak bunlar failin cezalandırılmasını 

önlemezler; cezada belirli bir oranda indirim yapılmasını sağlarlar. Ceza 

kanunlarında, çeşitli suç politikası amaçları ile bazı suçlar için failler hakkında şahsi 

cezasızlık sebepleri veya cezadan indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler kabul 

edilmiştir72. Bu kurumlar suçun yapısına dahil değildirler, bu nedenle fiilin suç olup 

olmamasına etki etmezler73. Yalnızca suç teşkil eden fiilden dolayı devlet 

cezalandırma yetkisini kullanmamaktadır74. Suçun yapısına etki etmemeleri ve şahsi 

olmaları, ceza hukukunun çeşitli kurumlarının uygulanması açısından önemlidir. Bir 

kere, bunlar suçun yapısına etki etmediklerinden fiilin haksızlık niteliğini ortadan 

kaldırmazlar75. Bu nedenle kişisel cezasızlık nedeninden yararlanan birine karşı da 

meşru savunmada bulunulabilir. Yine suçun maddi unsurlarına dahil olmadıklarından 

failin kastının bunları kapsaması şart değildir76. Bunların şahsi olmalarının doğal 

sonucu da iştirakte bağlılık kuralı gereğince bu cezasızlık sebeplerinden, yalnızca 

sebep şahsında gerçekleşen suç ortakları yararlanabilecektir77. 

 TCK’ da bir çok suç tipi açısından şahsi cezasızlık sebepleri kabul edilmiştir. 

İnceleme konumuz olan mala zarar verme suçu açısından da kanunun 167. 

maddesinde “yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan suçların; 

                                                
71 Özgenç, a.g.e. s.535. 
72 Bkz. Öztürk, Erdem, a.g.e. s.150, Özgenç, a.g.e. s.535. 
73 Özgenç, a.g.e. s.543, Öztürk, Erdem, a.g.e. s.150, Turabi, a.g.e. s.110. 
74 Manzini’nin bu yönde görüşü için bkz. Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.607. 
75 Özgenç, a.g.e. s.539,543, Öztürk, Erdem, a.g.e. s.150. 
76 Özgenç, a.g.e. s.535. 
77 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.150, Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.590, Özgenç, a.g.e. s.543, Toroslu, Ceza 
Hukuku Özel Kısım, s.192, Turabi, a.g.e. s.122. 
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haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, üstsoy veya altsoyunun veya 

bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın, aynı 

konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, zararına olarak işlenmesi hâlinde, 

ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz. Bu suçların, haklarında ayrılık kararı 

verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden 

birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya 

ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hâlinde; ilgili akraba 

hakkında şikâyet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir” hükmüyle bir 

şahsi cezasızlık sebebine ve cezadan indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebebe yer 

verilmiştir. Görüleceği üzere kanun koyucu, mala zarar verme suçu açısından, bazı 

akrabalık ilişkilerini cezalandırmama nedeni, diğer bazı akrabalık ilişkilerini ise 

cezadan indirim yapılması nedeni olarak ele almıştır. Doktrinde, bu düzenlemenin 

amacı hususunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Önder’ in aktardığı üzere bazı 

yazarlar bu halde failin kusurunun azlığını, diğer bazıları failin akraba ve yakınları 

ile kendi mallarını karıştırabileceği, diğer bazıları ise ölüm halinde malın esasen 

mirasçılara kalacağını, bu düzenlemenin gerekçesi olarak belirtmişlerdir78. Bu gün 

kabul edilen genel görüşe göre ise bu tarz bir hükmün kabul edilmesindeki amaç 

“aile mensupları arasındaki ilişkilere adli mercileri karıştırmaktan mümkün olduğu 

ölçüde sakınmak ve böylece ailenin bütünleşmesini korumaktır”79. Burada hem 

ailenin bütünlüğünün korunmasına ve zaten zedelenmiş olan ilişkilerin ceza hukuku 

ile ek bir zarara uğratılmasının önüne geçilmeye çalışılmakta80 hem de bu yolla 

kamu düzeninin korunması amaçlanmaktadır. “Gerçekten, aile ve akrabalık 

ilişkilerindeki huzurda toplumun da yararı olduğuna göre, toplum yararı göz önünde 

bulundurularak aile içi ilişkileri bozacak, huzursuzluk yaratacak müdahalelerden 

devletin kaçınması lazımdır”81. Buna ailenin saygınlık ve onurunu koruma 

endişesini82 de eklemek gerekir. Dönmezer’in ifadesi ile “hiç şüphesiz cezasızlığın 

kabul edilmiş bulunduğu suçların niteliğinin de bu hususta etkisi vardır. Gerçekten 

                                                
78 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.498. 
79 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler,s.605. Aynı yönde, Önder; Şahıslara ve Mallara 
Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.498, Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e.s.633, Turabi, a.g.e. 
s.111. 
80 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.589. 
81 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.498. 
82 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.606. 
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söz konusu suçlar, mala ilişkin olduğundan zararın giderilebilmesi mümkün 

fiillerdir. Hiç şüphesiz cezasızlığın kabulü hususunda etmen olan budur. Zararın 

giderilebilmesi hiç şüphesiz, cezasızlığın kabulü hususunda esas unsurlardan birini 

oluşturmaktadır”83.  

 Bu şahsi cezasızlık sebepleri açısından, suçun konusunun sahipli hayvan veya 

sahipli hayvan dışında bir mal olması önemli olmadığı gibi kanunda suçun basit 

zarar verme veya nitelikli zarar verme kapsamında olması arasında da bir ayrım 

yapılmış değildir. Bu çerçevede esasen şikayete tabi olmayan nitelikli zarar verme 

halleri için de bu hükümlerin uygulanabilmesi mümkündür. Buradaki şikayet, 

özellikle hükmün ikinci fıkrası açısından önemlidir. Cezadan indirim yapılmasını 

gerektiren şahsi sebepleri düzenleyen bu fıkrada belirtilen hallerde faile ceza 

verilebilmesi ancak mağdurun şikayetine bağlıdır. Burada kanun basit zarar verme 

ile nitelikli zarar verme arasında ayrım yapmadığına göre, esasen şikayete tabi 

olmayan nitelikli zarar verme halleri için de eğer bunlar kanunda belirtilen hısımlar 

arasında söz konusu olmuşsa failin cezalandırılabilmesi için yine şikayet 

aranacaktır.  

 Şahsi cezasızlık sebeplerinde genel olarak mağdurun şahsı dikkate 

alındığından, zarar verilen malın mağdurla birlikte -şahsi cezasızlık kapsamında 

değerlendirilemeyecek- üçüncü bir kişinin mülkiyetinde olması tartışılabilir84. Bu 

halde bizce, şahsi cezasızlık sebebinin uygulanması mümkün değildir85. Zira bu 

halde akraba kadar, bir üçüncü kişinin de mülkiyet hakkı zedelenmektedir. Şahsi 

cezasızlık sebeplerinde ise amaç, yalnızca aile bireyleri arasında cereyan eden 

hadiselere dışarıdan müdahale edilmemesi veya edilen müdahalenin daha sınırlı 

olması sayesinde aile içi barışın daha fazla bozulmamasının sağlanmasıdır. Suçla bir 

üçüncü kişinin de mülkiyet hakkının zarara uğratılması halinin ise bu kapsamda 

telakki edilmesi mümkün değildir. Hem bu konuda, hem de genel olarak tüm şahsi 

                                                
83 A.e. 
84 Dönmezer bu halde ikili bir ayrıma gidilmesi gerektiğini belirtmektedir : “Bizce akraba, malın, 
kısmen de olsa, akrabasına ait olmadığını biliyor idiyse 524. maddeden yararlanamaz. Aksine olarak 
failin malın bütünü ile akrabasına ait bulunduğunu sanmakta ise 524.maddeden faydalanması gerekir.” 
Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler,. s.611. Çeşitli ihtimallere göre biçimlendirilmiş farklı 
görüşler için bkz. Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.499 
85Aynı yönde Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.633, Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.192. 
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cezasızlık sebepleri veya cezayı azaltan şahsi sebeplerde yanılma ceza 

sorumluluğuna etki etmeyecektir. Zira bu haller kastın, yani failin neticeye ilişkin 

bilgisinin kapsamında olmayan objektif durumlardır86. Bu hükümlerin uygulanması 

veya uygulanmaması failin “bilgisine” bağlı kılınmadığından, failin bu husustaki 

bilgisinde yanılması da ceza sorumluluğunu etkilemeyecektir87. 

Kanunda şahsi cezasızlık ve cezadan indirim yapılmasını gerektiren şahsi 

sebep olarak hısımlık türleri (altsoy-üstsoy veya yansoy) ile dereceleri (ikinci ve 

üçüncü/dördüncü dereceler arasında) başlıca ölçü olarak alınmıştır. Buna göre eş, 

üstsoy-altsoy hısımlar ,yansoy ikinci derece hısımlar ve yansoy üçüncü derece 

hısımlar için farklı esaslar kabul edilmiştir. Hısımlığın dışında kanunda eş açısından 

“haklarında ayrılık kararı verilmiş olup olmama”, ikinci ve üçüncü veya derece 

yansoy hısımları için ise “fail ile aynı çatı altında yaşayıp yaşamama” yardımcı 

ölçütler olarak kullanılmıştır. Belirtmek gerekir ki kural olarak kanun, bu hükmün 

uygulanabilmesi açısından, kan ve kayın hısımları arasında ayrım yapmamıştır. Bir 

tek ve üçüncü derecede hısımlar açısından yalnızca kan hısımlığı cezadan indirim 

yapılmasını gerektiren şahsi sebep olarak kabul edilmiş, kayın hısımları bu kapsamda 

değerlendirilmemiştir. 

 

2- Mala Zarar Verme Suçunun Eşin Zararına Olarak İşlenmesi 

 

 Mala zarar verme suçunun eşin zararına işlenmesi bir şahsi cezasızlık nedeni 

olarak kabul edilmiştir. Burada eş ile kastedilenin, resmi nikahla evli olanlar 

olduğundan şüphe yoktur. Zira kanun, doğal anlamda aileyi değil hukuki anlamda 

aileyi esas almıştır. Bu açıdan aralarında nasıl bir ilişki olursa olsun, resmi nikahla 

evli olmayanlar için bu hükmün uygulanabilmesi mümkün olmayacaktır88. Ancak 

                                                
86 Özgenç, a.g.e. s.231. 
87 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.150, Aksi görüş; Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.633, İçel,Evik, a.g.e. s.252, 
Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.611. 
88 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.609, Önder; Şahıslara ve Mallara Karşı 
Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.500, Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.633, Turabi, a.g.e. s.111, 
Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1174 
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evliliğin şeklen geçerli olması yeterlidir89. Esasında bir hukuki işlem olarak kabul 

görse de Aile Hukuku’nda, butlanla batıl olsa bile bir evliliğin iptal edilinceye kadar 

geçerli bir evliliğin bütün hüküm ve sonuçlarını doğuracağı kabul edilmiştir90. Bu 

nedenle henüz iptal edilmemiş batıl evlilikler için de TCK m.167 hükmünün 

uygulanabilmesi mümkündür91. 

 Evlilik iki tarafın resmi memur huzurunda bu yöndeki iradelerini aynı anda 

karşılıklı olarak beyan etmeleri ile kurulacağından bu hüküm de bu andan itibaren 

uygulanabilir olacaktır. Eşler arasında, evlenmeden önce gerçekleşen zarar verme 

fiilleri açısından sonradan evlenmeleri durumunda nasıl bir muamele yapılacağı 

tartışmalıdır. Bu halde dahi m.167’nin uygulanması gerektiğini savunan yazarlar92 

olduğu gibi aksini savunan yazarlar93 da bulunmaktadır. Niteliği itibariyle, genelde 

şikayete bağlı olmayan nitelikli zarar verme açısından sorun yaratabilecek olan bu 

durumda failin cezalandırılması normun ihdası amacıyla bağdaşmayacaktır. Bu 

hükümle ailenin bütünlüğünün korunması ve zaten zedelenmiş olan ilişkilerin ceza 

hukuku ile ek bir zarara uğratılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını 

söylediğimize göre aynı sakıncaların fiilden sonra evlenen eşler açısından da 

yaşanabileceğini kabul etmek gerekir. Ancak kanunun lafzı, yalnızca evlilik 

devamınca işlenen suçlar açısından hükmün uygulanabilmesine cevaz verir 

görünmektedir. Bu açıdan evlenmeden önce gerçekleşen fiiller açısından m.167 

hükmü uygulanamayacaktır. 

Evlilik, boşanma hükmünün, kesinleşmesi ile birlikte sona ereceğinden bu 

ana kadar eşlerden birinin diğerinin malına zarar vermesi halinde TCK m.167 

uygulanabilecektir94. Bu açıdan eşlerin birbirine boşanma davası açmış olmaları 

önemli değildir. Bu hüküm pek tabidir ki boşanmadan önce eşlerden birinin diğeri 

                                                
89 Önder; Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.500, Alşahin, a.g.e. 
s.78. 
90 Turgut Akıntürk,  Türk Medeni Hukuku İkinci Cilt Aile Hukuku, Gözden Geçirilip Yeni Medeni 
Kanuna Uyarlanmış Sekizinci Bası,İstanbul, Beta, 2003, s.204, Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper 
Gümüş, Türk Özel Hukuku, Cilt:3, Aile Hukuku, İstanbul, Filiz,2008, s.94. 
91 Önder; Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.500, 
Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1174. 
92  Bu yönde görüşler için bkz. Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında 
Suçlar, s.500,501. 
93 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.634, Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.608. Dönmezer 
Fransız Yargıtayı içtihadının da bu yönde olduğunu belirtmektedir (A.e. s.608, dpnt 9). 
94 Önder; Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.500. 
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aleyhine işlediği mala zarar verme suçları açısından da uygulama alanı 

bulabilecektir95.  

 Kanun koyucu, evli olma durumu açısından bunun bir cezasızlık nedeni mi 

olacağı, yoksa cezadan indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep mi olacağı 

açısından “eşlerin haklarında ayrılık kararı verilmiş olmasını” bir ölçü olarak kabul 

etmiştir. Bu ölçünün kullanılmasını, medeni hukuktaki ayrılık kurumunun hukuki 

niteliği çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Ayrılık, eşlerin bunu talep etmesi 

halinde veya boşanmayı talep etmelerine rağmen ortak hayatın yeniden kurulması 

olasılığı bulunması ihtimali çerçevesinde hakimin bu yönde takdir kullanması 

halinde, mahkeme hükmüyle ortak hayatın belirli bir süre için askıya alınmasıdır96. 

Bu halde eşlerin “evli” olan hukuki durumlarında herhangi bir değişiklik 

olmamaktadır. Bu kararla birlikte evliliğin eşlere yüklediği yükümlülüklerden 

yalnızca “birlikte yaşama” yükümlülüğü bir süre için ortadan kaldırılmaktadır97. Bu 

açıdan ayrılık, evliliği sona erdirmeyen ama eşlerin birlikte yaşaması durumunu da 

bir süre için ortadan kaldıran bir hukuki kurumdur. Bu kuruma başvurulabilmesi için 

de esasen kanunda belirtilen “boşanma sebeplerinin” gerçekleşmesi gerekir. Doğal 

olarak ayrılık sebepler açısından boşanmadan farklı değildir98. Burada da ortak hayat 

eşler açısından çekilmez hale gelmiş olmaktadır. Ancak kanun, ortak hayatın tekrar 

kurulabilmesi ihtimaline binaen hakime, evliliği sona erdirme yerine, bu kurumun en 

temel gereği olan ve hatta ona hayatiyet veren “birlikte yaşama” olgusuna ara 

verilmesi hükmü verebilme yetkisi tanımıştır. Türk Ceza Kanunu’nun da aynı esastan 

hareket ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Gerçekten bu halin, (evlilik sona 

ermediğinden) cezasızlık sebepleri açısından görmezden gelinmesi mümkün değildir. 

Ancak evliliği sona erdirecek sebepler de mahkeme hükmüyle mevcut 

bulunduğundan, ayrılık kararı verilmemiş diğer evliliklerle aynı statüde düzenlemek 

                                                
95 “Cezasızlığın esasının aile ilişkilerini bozmamak ve aile mahremiyetine girmemek olduğu göz 
önüne alınacak olursa, boşanma halinde artık aile ilişkisi kalmamış bulunacağından bu gibi hallerde 
cezasızlığın da söz konusu olmaması gerektiği düşünülebilirse de ceza hukuku esasları ve özellikle 
fiilin işlendiği zaman yürürlükteki mevzuata göre cezalandırılması ilkesi gözönüne alınacak olursa, 
aksi çözüm yolunu kabul etmek ve boşanan karı veya kocayı boşanmadan evvel işlenmiş fiiller 
dolayısıyla cezasızlıktan faydalandırmakta devam etmek gereği açık sayılmalıdır.” Dönmezer, 
Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.609. 
96 Bkz. Akıntürk, a.g.e. s.272 vd. Dural, Öğüz,Gümüş, a.g.e. s.130. 
97 Akıntürk, a.g.e. s.273. 
98 Akıntürk, a.g.e. s.272, Dural,Öğüz,Gümüş, a.g.e. s.129. 
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de mümkün olamayacaktır. Kaldı ki bu halde artık eşlerin “evleri” ve kullandıkları 

eşyalar ayrılmıştır. Bu açıdan kanun koyucu suçun, haklarında ayrılık kararı 

verilmemiş eşlerden birinin zararına olarak işlenmesi hâlinde diğer eş hakkında 

cezaya hükmolunmayacağını kabul ederken, haklarında ayrılık kararı verilmemiş 

eşlerden birinin zararına olarak işlenmesi hâlinde kural olarak, fail olan diğer eşin 

cezalandırılabileceğini ancak cezanın yarı oranında indirilerek hükmolunacağını 

belirtmiştir. Eşler bu ayrılık kararına rağmen yine de bir arada yaşasalar bile yine de 

bu bent kapsamında değerlendirme yapmak gerekecektir99. Buna mukabil henüz 

ayrılık kararı verilmeden önce eşler ayrı yaşasalar bile bu hüküm uygulanabilecektir. 

Zira önemli olan eşlerin ayrı yaşaması değil ayrılık kararı verilmiş olmasıdır100. 

Ayrıca bu halde dahi failin cezalandırılabilmesi için , fiil ister TCK m.151’in isterse 

de TCK m.152’nin kapsamına girsin mağdurun şikayeti aranacaktır.  

 

3- Mala Zarar Verme Suçunun Üstsoy veya Altsoyun veya Bu 

Derecede Kayın Hısımlarından Birinin ya da Evlat Edinen veya 

Evlâtlığın Zararına Olarak İşlenmesi 

 

 Mala zarar verme suçunun, üstsoy veya altsoyun veya bu derecede kayın 

hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın, zararına olarak işlenmesi 

hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmayacaktır (TCK m.167/f.1). Bu 

hükümde kanun koyucu, altsoy-üstsoy hısımların birbirlerine karşı işlediği mala 

zarar verme suçları açısından bir kişisel cezasızlık hali ihdas etmiştir. Medeni 

Kanun’un düzenlemesi çerçevesinde hısımlık “kan hısımlığı” ve “kayın hısımlığı” 

olarak ayrılır (MK. m.17-18). Bunlara bir de evlat edinme yoluyla evlatlık ile evlat 

edinen arasında doğan yapay hısımlığı da eklemek gerekir. “Kan hısımlığı 

                                                
99 Dönmezer Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.611, Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı 
Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.502, Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.590. 
100 “Sanık ile müştekinin suç tarihinde kayden evli oldukları ve fiilen ayrı yaşadıkları, haklarında 
hukuken verilmiş bir ayrılık kararı bulunduğundan da söz edilmediği anlaşılmış olmasına göre ızrar 
suçundan dolayı TCY.nın 524/1. maddesi uyarınca takibat icrasına yer olmadığına karar verilmesi 
gerekirken mahkumiyet hükmü kurulması,” Y11CD., 27.05.1997 Tarih ve 6232-6364 S. Kararı 
(Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1183). 
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birbirinden üreyen veya ortak bir asıldan üreyenlerin aralarındaki bağı ifade eder”101. 

Kanunun ifadesi ile altsoy- üstsoy hısımlığı, birbirinden üreyen kimselerin 

hısımlığını nitelemektedir. Baba/anne–çocuk, dede-torun, babaanne-torununun 

çocuğu gibi. “Kayın hısımlığı ise bir kimsenin eşinin kan hısımları ile olan hısımlık 

bağıdır”102. Bu durumda altsoy-üstsoy kayın hısımlığı da eşin bu derece hısımları ile 

diğer eş arasındaki hısımlık ilişkisini ifade eder. Kayınpeder-damat, kayınvalide-

gelin, kayınvalidenin babası-damat vs. gibi. 

 Şahıslar arasında kan hısımlığı yönünden altsoy–üst soy ilişkisi, anne ile 

çocuk açısından doğum ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Ancak baba ile çocuk 

arasındaki hısımlık ilişkisinin kurulması, medeni hukuka ait, çoğu şekle bağlı bazı 

esaslara tabi kılınmıştır. Bu esaslardan hangisi söz konusu olursa olsun, çocuğun 

hukuken hısımlık ilişkisi içinde olduğu kimseler açısından, TCK m.167 uygulanabilir 

olacaktır. Hukuken baba olan kimsenin gerçekte biyolojik baba olmaması hali 

tartışmalara yol açabilecek niteliktedir. Zira bu durum, ancak soy bağının iptali 

prosedürü (soy bağının reddi davası) ile hukuken etkili olabilecektir ve bu prosedür 

sonucunda verilen karar medeni hukuk açısından geçmişe etkili kabul 

edilmektedir103. Buna göre babalığı mahkeme hükmüyle reddedilen kimse hiç bir 

zaman çocuğun hukuken üst soyu sıfatını almamış olacaktır. Bu kimsenin aralarında 

fiilin işlendiği zaman altsoy- üstsoy ilişkisi bulunan ancak sonradan soy bağının 

reddi ile bu ilişki ortadan kalmış olan kimseye karşı işlediği mala zarar verme suçu 

da m.167 kapsamında telakki edilemeyecektir. Buna karşılık bir kimsenin sonradan 

soy bağını, “tanıma” veya “babalık davası” ile tesis etmesi durumunda, çocuğun 

doğumundan itibaren bir alt-soy üst soy ilişkisi kurulmuş olacağından, henüz bu 

ilişki mahkeme hükmüyle veya tanıma işlemiyle tesis edilmemiş olan kimselerin 

birbirine karşı işledikleri mala zarar verme suçları hakkında da sonradan soy bağı 

kurulması ile birlikte TCK m.167 uygulanabilecektir. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere 

cezasızlık sebepleri veya cezayı azaltan şahsi sebeplerde yanılma hükümleri (m.30) 

uygulanamayacağından, bu hususta yanılma da neticeyi değiştirmeyecektir. 

                                                
101 M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay; Kişiler Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi,2002, 
s.93. Ayrıca bkz. Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.501. 
102 Oğuzman, Seliçi, Oktay, a.g.e. s.96. 
103 Dural, Öğüz, Gümüş, a.g.e. s.262, Akıntürk, a.g.e. s.344. 
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 Üvey anne ve üvey babanın bu kapsama girip girmediği tartışmalara yol 

açmıştır. Doktrinde, kanun hükmünde üvey anne veya üvey babaya değinilmiş 

olmamakla birlikte bunların “usul ve fürunun aynı derecede sıhri akrabaları” olması 

karşısında bent kapsamı içinde değerlendirilerek kişisel cezasızlık sebebinden 

yararlanacakları belirtilmiştir104. Yargıtay kabulü de bu yöndedir105. Üvey anne ve 

üvey babanın da “aile” kavramına dahil olduğu ve hükmün amacı çerçevesinde 

koruma kapsamına girdiği söylenebilir. Kanunda altsoy derecesinde kayın 

hısımlarından bahsedilmesine dikkat etmek gerekir. Bir kimsenin üst soy derecesinde 

kayın hısımı, onun eşinin anne ve babası ile bunların üst soyu olduğuna göre alt soy 

derecesindeki kayın hısımı da herhalde o kimsenin eşinin çocukları olarak 

anlaşılmalıdır. Öyleyse kanun, bir kimsenin evlendiği kişinin üst soyu kadar alt soyu 

ile de hısımlık ilişkisi içinde bulunduğunu kabul etmiş ve bunları da etkin pişmanlık 

kapsamında değerlendirmiştir. Bu nedenle kanaatimizce üvey anne ve üvey baba da 

bu hüküm kapsamında sayılmalıdır106, 107  . 

 Altsoy-üstsoy kan hısımları gibi kayın hısımları da madde kapsamındadır. Bu 

çerçevede kayın validesine ait mala zarar veren kimse de şahsi cezasızlık sebebinden 

yararlanabilecektir108. Önceki Medeni Kanun döneminde kayın hısımlığını 

düzenleyen m.17’deki “karı ve kocadan her birinin kan hısımları diğerinin aynı 

derecede sıhri hısımları olur” şeklindeki hüküm damattan veya gelinden kayınpeder 

veya kayınvalideye yönelik tek yönlü bir hısımlığı ifade eder şekilde  dar 

yorumlanmakta ve kayınpederin damadın sıhri hısımı olmadığı kabul 

                                                
104 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.501. 
105 “TCK.nun 524 üncü maddesinin ikinci bendinde yazılı “analık”, “babalık”, “evlatlık”, tabirleri 
Medeni Kanunun 253. ve sonraki maddeleri gereğince doğan hukuki bağlantıyı ifade etmekte ise de 
“üvey ana”, “üvey baba” ve “üvey çocuk”ları da, usul ve fürunun aynı derecede  sıhri akrabası 
olduğundan, bu bent kapsamında mütalaa edilerek, birbirine karşı işledikleri ve “TCK.nun 10 uncu 
babın birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fasıllarında ve 516 ıncı maddenin birinci fıkrasıyla 518,519 
ve 521 inci maddeleri” kapsamına giren suçlardan dolayı haklarında kovuşturma yapılmaması gerekir. 
Olayda da sanığın üvey annesine karşı işlediği nası ızrar suçu TCK. nun 524. maddesi kapsamındadır” 
YCGK 30.5.1988 Tarih ve 1988/8-177 E.,1988/238 K.S.Kararı (YKD,Eylül 1998, sy: 9, c.4, s.1276). 
106 Aksi yönde Turabi, a.g.e. s.112. 
107 “Nüfus aile kayıt tablolarına göre sanığın müştekinin üvey torunu olması karşısında, TCK nun 524. 
maddesi uyarınca takibat yapılamayacağı gözetilmeden davanın CMK.nın 253. maddesine göre 
düşürülmesi yerine beraat kararı verilmesi” Y6CD., 29.12.1998 Tarih ve 12368-12513 
(Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1183), “ Sanığın ,müştekinin üvey oğlunun çocuğu olduğu gelen nüfus 
kayıtlarından anlaşılmasına göre; TCK . 524/2. maddesinin uygulanmaması bozmayı gerektirmiştir.” 
Y6CD., 08.02.1980 Tarih ve 728-716 S. Kararı (Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1185). 
108 Y10.CD. 03.11.2003 Tarih ve 3696-21041 K Sayılı Kararı (Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1178). 
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olunmaktaydı109. Ancak Yeni Medeni Kanundaki “eşlerden biri ile diğer eşin kan 

hısımları, tür ve dereceden kayın hısımları olur” (m.18) ifadesi bu tarz bir yoruma 

elverişli değildir110. Kaldı ki ceza kanunumuzda da yalnızca üst soy kayın 

hısımlığından değil altsoy kayın hısımlığından da bahsedilmesi karşısında 

kayınpederin/kayınvalidenin, damat veya gelin zararına işledikleri mala zarar verme 

fiilleri de TCK m.167 kapsamında sayılacaktır111. 

 Kayın hısımlığı evlilik ile birlikte kurulur. Bu nedenle evlilik öncesinde 

işlenen fiiller hakkında şahsi cezasızlık sebebinin uygulanması mümkün değildir. 

Ancak Medeni Kanun açık bir şekilde “kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren 

evliliğin sona ermesi ile ortadan kalkmaz” (m.18/f.2) hükmüne yer verdiğinden eşler 

boşansalar bile bir eşin kan hısımları ile diğer eş arasındaki kayın hısımlığı devam 

edecektir112. Bu açıdan boşanmadan sonra da söz gelimi damadın kayın pederinin 

malına zarar vermesi halinde TCK m.167 uygulanabilecektir113. Bu çerçevede pek 

tabidir ki henüz boşanma kararı verilmeden önce ayrılık kararı verilmesi durumunda 

da bu hısımlık sona ermeyecektir114. 

 Kanunda evlatlık ilişkisi içinde bulunan evlat edinen ile evlat edinilen 

arasında vuku bulan mala zarar verme fiilleri açısından da kişisel cezasızlık nedeni 

aynen kabul edilmiştir. Bizim hukukumuzda evlat edinme ilişkisi mahkemenin bu 

                                                
109 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.501, Y6. CD. 
30.03.1967,1402/1445. (A.e.). Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 1976 tarihli bir kararında aksi 
yönde görüş belirmiştir: “Türk Kanunu Medenisinin 18 nci maddesinde karı kocadan her birinin kan 
hısımları diğerinin aynı derecede sıhri hısımları olur, şeklindeki kuralına göre sıhri hısımlık, 
evlenmede karının kan hısımları ile koca ve kocanın kan hısımları ile karı arasında husule gelen 
hısımlık olarak tarif edilmektedir. Bu durumda sıhri hısımlığın yukarıya alınan TCK nun 259 ve 524 
ncü maddelerindeki uygulamalarda tek yönlü olarak teessüs edildiği daha açık bir deyimle yalnız eşin 
kan hısmının diğer eşin sıhri hısmı olacağı eşin ise sıhri hısımın hiçbir şeyi olamayacağı, söylenemez. 
Bu görüş hem söz konusu 259 ve 521 ncü maddelerinin ruh ve maksadına ters düşer ve hem de 
hısımlık müessesesinin yapısı ile bağdaşmaz. Böylece ceza uygulamasında sıhri hısımlık, eş ile 
diğerinin kan hısmı arasında evlenme akdi ile karşılıklı olarak doğan bağdır, şeklinde kabul edilmişti. 
Bu nedenlerle mahkemenin mağdurun kaynanası ve kayın babası olduğu belgelerle anlaşılan sanıklar 
hakkında takibat icrasına mahal olmadığına ilişkin kabulü usulü yasaya uygun bulunmuştur.” YCGK, 
27.12.1976 Tarih ve 6-518 E. ve 559 K. S. Kararı (Gözübüyük, a.g.e. s.875). 
110 Aksi yönde görüş için bkz. Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1174, Alşahin, a.g.e. s.79. 
111 Yargıtay, eşinin dedesine karşı işlenen madde kapsamındaki suçlar açısından da bu hükmün 
uygulanabileceğini kabul etmektedir. Bkz. Y6.CD., 28.02.1985 Tarih ve 8708-1534 (Parlar,Hatipoğlu, 
a.g.e. s.1184). 
112 Akıntürk, a.g.e. s.288. 
113 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.634, Alşahin, a.g.e. s. 80. Aksi görüş, Dönmezer, Kişilere ve Mala 
Karşı Cürümler,. s.610, Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1174, Turabi, a.g.e. s.113. 
114 Aksi yönde görüş için bkz. Turabi, a.g.e. s.112. 
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yönde verdiği hüküm ile başlayacağından115 ancak bu hüküm sonrasındaki zarar 

verme fiilleri TCK m.167 kapsamında değerlendirilebilecektir. Burada dikkat 

edilmesi gereken husus bu ilişkinin yalnızca evlat edinen ile evlatlık arasında 

olduğudur. Evlat edinme ile birlikte evlatlığın evlat edinenin kan veya kayın 

hısımları arasında bir hısımlık ilişkisi oluşmayacağı gibi, evlat edinenin de evlatlığın 

kan veya kayın hısımları ile bir hısımlık ilişkisi bulunmayacaktır116. Bu nedenle söz 

gelimi evlatlığın, evlat edinenin üstsoyunun malına zarar vermesi halinde şahsi 

cezasızlık sebebinden yaralanabilmesi mümkün değildir117. 

 

4- Mala Zarar Verme Suçunun İkinci Dereceden Yansoy Kan 

veya Kayın Hısımlarından Birinin Zararına Olarak İşlenmesi 

 

 TCK m.167’ye göre mala zarar verme suçunun, aynı konutta beraber yaşayan 

kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi hâlinde fiili işleyen kardeş hakkında 

cezaya hükmolunmaz. Bu suçun, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerin veya 

aynı konutta beraber yaşamakta olan ikinci dereceden kayın hısımlarının zararına 

olarak işlenmesi hâlinde ise fail kardeş hakkında şikâyet üzerine verilecek ceza, 

yarısı oranında indirilir. İkinci dereceden yansoy yani kardeşlik, ortak bir ana veya 

babadan üreyen hısımları ifade eder. Bu açıdan bu hüküm çerçevesinde aynı ana 

babadan gelen kimseler kadar ana bir baba ayrı veya baba bir ana ayrı kardeşler de 

bu kişisel cezasızlık nedeninden yararlanacaktır118. Kanun yalnızca kan hısımlarını 

değil kayın hısımlarını da bu kapsamda kabul etmiştir. Hatta evliliğin sona ermesine 

rağmen bu hısımlığın varlığını muhafaza edeceği Medeni Kanun’ da kabul 

edilmiştir(m.18/f.2). Ancak evlatlık açısından evlat edinenin alt soyu onun kardeşi 

sayılmayacaktır. Zira evlat edinme yalnızca evlatlık ve evlat edinen arasında bir 

                                                
115 Bkz. Akıntürk, a.g.e. s.382, Dural, Öğüz, Gümüş, a.g.e. s.304. 
116 Akıntürk, a.g.e. s.384. 
117 Turabi, a.g.e. s.112. 
118 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.502 
Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.634. “Bir dam altında yaşamayan müşteki ile sanığın baba bir kardeş 
olduklarının kayden anlaşılması karşısında; TCK.nun 524/son maddesinin uygulanması gerektiği 
gözetilmeden sanığa fazla ceza tayini..” Y.10.CD., 10.02.2004 Tarih ve 8924-1216 S. Kararı 
(Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1177). 
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hısımlık ilişkisi doğurur; evlatlık veya evlat edinenin diğer hısımları bu ilişkiden 

etkilenmezler. 

 Kanun, kardeşler arasındaki mala zarar verme fiillerinin hepsini kişisel 

cezasızlık nedeni kapsamında değerlendirmemektedir. Gerçekten, kardeşinin malına 

zarar veren failin cezasızlık nedeninden yararlanabilmesi için bu kardeşlerin aynı 

konutta beraber yaşamaları gerekir. Eğer kardeşler aynı konutta beraber  

yaşamıyorlarsa fail cezasızlık nedeninden yararlanamayacak ancak cezasında yarı 

oranında indirim yapılacaktır. Buradaki aynı konutta yaşama ifadesi uygulamada 

bazı durumlarda tereddütlere yol açabilecek niteliktedir. Gerçekten büyük 

şehirlerdeki çekirdek aile tipine kırsalda çoğu zaman rastlanmamaktadır. Aynı avluya 

bakan çok sayıda müstakil odalı evler bulunmakta119 , buralardaki aileler ne tam 

anlamıyla birlikte yaşamakta ne de tam anlamıyla ayrı yaşamaktadırlar . 765 S . TCK 

hükmünde kullanılan “bir dam altında” yaşama ifadesi de doktrinde çeşitli şekillerde 

yorumlanmış ve genellikle “aile halinde birlikte yaşama” biçiminde anlaşılması 

gerektiği belirtilmiştir120. Bu çerçevede önemli olan her durumda aynı konutu 

paylaşmak olmayıp bir aile halinde devamlı olarak121 birlikte yaşamaktır122. Burada 

aynı konutu paylaşıyor olmak bunun yalnızca bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.  

 Kanun yalnızca ikinci dereceden kan hısımları açısında değil ikinci derecede 

kayın hısımları açısından da bir cezadan indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep 

kabul etmiştir. Ancak burada kardeşlerden farklı olarak bunlar için bir cezasızlık 

nedeni değil cezanın indirilmesini gerektiren şahsi sebep kabul edilmiştir. Yine bu 

şahsi sebebin uygulanabilmesi için de ikinci derecede kayın hısımlarının fail ile aynı 

konutta yaşıyor olması gerekir. Bu kapsamda failin kendileri ile birlikte aynı konutta 

yaşayan baldızının zararına mala zarar verme suçunu işlemesi halinde verilecek ceza 

                                                
119 Bu konuda bkz. Turabi, a.g.e. s.114. 
120 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.501. 
121 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.610. 
122 Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.634. “Müdahilin kardeşi sanık Nuri ile bir dam altında beraber 
yaşamadığı, müdahil sanık ve tanık beyanlarından anlaşıldığı halde aynı çatı halde ayrı bölümlerde 
oturduklarından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” 
Y8CD. 21.03.1991 Tarih ve 1991/1158-3245 S. Kararı (Alasu, a.g.e. s.107). “TCK.nun 524/son 
maddesinde, mala zarar verme suçunun aynı dam altında birlikte yaşayan 2. derece sıhri hısım 
aleyhine işlenmesi durumunda cezada indirim yapılmasına ilişkin düzenlemesi karşısında aile nüfus 
kayıtlarından müştekinin sanığın kaynı olduğu belirlenmiş ise de dosya kapsamına göre aynı binanın 
ayrı bağımsız bölümlerinde yaşadıkları anlaşıldığından sanığın cezasında indirim yapılamayacağının 
gözetilmemesi” Y10.CD.,30.09.2002 Tarih ve 25895-23095 S.Kararı (Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.1179). 
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indirilecek buna karşın failin kendileri ile birlikte yaşamayan yengesinin zararına bu 

suçu işlemesi halinde herhangi bir ceza indirimine gidilmeyecektir. 

 

5- Mala Zarar Verme Suçunun Üçüncü Dereceden Yansoy Kan 

Hısımlarından Birinin Zararına Olarak İşlenmesi 

 

Mala zarar verme suçunun üçüncü dereceden yansoy hısımları, kanunun ifadesi 

ile aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen aleyhine 

işlenmesi durumunda ilgili akraba hakkında verilecek ceza yarı oranında indirilerek 

hükmolunacaktır. Burada da kanun cezadan indirim yapılmasını gerektiren bir şahsi 

sebep kabul etmiştir. Buna göre bir kimsenin, söz gelimi amcasının malına zarar 

vermesi durumunda, hakkında verilecek ceza yarı oranında indirilecektir. Ancak bu 

kişisel cezasızlık nedeninin uygulanabilmesi için fail ve mağdurun aynı konutta 

birlikte yaşıyor olmaları gerekmektedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta kanunun yalnızca kan hısımları 

açısından bu nitelikli hali kabul ettiği, aynı konutta yaşasalar bile üçüncü veya 

dördüncü dereceden kayın hısımları açısından bu hükmün uygulanma olanağının 

bulunmadığıdır. Bu kapsamda bir gelin, eşinin, aynı konutta birlikte yaşadığı 

amcasına ait mala zarar verirse bu hükümden yararlanamayacaktır. 

 

D- MALA ZARAR VERME SUÇU AÇISINDAN  YANILMA 

HALLERİ 

 

1- Ceza Hukukunda Yanılma Kavramı 

 

Suç teşkil eden fiiller, esasında doğal bir hareket bütününü ifade ederler. 

Ancak diğer davranışlardan farklı olarak kanun bunları yasaklamış ve bir ceza 

yaptırımı ile karşılamıştır. Bu ceza yaptırımı ile karşılanma durumu bazı açılardan 

özellikle sınırlandırılmış ve mesela failin kasten hareket etmesi ya da bir hukuka 

uygunluk nedeninin bulunmaması aranmıştır. Ancak her durumda kanun koyucunun 

failden istediği esasında belli bir şekilde hareket et(me)mektir. Kimin, hangi 
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durumda, nasıl hareket etmesi gerektiğini belirleyen kanun koyucunun failden 

beklediği de herkesin somut olayda kendi davranışlarını normatif ölçülere göre 

biçimlendirmesi olacaktır. Bu da doğal olarak aşamalı bir bilinci gerektirecektir. 

Ancak insan tasavvuru ile gerçek durum her zaman birbirine uymayabilir. Normal 

şartlarda gerçek durumun bilgisine sahip olsaydı suç işleyemeyecek olan insanların 

bu bilgiye sahip olmadıklarından suç işleyebilmelerine kanun koyucunun sessiz 

kalması düşünülemeyeceğinden, hemen her ceza kanununda yanılma hükümlerine 

yer verilmiştir. Bizde de yanılma çeşitli olgulara ilişkin olarak kasta veya 

kusurluluğa etki edecek şekilde kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır (TCK m.30). 

Somut olayda fiilin suç teşkil edebilmesi için fail, her şeyden önce maddi 

hareketle ilgili bilince sahip olmalıdır. Fail somut olayda kendisine ve karşısındakine 

ilişkin bilgiye, gerçekleştirdiği harekete ilişkin bilgiye, bu hareketin neticesine ve 

aradaki nedensellik bağına ilişkin bilgiye sahip olmalıdır. Aksi halde failin kasten 

hareket ettiğinden bahsetmek olanağı olmayacaktır. Öyleyse ilk yanılma hali bu 

noktada karşımıza çıkacaktır. Failin kendisine ve mağdura, gerçekleştirdiği harekete 

ve bu hareketin neticesine ilişkin yanılgısı doktrinde suçun “kanuni tipinde yanılgı” 

olarak ifade edilmiştir123. Failin bir suça ilişkin nitelikli hallerin gerçekleşip 

gerçekleşmediği hususundaki yanılgısı da bu kapsamda telakki edilmektedir. TCK 

m.30’un bir ve ikinci fıkralarında bu halle ilgili olarak “fiilin icrası sırasında suçun 

kanunî tanımındaki maddî unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. 

Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli saklıdır. Suçun daha ağır veya daha az 

cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu 

hatasından yararlanır” hükmüne yer verilmiştir. 

Somut olayda fiilin kanuni tipe uyduğunun bilincine sahip olan fail, 

yanılarak, gerçekleştirdiği bu fiilin hukuka uygun olduğu ya da bir mazeret nedeni 

bulunduğu bilinci ile de hareket edebilir. Örneğin aslında meşru savunmanın şartları 

bulunmadığı halde varmış gibi hareket edebilir. Bu tarz bir yanılgı kusuru etkileyen 

bir yanılgı olarak bizim hukukumuzda da failin cezalandırılmasını önleyici etkiye 

sahiptir. Buna da doktrinde, mazeret nedenlerinde ve hukuka uygunluk nedenlerinin 

                                                
123 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.262,263, “Suçun maddi unsurlarında hata”, Özgenç, a.g.e. s.401 vd. Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.706 vd., “Suçun unsurlarına ilişkin fiili hata” İçel,Evik, a.g.e. s.187, 
“Tipin maddi unsurlarında hata”, Erman, a.g.e. s.24 vd. 
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maddi koşullarında yanılgı124 veya genel olarak ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran 

veya azaltan nedenlerde yanılgı125 denilmektedir. TCK m.30/f.3’e göre “ceza 

sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği 

hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır”. 

Son olarak fail geçekleştirdiği davranışın haksızlık teşkil ettiği hususunda da 

yanılabilir. Örneğin gerçekleştirdiği davranışın kanunda hiç yaptırma bağlanmadığını 

yani suç olarak düzenlenmediğini düşünebilir. İşte bu durum da yine kusura etki eden 

bir hal olarak haksızlık yanılgısı başlığı altında incelenmektedir126. TCK m.30/f.4’e 

göre “işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen 

kişi, cezalandırılmaz”. 

Genel olarak yanılma kavramı ve türlerini belirledikten sonra mala zarar 

verme suçunda yanılmaya ilişkin özellikleri incelemeye çalışalım: 

 

2- Mala Zarar Verme Suçunun Maddi Unsurlarında Yanılgı 

 

a- Kanuni Tipin Temel Halinde Yanılgı 

 

Mala zarar verme suçunun maddi unsurlarında yanılgı karşımıza öncelikle 

suçun maddi konusunda127 ve bununla bağlantılı olarak fail ve mağdurda yanılgı 

olarak çıkacaktır. Çalışmamızın, suçun maddi konusunu incelediğimiz ikinci 

bölümünde mala zarar verme suçunun maddi konusunun başkasının taşınır ve 

taşınmaz malı olduğunu ifade etmiştik128. Bu çerçevede mala zarar verme suçunda 

fail, suçun maddi konusunda iki hususta yanılgıya düşebilir; zarar verilen şeyin 

hukuken eşya vasfına sahip olması ve bu eşyanın başkasına ait olması. 

                                                
124 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.711, Özgenç, a.g.e. s.404, Erman, a.g.e. s.24. 
125 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.267, Özgenç, a.g.e. s.410 vd. 
126 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.714 vd.,Öztürk, Erdem, a.g.e. s.268, Özgenç, a.g.e. s.411. 
127 Ancak belirtmek gerekir ki suçun maddi konusunu suçun maddi unsurları içinde değerlendirmeyen 
yazarlar da bulunmaktadır. Bu yazarlar 30. maddenin 1. fıkrasındaki “suçun kanunî tanımındaki 
maddî unsurları bilmeyen” ifadesini bu açıdan eleştirmekte ve suçun maddi konusunda da yanılmaya 
düşülebileceği ve ancak suçun maddi konusunun suç unsurları kapsamında sayılamayacağından bu 
düzenlemenin isabetsiz olduğunu belirtmektedirler (Bu yönde bkz.Donay, a.g.e. s.47). 
128 Bkz. Yukarıda § II, B. 
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 Bir şeyin hukuken eşya vasfında olup olmaması bir hukuki niteleme 

konusudur. Bu nedenle esasında buradaki hata bir niteleme hatası şeklinde olacaktır. 

Niteleme hatası genel olarak “suç tipinin unsurlarının dış dünyada gerçekleştiğine 

ilişkin olmayan, fakat bunların anlamını veya kapsamını tam olarak kavrayamamak 

nedeniyle, gerçekleştirilen eylemin yasada yer alan terimin kapsamına girmediğini 

sanmak şeklinde ortaya çıkan”129 yanılgı şeklinde tanımlanmaktadır. Burada fail, 

kanuni tipteki fiili gerçekleştirmekte ancak yine kanuni tipteki bir kavramın 

toplumsal anlamını yanlış nitelemektedir130. Buna göre “fail haksızlığın temelini 

oluşturan bütün maddi unsurları bildiği halde eyleminin hukuka aykırı olmadığı 

değerlendirmesinde bulunuyorsa, kastı etkileyen bir unsur yanılgısı değil, basit bir 

niteleme yanılgısı söz konusu olacaktır”131. Doktrinde kabul edildiği üzere niteleme 

hatası suçun yapısına etki etmemektedir132. “Failin yanlış nitelendirmesi, kapsam 

hatası yapmasının herhangi bir önemi yoktur. Çünkü kapsamı tayin, onun görevi 

değildir”133. Mala zarar verme suçundaki “mal” kavramının kapsamında yanılgı da 

bu çerçevede değerlendirilmelidir. Buna göre başkasına ait olduğunu bildiği herhangi 

bir şeye zarar veren fail, başkasına yönelik bir haksızlık gerçekleştirdiğinin 

bilincindedir. Bu şeyin hukuken mal olmadığının düşünülmesi yalnızca bir hukuki 

niteleme yanılgısı olacak ve failin bu yanılgısı kastını etkilemeyecektir134. Örneğin 

bir kadının, askerlik görevini yapmakta olan eşine gönderdiği saç parçası da hukuken 

eşya vasfındadır ve eş açısından manevi değer taşıyan bu saç parçasına kasten zarar 

verilmesi duruma göre mala zarar verme suçu kapsamında telakki edilebilecektir. Bu 

saç parçasının hukuken eşya vasfında olmadığı zannıyla zarar veren failin bu hatası 

basit bir niteleme yanılgısı olacak ve kastına etki etmeyecektir. Ancak söz gelimi 

hayvanın hukuken eşya vasfında olduğunu bilen ancak somut olayda zarar verdiği 

şeyin hayvan olduğunu bilmeyen kimsenin yanılgısı bu kapsamda değildir. Burada 

fail salt niteleme yanılgısı içinde değildir, aksine doğru nitelediği şeyin somut 

olaydaki doğal vasfında yanılmıştır. Örneğin karanlıkta bir boş kutuya ateş ettiğini 

                                                
129 Erman, a.g.e. s.39. 
130 Sözüer,Yargıtay Dergisi, s.482. 
131 Erman, a.g.e. s.39,s.63. 
132Sözüer,Yargıtay Dergisi, s.482, Öztürk, Erdem, a.g.e. s.264, Erman, a.g.e. s.39 vd, 59. 
133 Erol Cihan,Ceza Hukukunda Fiili Hata, İstanbul,1971’s.74-75’den nakl. Erman, a.g.e. s. 40. 
134 Bkz. Erman, a.g.e. s.39 vd., Öztürk, Erdem, a.g.e. s.264. 
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zanneden ancak gerçekte sahipli bir hayvana ateş eden failin buradaki yanılgısı bir 

niteleme yanılgısı değil, aksine ceza sorumluluğunu kaldıran bir maddi unsur 

yanılgısıdır135. 

 İkinci olarak fail, zarar verdiği eşyanın başkasına ait olduğu hususunda da 

yanılabilir136. Örneğin bir çobanın birden fazla kişiye ait koyunların bulunduğu bir 

sürüde kendisine ait olduğu zannıyla başkasının koyununu kesmesi halinde kastı 

etkileyen kanuni tipteki yanılgı söz konusu olur. Bu halde fail TCK m.30/f.1 hükmü 

gereğince cezalandırılmayacaktır. Fakat kanuni tipteki yanılgı bazen esasında hukuki 

olan durumlara ilişkin de olabilir. Örneğin bir şeyin ne zaman başkasına ait olacağı 

hususundaki yanılgı maddi unsurlara değil hukuki unsurlara ilişkindir. Bu husustaki 

yanılgı eşyasının başkasına ait olup olmadığına ilişkin ölçütlerdeki yanılgıyı ifade 

eder ve aslında fiili değil hukuki bir yanılgıya ilişkindir. Örneğin intifa hakkı 

sahibinin, bu sıfatı nedeniyle hakkın konusu malın başkasına ait değil kendisine ait 

olduğu gerekçesi ile bu mala zarar verebileceği hususundaki yanılgısı böyledir. Yine 

mesela taşınmaz mülkiyetinin noter sözleşmesi ile alıcıya geçtiğini, bundan sonraki 

tapu işlemlerinin yalnızca bir prosedür olduğunu zanneden ve bu nedenle, satış 

sözleşmesinde alıcısı olduğu taşınmaz üzerindeki yapıya zarar veren kimsenin bu 

yanılgısı da hukuki bir yanılgıdır. Ancak doktrinde genel olarak kabul edildiği üzere, 

eşyanın başkasına ait olması suç tipine ilişkin bir kavramdır ve “ ‘hukuki yanılgı’ 

kapsamındaki, yani hukuku bilmemekten kaynaklanan bir yanılgının konusu aynı 

zamanda tipin bir unsurunu oluşturmakta ise, bu yanılgı yine de tipte yanılgı kabul 

edilecek ve kastı ortadan kaldıracaktır”137. Malın başkasına ait olması, mala zarar 

verme suçunda tipe ilişkin olduğundan bir malın ne zaman başkasına ait olduğu 

hususunda medeni hukukta belirlenmiş ölçütlere ilişkin yanılma, suçun maddi 

unsurlarında yanılma kapsamında sayılacaktır138. Burada mala zarar verme suçuna 

                                                
135 Bkz. Öztürk, Erdem, a.g.e. s.264. 
136 “Kesilen ağaçların bulunduğu taşınmazın çok uzun zamandan beri sanığın zilyedliğinde olduğunun 
anlaşılması karşısında sanığın ızrar kastı ile değil malik sıfatı ve düşüncesi ile hareket ettiği...” Y8CD. 
12.12.1991 Tairh ve 1991/11121-12503 S. Kararı (Alasu, a.g.e. s.104) . 
137 Erman, a.g.e. s.16. 
138 “Örnek olarak, medeni hukuka ilişkin bir bilgisizlikten ötürü taşınır mülkiyetinin teslimle değil, 
satım sözleşmesinin kurulduğu anda devredilmiş sayıldığını sanan bir kimse, satın aldığı, fakat henüz 
kendisine teslim edilmemiş bulunan bir otomobili bulunduğu yerden alarak kullansa, buradaki 
hukuksal bilgisizliği hukuksal bir yanılgıya neden olacak, ancak hırsızlık suçu açısından eşyanın 
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ilişkin özel bir durum olarak zarar verilen hayvanın sahipli olması hususundaki 

yanılgıyı da suçun konusunda yanılgı kapsamında mütalaa etmek gerekir. Örneğin 

öldürdüğü atmacanın vahşi hayvan olduğunu zanneden fail, bunun aslında av için 

yetiştirilmiş evcil ve sahipli bir hayvan olduğu hususunu bilmiyorsa hayvanın sahipli 

olduğu hususunda yanılmış olacaktır ve bu halde de ceza sorumluluğu kalkacaktır. 

 Suçun failinin kendisi hakkındaki bilgisi de kast kapsamında 

değerlendirildiğinden bu husustaki yanılgı da kastı ortadan kaldıracaktır. Mala zarar 

verme suçunda failin ayırıcı özelliği malın maliki dışındaki bir kimse olmasıdır. Bu 

açıdan kendisini malik zannederek fiili gerçekleştiren kimse suçun failinde 

yanılmaktadır. Bunun gibi mağdurun sıfatının önemli olduğu durumlardaki yanılgı 

da kastı kaldıracaktır139. Ancak mağdurun sıfatının önemli olmadığı durumlarda 

“kanunun aynı nitelikteki konuları aynı şekilde koruması kuralına” paralel olacak 

şekilde, failin yanılma hükümlerinden yararlanması da mümkün olmayacaktır140. 

Örneğin hasmına ait olduğu zannıyla aslında başkasına ait bir arabayı ateşe veren 

kimsenin bu yanılgısının ceza sorumluluğuna bir etkisi bulunmayacaktır141. 

Fail, somut olayda suçun maddi unsurlarının eyleme ilişkin kısmı yani 

hareket, netice ve bu ikisi arasındaki nedensellik bağı unsurları açısından da  

yanılgıya düşebilir142. Örneğin fail, gerçekleştirdiği hareketin belirli bir mala zarar 

verme neticesine ulaşmayacağı zannıyla hareket etmektedir ve fakat somut olayda 

zarar neticesi gerçekleşmiştir. Bu gibi durumlarda aslında yanılma hükümlerine 

gidilmesine gerek yoktur. Zira ya netice öngörülebilir değildir ki bu durumda ne kast 

ne de taksirden bahsedilemeyecektir ya da netice öngörülebilir durumdadır fakat 

failin neticeyi bilip istemesi söz konusu değildir ki bu halde de yalnızca taksirden söz 

edilebilir; ancak mala zarar verme suçu zaten taksirle işlenebilen bir suç değildir. Bu 

halde fail, kast yokluğu nedeniyle mala zarar verme suçundan dolayı 

cezalandırılamayacaktır.  

                                                                                                                                     

“başkasına ait” olması yasal tipte yer alan bir unsur olduğundan, tipte yanılgı– yasak yanılgısı ayırımı 
bakımından “tipte yanılgı” gerçekleşmiş sayılacaktır” Erman, a.g.e. s.16. 
139 İçel,Evik, a.g.e. s.220 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.709. 
140 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.264, Erman, a.g.e. s.83. 
141 Erman, a.g.e.s.251 . 
142 Bkz. Öztürk, Erdem, a.g.e. s.266, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.329. 
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Suçun maddi unsurları açısından karşılaşılabilecek diğer bir yanılgı çeşidi 

seçimlik hareketlerdeki (veya seçimlik neticelerdeki) yanılgıdır. Burada iki seçimlik 

hareket arasında haksızlık içeriği açısından niteliksel bir yanılgı olması halinde, 

bunun yanılma hükümleri kapsamında değerlendirilemeyeceği açıktır. Ancak mala 

zarar verme suçunda da olduğu gibi iki seçimlik hareket arasında haksızlık içeriği 

açısından niceliksel bir yanılgı olması durumunda yani failin, kastettiği haksızlık 

yoğunluğuna somut olayda ulaşamadığı ya da onu aştığı durumlarda farklı bir 

değerlendirme yapmak gerekebilecektir. Örneğin fail, yok etmek istediği bir malı 

yalnızca kullanılmaz hale getirmiş veya yalnızca kirletmek istediği malı yanılarak 

bozmuş olabilir. Birinci halde failin kasten hareket ettiğinde şüphe yoktur. Zira 

“çoğun içinde az da vardır” kuralı gereği daha ağır zarar vermeye yönelik irade, 

doğal bir şekilde daha az derecede ağır olan zarar verme halini de kapsayacaktır. 

İkinci hale ilişkin olarak ise Erman, bizce de isabetli olarak “düşük yoğunluklu 

seçeneğin kasten gerçekleştirilmiş olması halinde, yüksek yoğunluklu seçenek kast 

tarafından kapsanmasa dahi, suç tipi gerçekleşmiş sayılmalıdır. Bununla birlikte, 

somut cezanın tayininde failin kastının düşük yoğunluklu bir haksızlığa yönelik 

olduğu dikkate alınabilecektir”143 görüşünü ifade etmektedir.  

b- Kanuni Tipte Tersine Yanılgı 

 

Suçun maddi unsurlarındaki bir diğer yanılgı “kanuni tipte tersine yanılgı”144 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. “Failin zihnindeki gerçeklikte suç tipinin maddi 

unsurları meydana gelmişken, bunlar objektif olarak gerçekleşmemiş ise, tipte tersine 

yanılma durumu söz konusudur” 145. Mala zarar verme suçu açısından tipte tersine 

yanılgı ilk etapta suçun maddi konusu hususunda söz konusu olabilir. Örneğin 

başkasına ait olduğu iddiası ile kişinin kendi malına zarar vermesi halinde bu tarz bir 

yanılgı söz konusu olmaktadır. Bunun gibi esasında zarar verici bir etkisi olmayan 

aletin, böyle zannedilerek kullanılması halinde de tipte tersine yanılgı söz konusudur. 

Örneğin uçucu olduğu için hiçbir zarar vermeyen şaka mürekkebi olduğunu 

                                                
143 Erman, a.g.e. s.116. 
144 “Tersine unsur yanılgısı”, Özgenç, a.g.e. s.403 vd. 
145 Erman, a.g.e. s.102. 
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bilmediği bir mürekkebi, birinin elbisesine kirletme kastıyla dökme halinde bu tarz 

bir durum söz konusudur. 

 Doktrinde genel olarak tipte tersine yanılma elverişsiz teşebbüs ve işlenemez 

suç146 başlığı altında incelenmekte ve buna göre değerlendirme yapılmaktadır147. 

Elverişsiz teşebbüs Alman Ceza Kanunu tarafından cezalandırılmıştır148. Bu açıdan 

Alman Hukuku’nda başkasının zannıyla kendisinin malına zarar veren kimse mala 

zarar vermeye teşebbüsten cezalandırılabilmektedir149. Buna paralel olarak İtalyan ve 

Türk doktrininde de bu halde dahi failin cezalandırılabilmesine olanak tanınması 

gerektiği ifade olunmuştur150. Buna karşın bu gün için hakim görüş “korunan 

hukuksal değer için hiçbir zarar veya tehlike yaratmayan” bu gibi durumlarda, failin 

cezalandırılmaması gerektiği yönündedir151. Bunun yanında bazı yazarlar failin 

tehlikeli bir kişilik sergilediği bu hallerde, bir güvenlik tedbirinin uygulanabileceğini 

belirtmektedirler152. Fakat TCK ‘da bu halde failin cezalandırılabileceği 

öngörülmediği gibi, hakkında bir güvenlik tedbiri uygulanabilmesine olanak 

tanıyabilecek bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu açıdan mala zarar verme 

suçuna ilişkin kanuni tipte tersine yanılgı hallerinde, söz gelimi başkasına ait olduğu 

zannıyla kişinin kendi malına zarar vermesi gibi durumlarda, failin 

cezalandırılabilmesi veya hakkında bir güvenlik tedbiri uygulanabilmesi mümkün 

değildir. 

 Kanuni tipte niteleme yanılgısı kapsamında değerlendirilebilecek bir hususa 

ilişkin tersine yanılgı ise kastı etkilemeyecektir.  Bu nedenle söz gelimi zarar verilen 

ve hukuken eşya sayılmayan şeyin eşya zannedilmesi halinde burada artık elverişsiz 

teşebbüsten değil sözde (mefruz) suçtan söz etmek gerekir153. Bu da tersine haksızlık 

yanılgısı kapsamında değerlendirilecektir. 

                                                
146 Uğur Alacakaptan, İşlenemez Suç, Ankara, AÜHF Yayınları, t.y., s.1vd. Dönmezer,Erman, a.g.e. 
c.I, s.365, 458vd. Öztürk,Erdem, a.g.e. s.298 vd., Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.407, 
İçel,Evik,a.g.e. s.252 Özgenç,a.g.e.s.403 vd.,425 vd.  
147 Erman, a.g.e. s.103, Özgenç, a.g.e. s.403. 
148 Bkz. Jescheck, a.g.e. s.42-43. 
149 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.299. 
150 Bu konudaki çeşitli görüşler için bkz. Alacakaptan, İşlenemez Suç, s.32 vd., Dönmezer,Erman, 
a.g.e. c.I, s.462 vd. Öztürk, Erdem, a.g.e. s.300-301, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.407-409, 
İçel,Evik, a.g.e. s.253-254. 
151 Alacakaptan, İşlenemez Suç, s.44 vd., İçel,Evik, a.g.e. s.254, Erman, a.g.e. s.103. 
152 Özgenç, a.g.e. s.429. 
153 Erman, a.g.e. s.103. 
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c- Suçun Nitelikli Hallerinde Yanılgı 

 

Suçun nitelikli halleri ile, bir suç tipinde tanımlanan temel fiilin daha fazla 

veya daha az cezayı gerektiren özel durumları kastedilmektedir. TCK’ nın 30. 

maddesinin ikinci fıkrasında “suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren 

nitelikli hâllerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, bu hatasından 

yararlanır” hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede mala zarar verme suçunun daha 

ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi 

bu hatasından yararlanacak ve bu nitelikli hal, o fiille ilgili uygulanmayacaktır154. Bu 

çerçevede örneğin, zarar verdiği malın kamuya ait veya kamu hizmetine tesis edilmiş 

ya da kamunun yararlanmasına ayrılmış bir mal olduğunu bilmeyen yani bu hususta 

yanılan kimseye, mala zarar verme suçunun basit halinden verilecek ceza, bu hususa 

ilişkin TCK m.152/f.1 – (a) hükmünden dolayı arttırılamayacaktır155. Keza malın, 

işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının 

maliki olduğu veya kullanımında olan bir bina eşya veya tesis niteliğinde veya 

halihazırda bir grev veya lokavt durumu olduğu hususunda yanılan kimse hakkında 

TCK m.152/f.1 hükmü uygulanamayacaktır. 

Mala zarar verme suçuyla ilgili olarak kanunda bir hafifletici neden kabul 

edilmiş değildir. Doktrinde bazı yazarlar, TCK m.30’ da ifadesini bulan suçun daha 

ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleştiği hususunda 

hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır hükmünün, şahsi cezasızlık sebepleri ve 

cezadan indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler hakkında da cari olacağını 

ifade etmektedirler156. Bizce bu görüşün uygulanması iki açıdan mümkün değildir: 

Birincisi şahsi cezasızlık sebepleri ve cezadan indirim yapılmasını gerektiren şahsi 

sebepler suçun unsurları dışında kalan objektif nitelikteki koşullardır. Failin kastının 

bunları kapsamayacağı hususunda hem doktrinde oy birliği vardır157 hem de bu TCK 

                                                
154 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.267, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.328, Özgenç, a.g.e. s.403 vd. 
İçel,Evik, a.g.e. s.219, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.708 vd., Erman, a.g.e. s.118 . 
155 Turabi,a.g.e. s.109. 
156 İçel,Evik, a.g.e. s.220. 
157 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.150,243, İçel,Evik, a.g.e. s.188, Özgenç, a.g.e. s.231, Erman, a.g.e. s.80,81 
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m.21 gerekçesinde açıkça ifade edilmiştir158. Bu hükümlerin uygulanması veya 

uygulanmaması failin “bilgisine” bağlı kılınmadığından failin bu husustaki bilgisinde 

yanılması da ceza sorumluluğunu etkilemeyecektir159. Kanun koyucunun buradaki 

hedefi belli bazı gerekçelerle160, tamamen suç unsurları oluşmuş ve kusurlu bir fiilin 

varlığına rağmen cezalandırma yetkisinin kullanılmamasıdır161. Bu hallerin 

uygulanmasında ise failin bilgisi önemli olmadığından yanılması da sonucu 

değiştirmeyecektir. İkinci olarak m.30/f.2’de de açıkça, suçun daha ağır veya daha 

az cezayı gerektiren nitelikli hâllerinden söz edilmiştir. Şahsi cezasızlık sebepleri ve 

cezadan indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler ise bu kapsama girmezler, 

bunlar fiile ilişkin birer özelliği değil, tamamen oluşmuş fiille ilgili olarak devletin 

cezalandırmama iradesini ifade ederler. 

 

3- Mala Zarar Verme Suçuna İlişkin Ceza Sorumluluğunu 

Etkileyen Nedenlerde Yanılgı 

a- Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Koşullarında Yanılgı 

 

(1)- Hukuka Uygunluk Yanılgısı 

 

Bizim ceza kanunumuzda kusurluluğu etkileyen nedenlerin, hukuka uygunluk 

nedenleri ile “ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler” başlığı altında 

birlikte düzenlenmesine paralel, her iki hususta failin hataya düşmesi de TCK 

m.30/f.3’de “ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların 

gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır” 

şeklinde düzenlenmiştir. Hukuka uygunluk nedenleri yani kanunun hükmü, hakkın 

                                                
158 “Kast, kişi ile işlediği suçun maddî unsurları arasındaki psikolojik bağı ifade etmektedir. Suçun 
kanuni tanımındaki maddî unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi, kastın varlığı için 
zorunludur. Suç tanımında yer almakla birlikte, fiilin ifade ettiği haksızlık üzerinde etkili olmayan 
koşulların gerçekleştiğinin bilinip bilinmemesi, kastın varlığı açısından önem taşımamaktadır. 
Örneğin objektif cezalandırılabilme koşulunun arandığı suçlarda bu koşulun veya şahsî cezasızlık 
sebebinin fail tarafından bilinmesi gerekmez” (TCK m.21 Gerekçesi). 
159 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.150, Erman, a.g.e. s.81. Aksi görüş; İçel,Evik, a.g.e. s.252, Dönmezer, 
Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.611, Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.590.  
160 Bkz. Özgenç, a.g.e. s.535 vd. 
161 Bkz. Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.607. 
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icrası, meşru savunma ve mağdurun rızası, fiili hukuka uygun hale getiren yani onu 

suç olmaktan çıkaran nedenlerdir162. Bizce failin fiilinin hukuka uygunluğuna veya 

aykırılığına ilişkin sahip olduğu bilinç, yani hukuka aykırılık bilinci kastın suç tipi 

içindeki fonksiyonu kapsamında değildir163. Doğal olarak hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarında yanılma suçun bir unsuru olan kastı değil kasta 

dayanan kusurluluğu etkileyecektir164. Zaten kanunda hukuka uygunluk nedenlerinin 

maddi koşullarında yanılmanın ancak kaçınılmaz olması halinde failin ceza 

sorumluluğuna etki edebileceği kabul olunmuştur. Kast açısından ise failin iradesi ya 

gerçek olguyla uyuşmaktadır ya da uyuşmamaktadır; bunun kaçınılmaz olup 

olmamasının bu açıdan önemi olmayacaktır. Bu nedenle kanaatimizce ceza 

kanunumuzda da hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında hata kusurluluğu 

etkileyen bir hata olarak kabul edilmiştir165 .  

 Mala zarar verme suçunda hukuka uygunluk yanılgısı yani fiilin hukuka 

aykırı olmasına rağmen bunun hukuka uygun sayılması sıkça karşılaşılabilecek bir 

durumdur. Bu durumların çoğunda uygulamanın, yanılma hükümleri yerine özel kast 

görüşüne göre sorunları çözümlediğini yukarıda suçun manevi unsurunu incelerken 

örnekleriyle açıklamıştık166. Kanunun hükmü ve hakkın icrası hukuka uygunluk 

nedenleri birer çerçeve unsur içeren norm olarak, mala zarar verme fiillerini hukuka 

uygun hale getirebilecek her özel norm için farklı koşulları sağlayacaklardır. Bu 

nedenle yanılma hükümleri açısından somut olayda failin, hakkında yanılgıya 

düştüğü unsurlar, her bir kanun hükmü açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir. Söz 

gelimi hakkın icrası kapsamında değerlendirilebilecek Borçlar Kanunu’nun 57. 

maddesinde yer verilen “bir kimsenin hayvanı diğerinin gayri menkulü üzerinde bir 

zarar yaptığı takdirde gayrimenkulun zilyedi o hayvanı zabt ve kendisine ita 

olunabilecek tazminat mukabilinde teminat olmak üzere yedinde hapsetmeğe hakkı 

vardır. Eğer hal ve maslahat icabederse, gayrimenkul zilyedi o hayvanı öldürebilir” 

hükmünde, bir kimseye ait hayvanın başkasının malına zarar vermesi, hal ve 

                                                
162İçel,Evik, a.g.e. s.83, Özgenç, a.g.e. s.273, Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.43. 
163 Aynı yönde Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.223, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.557 vd. 
İçel,Evik, a.g.e. s.88 Aksi yönde Özgenç, a.g.e. s.230, Koca, a.g.e. s.122-123. 
164 Aksi görüş, Özgenç, a.g.e. s.406,407, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.712, Koca, a.g.e. s.123. 
165 Aynı yönde bkz. Sözüer,Yargıtay Dergisi, s.478. Yeni TCK m.30’un gerekçesinde de bu yönde 
bir kabulün olduğu yönünde bkz. Koca, a.g.e. s.125. 
166 Bkz. Yukarıda § III, B, 2. 
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maslahatın icap etmesi ve hayvanı öldürenin, gayrımenkulün zilyedi olması koşulları, 

bu hukuka uygunluk nedenin maddi koşullarıdır. Failin bunlarda yanılgıya düşmesi 

halinde fiil suç olma vasfını kaybetmeyecek ancak bu yanılgının kaçınılmaz olması 

halinde failin kusuru bulunmadığı için ceza sorumluluğu yoluna gidilemeyecektir. 

 Aynı şekilde meşru savunma ve mağdurun rızası hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşullarında yanılma ve bu yanılmanın kaçınılmaz olması 

halinde de failin kusuru ortadan kalkacaktır. Örneğin aslında kendisine yönelik bir 

saldırı olmadığı halde böyle zannettiği için karşısındaki (saldırgan olduğunu 

zannettiği) kimsenin eşyasına zarar veren kimsenin, bu yanılgısının kaçınılmaz 

olması halinde kusuru olmadığından bahsedilecektir. Keza mağdurun bir rızası 

olmadığı halde var sanan veya bu rızanın kapsamında yanılarak ona ait mala kasıtlı 

olarak zarar veren kimsenin fiili de kusurlu sayılamayacaktır167. 

Burada önemli olan failin, fiili açısından yanılmasının kaçınılmaz olmasıdır. 

Bu kaçınılmazlığın tespiti açısından doktrinde çeşitli ölçütler kabul edilmiştir168. 

Genelde yanılmanın kaçınabilirliği konusunda, “failin somut olayın durumuna ve 

bilgi ve yaşam deneyimlerine göre yanılgıya düşmemek için gerekli bilgiyi elde etme 

konusunda herhangi bir çaba göstermiş olup olmadığı”169 bir ölçü olarak 

belirtilmektedir. Buna göre failin gerçekleştirdiği fiil açısından hukuka uygunluk 

nedenlerinin maddi koşularının gerçekleştiği hususunda objektif bir şüphenin 

bulunması durumunda, bu şüpheden kurtulmaya yönelik girişiminin bulunup 

bulunmaması, yani “ortalama zeka durumundaki kimsenin yapabileceği araştırmanın 

yapılması”, kaçınabilirlik açısından ölçüt olarak kabul edilecektir. Somut olayda 

hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında irade ile gerçek durumun 

uyuşması açısından, olayın özelliklerine göre kendisinden beklenebilecek makul 

özeni göstermeyen kimsenin yanılma hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün 

değildir170. 

 

                                                
167 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.226. 
168 Ayrıntılı bilgi için bkz. Sözüer,Yargıtay Dergisi, s.483, Erman, a.g.e. s.239 vd. 
169 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.269. 
170 Bkz. Sözüer,Yargıtay Dergisi, s.483-484. 
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(2) - Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Koşullarında 

Tersine Yanılgı 

 

Suçun maddi unsurlarında olduğu gibi hukuka uygunluk nedenlerinin maddi 

koşullarında yanılgı da tersine yanılgı şeklinde ortaya çıkabilir. Burada fail aslında 

somut olayda, gerçekleşen hukuka uygunluk nedenlerinin, aslında gerçekleşmediği 

zannıyla fiilini işlemektedir171. Örneğin aslında mağdurun, bahçesindeki ağacı 

kesmesine rızası varken bu rızanın talebine rağmen verilmediğini düşünen fail, buna 

kızarak ağacı keserse hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında tersine 

yanılgıya düşmüş olacaktır. Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarının somut 

olayda gerçekleştiği yanılgısından farklı olarak bu halde nasıl bir neticeye varılacağı 

oldukça tartışmalıdır172. Ağırlıklı görüşe göre hukuka uygunluk nedenleri objektif 

nitelikte olduklarından failin bunları bilmesine gerek yoktur173, doğal olarak somut 

olayda bu koşulların gerçekleşmesi halinde fail aksini zannetse bile, fiili suç teşkil 

etmeyecek ve ceza sorumluluğu doğmayacaktır174. Diğer bir görüş ise bu halde faile 

tamamlanmış cezanın verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu görüşe göre “hukuka 

uygunluk nedeni gerçekte bulunsa da, failin bundan yararlanabilmesi için hukuka 

uygunluk kastı ile davranması, yani eylemi gerçekleştirirken hukuka uygunluk 

nedeninin maddi koşullarından haberdar olması gerekmektedir. Bu kast olmadan 

ancak tipin koşullarını bilerek gerçekleştiren fail, hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanamayacaktır”175. Son görüşe göre ise fail bu halde teşebbüs nedeniyle 

sorumlu tutulmalıdır; “zira, böyle bir durumda objektif olarak hukuka uygunluk 

sebebi mevcuttur. Dolayısıyla neticenin haksızlığından bahsetmek mümkün değildir. 

Ancak, kişi hukuka uygunluk sebeplerinin maddi şartlarının gerçekleştiği bilinciyle 

hareket etmediği için fiilin haksızlık olarak gerçekleştiğini kabul etmek 

gerekecektir”176. Türk Ceza Hukuku’nda teşebbüs açısından açık bir şekilde netice 

esas alındığından, bu son görüşün bizim kanunumuzun sistematiği ile uyuşmayacağı 

                                                
171 Erman, a.g.e. s.388. 
172 Ayrıntılı bilgi için bkz. Erman, a.g.e. s.388 vd. 
173 Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.59, Öztürk, Erdem, a.g.e. s.243, İçel,Evik, a.g.e. s.252, 
Yıldız, a.g.e. s.66. 
174 Bkz. Mahmutoğlu, in: Hukuk ve Adalet, s.59, İçel,Evik, a.g.e. s.96, Yıldız, a.g.e. s.66. 
175 Erman a.g.e. s.389. 
176 Özgenç,a.g.e. s.409. Ayrıca bkz. Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.712-713. 
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söylenebilir177. Zira teşebbüse ilişkin TCK m.35’e  göre “kişi, işlemeyi kastettiği bir 

suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan 

nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur”. Burada açıkça 

teşebbüs hükümlerinin, neticenin gerçekleşmediği hallere münhasıran kabul edildiği 

görülmektedir. Bu çerçevede, somut olayda gerçekleşen tipik neticeler için teşebbüs 

hükümleri uygulanamayacaktır. Fiile tamamlanmış suçun cezasının verilmesine 

ilişkin görüşün kabul edilmesi ise, bu halde fiilin haksızlığı söz konusu 

olamayacağından ve haksızlık teşkil etmeyen bir fiil de cezalandırılamayacağından, 

mümkün değildir. Bu nedenle bizim hukukumuzda hukuka uygunluk nedenlerinin 

maddi koşullarında tersine yanılma, cezalandırılabilir bir durum olarak kabul 

edilemeyecektir178. Buna göre söz gelimi, mağdurun rızasının varlığına rağmen yok 

zannederek onun malına zarar veren kimsenin, tamamlanmış mala zarar verme 

suçundan veya bu suça teşebbüsten dolayı cezalandırılabilmesi mümkün değildir. 

 

b- Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerde Yanılgı 

 

Hukuka uygunluk nedenleri gibi kusurluluğu etkileyen nedenler de 

kanunumuzda “ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler” başlığı altında 

düzenlenmiştir. Kusurluluğu etkileyen nedenler yani amirin emri, kusurluluğu 

etkileyen zorunluluk hali, cebir-şiddet, korkutma-tehdit, hukuka uygunluk 

nedenlerinde sınırın aşılması ve haksız tahrik hallerinin kanunda belirtilen maddi 

koşullarının gerçekleştiği hususunda hataya düşen kimse “bunun kaçınılmaz olması 

şartıyla” bu hatasından yararlanacaktır179. 

Öncelikle, bu kapsamda değerlendirilen hukuka uygunluk nedenlerinde 

sınırın aşılması durumunu ele almak gerekir. Esasında hukuka uygunluk nedenleri 

fiili hukuka uygun hale getiren durumlar olduğundan bunların sınırlarının aşılması da 

doktrinde ve uygulamada hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşularında yanılgı 

                                                
177 Bkz.Erman, a.g.e. s.392. 
178 A.e. s.393. 
179 Özgenç,a.g.e. s.410, Erman, a.g.e. s.295-296, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.713, Öztürk, 
Erdem, a.g.e. s.268, Yıldız, a.g.e. s.68. 
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kapsamında mütalaa edilmektedir180. Ancak bizim ceza kanunumuzda bu husus 

ayrıca düzenlenmiştir: “ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast 

olmaksızın aşılması hâlinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli 

suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek 

hükmolunur. Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, 

korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez” . Bu düzenleme ile kanun 

koyucunun aslında hem hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması biçiminde 

tezahür edecek bir yanılgı halini, hem de neticenin söz gelimi nedensellik bağında 

sapma gibi nedenlerle faile yüklenemediği halleri birlikte düzenlendiği 

belirtilmektedir181. Bu haliyle kanun koyucu aslında hem hukuka uygunluk 

nedenlerinin koşullarında yanılmayı hem de başka hukuki kurumları birlikte bir 

kusurluluğu etkileyen neden olarak düzenlemiştir. Bu nedenle kusurluluğu etkileyen 

bir neden olarak hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması kurumunun  kendine 

özgü maddi bir unsuru yoktur; aksine bu halde özel bir yanılma hali düzenlenmiştir. 

Bu nedenle hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması halinin maddi 

koşullarında yanılgıdan söz edilmesi mümkün olmayacaktır. 

Mazeret nedenleri olarak adlandırılan diğer hallerde yani amirin emri, 

kusurluluğu etkileyen zorunluluk hali, cebir-şiddet ve korkutma-tehdit hallerinde 

bunların kanuni maddi koşullarının somut olayda gerçekleştiği hususunda yanılan 

fail, bunun kaçınılmaz olması koşulu ile bu yanılgısından yararlanacaktır182. Bu 

halde mazeret nedenlerinin suçun bünyesine etki etmemelerinin sonucu olarak 

yanılgı, failin kastını değil kusurunu etkileyecektir. Örneğin esasında amirin ‘yık 

emri’ olmamasına rağmen bunu var sanan ya da kapsamında yanılan kamu 

görevlisinin; kendisine ya da başkasına ait bir hakka yönelik herhangi bir tehlike var 

olmadığı halde var sanarak başkasının malına zarar veren kimsenin veyahut herhangi 

bir tehdide maruz kalmadığı halde bunu var sanarak mala zarar veren failin işlediği 

bu fiilden dolayı kusurundan söz edilemeyecektir. Bu halde esasında suç teşkil eden 

bir fiili işleyen failin, kusurluluğu etkileyen nedenlerdeki kaçınılmaz yanılgısının da 

                                                
180 Bkz. Erman,a.g.e. s.287-288. 
181 Bkz. A.e. s.289. 
182 Özgenç, a.g.e. s.410-411.  
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kusurunu kaldırdığı kabul olunacaktır183. Bu durum özellikle, haksız tahrik hallerinde 

karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten somut olayda haksız tahrikin koşularının 

oluşmadığı halde var sanılması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Haksız tahrikin 

koşullarında yanılgının kaçınılmaz olmasının tespiti, her somut olaya göre 

belirlenebilecek bir husustur. 

Kanun, mazeret nedenleri açısından kusurun ortadan kalkması için yanılgının 

kaçınılmaz olmasını şart koşmuştur. Bu kaçınılmazlık niteliğini yukarıda hukuka 

uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında hata bahsinde incelemiştik. Orada 

belirttiğimiz ölçütleri burada kısaca tekrar edersek; failin gerçekleştirdiği fiil 

açısından mazeret nedenlerinin koşularının gerçekleştiği hususunda objektif bir 

şüphenin bulunması durumunda, bu şüpheden kurtulmaya yönelik girişiminin 

bulunup bulunmaması yani ortalama zeka durumundaki kimsenin yapabileceği 

araştırmanın yapılması kaçınabilirlik açısından ölçüt olarak kabul edilecektir. Somut 

olayda mazeret nedenlerinin maddi koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin 

algılaması açısından olayın özelliklerine göre kendisinden beklenebilecek makul 

özeni göstermeyen kimsenin yanılma hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün 

değildir. 

 

4- Haksızlık Yanılgısı 

a- Fiilin Haksızlık Teşkil Etmediği Yanılgısı 

 

Haksızlık, bir fiilin tipe uygunluğunu ve hukuka aykırılığını kapsayan üst bir 

kavramdır184. Bir kimsenin işlediği fiilin haksızlık teşkil etmesi o fiilin tipe uygun 

olması ve bununla birlikte herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin de bulunmaması 

ile söz konusu olabilecektir. Bir kimsenin gerçekleştirdiği fiilin haksızlık teşkil ettiği 

yolundaki bilinci de kusur kapsamında telakki edilmektedir185. Suçun tipe 

uygunluğunda veya hukuka aykırılığında yanılma söz konusu olabileceği gibi failin 

haksızlık bilincinde de yanılma söz konusu olabilir. Örneğin fail gerçekleştirdiği 

                                                
183 Haksız tahrik halinde yanılma için bkz.Özgenç, a.g.e. s.399. 
184 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.187, Erman, a.g.e. s.24, Koca, a.g.e. s.116. 
185 Jescheck, a.g.e. s.40, Özgenç, a.g.e. s.344, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.717. 
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fiilin haksızlık teşkil etmediğini zannedebilir186. Burada kusura dahil haksızlık 

bilincinin gerçek durumla uyuşmaması söz konusu olmaktadır187.  

Mala zarar verme fiilleri çok eski dönemlerden beri hukuk düzenlerinde 

yerlerini almış fiillerdir. Mülkiyet hakkının içeriği ve vaki tecavüzlerin tasvip 

görmeyeceği sosyal yapı içinde herkes tarafından bilinebilecek durumdadır. Kusur 

yeteneğine sahip, yani algılama ve irade yeteneği gelişmiş her şahsın, başkasının 

malına hiçbir gerekçe olmaksızın zarar verilmesinin malikin mülkiyet hakkını 

zedelediğini ve bunun hukuk düzenince tasvip edilmediğini bilebilecek durumda 

olduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle mala zarar verme suçu açısından haksızlık 

yanılgısı durumları ile çokça karşılaşılmayacaktır. Ancak istisnai bazı örneklerle 

karşılaşmak mümkündür. Örneğin bir konutta kiracı olan kimse, bu konut her ne 

kadar kendi malı değilse de kendisinin de da bu eşyayla hukuki bir ilişki içinde 

olduğunu ve söz gelimi evin kapısına vereceği kasti bir zararın suç teşkil 

etmeyeceğini düşünebilir. Burada kiracı, kiracılık hakkının mülkiyet gibi kendisine 

sınırlı da olsa bir tasarruf yetkisi bahşettiğini düşünmektedir. Eğer kiracının bu 

yanılgısının, içinde bulunduğu sosyal çevrenin ve kendi şahsi özelliklerine göre 

kaçınılmaz olduğu söylenebilirse failin haksızlık yanılgısına düştüğünden 

bahsedilebilecektir. Ancak belirttiğimiz gibi diğer yanılgı türlerine nazaran bu tarz 

durumlarla sıkça karşılaşmak olası değildir. Yanılgı halinde kaçınabilirlik için “failin 

somut olayın durumuna ve bilgi ve yaşam deneyimlerine göre yanılgıya düşmemek 

için gerekli bilgiyi elde etme konusunda herhangi bir çaba göstermiş olup 

olmadığı”188 bir ölçü olarak kabul edilince, özellikle mala zarar verme suçu açısından 

yanılgının kaçınılmaz olduğu söylenebileceği haller son derece sınırlı olacaktır. 

 

 

 

                                                
186 Doktrinde bu durum ağırlıklı olarak hukuki hata başlığı altında incelenmektedir. Bkz. 
Sözüer,Yargıtay Dergisi, s.480, Füsun Sokullu-Akıncı, “Ceza Hukukunda Kusurluluk”, in: Ceza 
Hukuku Günleri – 70. Yılında Türk Ceza Kanunu –Genel Hükümler- İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, Beta Yay., İstanbul, 1998., s.99-100. 
187 Belirtmek gerekir ki bu husus eski TCK döneminde kanunda yer almamasına rağmen doktrinde 
savunulmaktaydı. Bkz.Sokullu-Akıncı,Ceza Hukuku Günleri, s.102, Sözüer,Yargıtay Dergisi, s.480 
188 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.269. 
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b- Tersine Haksızlık Yanılgısı 

 

Tersine haksızlık yanılgısında fail, aslında tipe uymayan hareketinin suç 

olduğu bilinciyle hareket etmektedir. Doktrinde mefruz (varsayımsal) suç olarak 

isimlendirilen189 bu halde fail, fiile ilişkin maddi bütün olguları doğru algılamakta, 

buna rağmen gerçekleştirdiği eylemin haksızlık teşkil ettiğini düşünmektedir190. 

Örneğin başkasının üzerinde kiracılık hakkı bulunduğu kendi malına zarar veren 

kimsenin bu fiili mala zarar verme suçunu oluşturmayacaktır. Çünkü kanunda açıkça 

“başkasının malı” ibaresi kullanılmış ve buna istisna da getirilmemiştir. Buna rağmen 

fail bu fiilinin suç teşkil ettiğini düşünüyorsa burada tersine haksızlık yanılgısından 

yani mefruz suçtan söz edilecektir. Doktrinde ittifakla kabul edildiği üzere ceza 

hukukunun koruma alanı salt failin zihninden kaynaklanan nedenlerle 

genişletilemez191 bu nedenle mefruz suç da cezalandırılamaz192. Bu netice tersine 

niteleme yanılgısı için de caridir193. Bu nedenle aslında hukuken eşya niteliğinde 

olmayan bir şeyin, eşya olduğu zannıyla ona zarar veren kimse, mala zarar verme 

suçundan dolayı cezalandırılamayacaktır. 

                                                
189 Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, s.363, Alacakaptan, Suçun Unsurları, s.30.  
190 Erman,a.g.e. s.275. 
191 A.e. 
192 Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, s.364. Alacakaptan, Suçun Unsurları, s.30 . 
193 Erman,a.g.e. s.275. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ, KOVUŞTURULMASI VE 

YAPTIRIMI 

 

 

A- MALA ZARAR VERME SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ 

ŞEKİLLERİ 

 

1- Mala Zarar Verme Suçuna Teşebbüs 

 

Ceza kanunlarındaki suç tipleri, kanuni tanımda belirtilen hemen tüm 

unsurların somut olayda bir araya gelmeleri ile oluşur ve ancak bu halde 

cezalandırılabilir bir eylemden bahsedilir1. Zira kural olarak ancak bu halde suçla 

korunan hukuksal değer bir ihlale uğratılmış olur. Somut olayda kanuni tipe ilişkin 

unsurların icrasına başlayan failin, kendi iradesine bağlı olmaksızın bunları 

tamamlayamaması veya neticenin gerçekleşmemesi halinde de her ne kadar hukuksal 

değer bir zarara uğratılmasa da yakın bir ihlal tehlikesinin olduğu muhakkaktır2. 

Kaldı ki bu halde fail de neticeye yönelik kastına göre hareket ederek, hukuk düzeni 

ile belirli bir çatışma halini ortaya koymuştur3. İşte bu halde de failin gerçekleştirdiği 

ve suçla korunan hukuksal değerleri ihlal eden fiilinin de neticeye ulaşmış olmasa da 

cezalandırılabilir olduğu uzun dönemdir kabul edilmektedir4. Suça teşebbüs olarak 

adlandırılan bu durumda fail neticeyi gerçekleştirmeye elverişli hareketlerle suçun 

doğrudan doğruya icrasına başlamakta, ancak elinde olmayan nedenlerle bunu 

tamamlayamamaktadır. Yani bu halde ya suçun hareket unsuru tamamlanamamakta 

ya da netice unsuru gerçekleşmemektedir.  TCK m.35’e göre “kişi, işlemeyi kastettiği 

bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan 

                                                
1 İçel, Evik, a.g.e. s.236, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.739. 
2 Bkz. Sözüer, Suça Teşebbüs, s. 148-150, İçel, Evik, a.g.e. s.237, Özgenç, a.g.e. s.418. Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.745. 
3 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.387. 
4 Öztürk,Erdem,a.g.e.s.282-283,Dönmezer,Erman,a.g.e.c.I, s.413-414, Sözüer, Suça Teşebbüs, s.1vd. 
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nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur”. Bu halde kanun 

hükmüne göre fail hakkında meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre 

işlemeye teşebbüs ettiği suçun kanunda belirtilen cezası, belirli oranlarda indirilerek 

hükmolunacaktır. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, bir kimsenin işlediği 

fiilin teşebbüs kapsamında telakki edilebilmesi için, belirli bazı şartların 

gerçekleşmesi gerekir. Bu şartları mala zarar verme suçu açısından incelersek: 

      Her şeyden önce failde mala zarar verme suçuna yönelik kastın bulunması 

gerekir. Buna göre fail, gerçekleştirdiği hareketin başkasına ait bir mala zarar 

verebileceğini öngörmeli ve öngördüğü bu neticenin gerçekleşmesini istemelidir. Bu 

açıdan tamamlanmış suç için aranacak kast şartı, teşebbüs aşamasında kalmış suçlar 

için de aranacaktır5. Kanunda kullanılan “işlemeyi kastettiği suçu” ibaresi ile 

anlatılmak istenen de budur. Bu açıdan kanunda tüm teşebbüs hallerine yönelik bir 

teşebbüs kastı kabul edilmiş değildir6. Her suç tipi açısından olduğu gibi mala zarar 

verme suçu açısından aranacak kast, bu suç tipine teşebbüs için de aranacaktır. Bu 

özellikle mala zarar verme suçunun bazı nitelikli halleri ile genel tehlike yaratan 

suçlar arasındaki farklılıkta karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten eğer fail yangın 

çıkarmış ancak başkasına ait hiçbir eşya zarar görmemiş ise burada kastına göre fiil, 

yangın çıkarma suçu (TCK m.170) olarak değerlendirebileceği gibi eğer herhangi bir 

mala zarar verme suçuna ilişkin kast var ise mala zarar vermeye teşebbüs olarak da 

kabul edilebilir. Bu halde genel tehlike yaratan suçlara ilişkin TCK m.170 

gerekçesinde belirtilen farklı neviden fikri içtima değerlendirmesi yapılırken 

teşebbüs aşamasında kalmış mala zarar verme suçunun cezası dikkate alınacaktır. 

Burada değinilmesi gereken bir husus mala olası kastla zarar verme fiillerine 

teşebbüsün söz konusu olup olamayacağı meselesidir7. Bu gün için doktrinde 

ağırlıklı olarak “belirli olmayan kast netice ile belirir”8 kuralı gereği ya da teşebbüse 

elverişli olan kastın belirli bir neticeye yönelik bulunan kast olduğu9 veya 

                                                
5 Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, s.417, Öztürk, Erdem,a.g.e. 284, Sözüer, Suça Teşebbüs, s. 160, Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.748, İçel, Evik, a.g.e. s.239, Özgenç, a.g.e. s.419, YCGK, 04.06.1990 
Tarih ve 1990/5-101E. 1990/156K. S. Kararı (YKD, Kasım 1990, s.1700). 
6 Sözüer, Suça Teşebbüs, s. 160-161, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.387, İçel, Evik, a.g.e. s.239, 
Özgenç, a.g.e. s.419, Alacakaptan, Suçun Unsurları, s. 64. 
7 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bkz. Sözüer, Suça Teşebbüs, s.162 vd. 
8 Dönmezer, Erman, a.g.e. c.I, s. 417. 
9 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.749. 
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“cezalandırmanın sınırlarını çok genişleten ve keyfiliğe olanak veren durum”10 

yaratılması endişesi yahut “sorumluluk alanını kanıtlanılamayacak ölçüde 

genişletmiş”11 olmamak için olası kast halinde teşebbüs hükümlerinin 

uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir. Buna karşın diğer bir görüş kanunda 

teşebbüse ilişkin hükümde genel bir ifade ile “kasttan” söz edildiğini, doğrudan kast - 

olası kast ayrımı yapmadığı gerekçesi ile olası kasta teşebbüsün cezalandırılabilir 

olduğunu belirtmiştir12. Gerçekten kanunda teşebbüsle ilgili olarak failin işlemeyi 

kastettiği suçtan söz edilmiştir. Olası kast kanunda kast başlığı altında 

düzenlenmiştir. Bu açıdan mala zarar verme fiilleri açısından failin olası kastla 

hareket ettiği ancak neticenin gerçekleşmediği hallerde de teşebbüs hükümlerinin 

uygulanması gerekecektir. Örneğin failin, bitişiğindeki ahşap evlerin yanacağını da 

öngörerek, ancak buna kayıtsız kalarak benzin döktüğü, hasmına ait evi ateşe vermek 

için kendisini emniyete aldıktan sonra kibritini ateşleyerek benzinli yolu tutuşturması 

ancak çevreden yetişenlerce, ateş henüz eve ulaşmadan söndürülmesi durumunda 

hem bu ev için kasten mala zarar vermeye, hem de bitişiğindeki ahşap ev için olası 

kastla mala zarar vermeye teşebbüs söz konusu olacaktır. 

    İkinci olarak suç tipindeki neticeyi gerçekleştirmeye yönelik elverişli bir 

hareketin söz konusu olması gerekir. Aksi halde failin fiili, elverişsiz teşebbüs 

kapsamında kalacaktır13. Elverişsiz teşebbüs ya araçta ya da konuda elverişsizlik 

şeklinde karşımıza çıkabilir14. Örneğin uçucu olduğu için hiçbir zarar vermeyen şaka 

mürekkebini birinin elbisesine kirletme kastıyla dökme halinde araçtaki elverişsizlik, 

içinde mücevher olduğu zannedilen bir kasayı denize atma halinde ise konuda 

elverişsizlik nedeniyle, mala zarar verme suçuna teşebbüsten bahsedilemeyecektir. 

Bir hareketin elverişli olup olmaması ise failin somut olaydaki bilgi ve tecrübesine 

göre değil, objektif olarak aracın niteliğine ve olayın koşularına göre yapılacak 

                                                
10 İçel, Evik, a.g.e. s.239. 
11 Özgenç, a.g.e. s.420. 
12 Sözüer, Suça Teşebbüs, s.165. Aynı yönde Öztürk,Erdem, a.g.e. s.285, Önder, Ceza Hukuku 
Dersleri, s.299,387. 
13 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.298 vd., Özgenç, a.g.e. s.427. Teşebbüs ile işlenemez suç (elverişsiz 
teşebbüs) arasındaki ayrım hususunda ayrıntılı bir inceleme için bkz. Alacakaptan, Suçun Unsurları, 
s.65 vd. Alacakaptan, İşlenemez Suç, 23 vd. 
14 İçel, Evik, a.g.e. s.253, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.299-302, Alacakaptan, İşlenemez Suç, s.61 vd., 113 
vd. Özgenç, a.g.e. s.427, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.775. 
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değerlendirmeye göre tespit edilecektir15. Genel anlamda neticeyi gerçekleştirmeye 

elverişsiz sayılabilecek bir fiil, somut olaydaki koşullara göre elverişli olabilir16. 

Örneğin su içirmek suretiyle bir hayvanın öldürülmesi ya da yine su verilerek 

çiçeklerin kurutulması prensipte mümkün değildir. Ancak söz gelimi aşırı tuz 

yedirilmiş koyunların bolca su içmelerinin sağlanması halinde ölümlerine sebebiyet 

verilmesi ya da fazla suyun zararlı olduğu bir çiçeğin saksısına bolca su dökülmesi 

halinde kurumalarına neden olunması mümkündür. Bu nedenle elverişli hareket, 

olayın gerçekleştirildiği koşullara göre belirlenecektir. 

      Mala zarar verme suçunun doğrudan doğruya icrasına başlanmış olmalıdır. 

Bir suçun ne zaman icra hareketlerine başlandığı da tartışmalıdır17. Bu gün için 

doktrinde genellikle, “tipte öngörülen harekete zorunlu olarak bağlı olan ve onunla 

bütünlük içerisinde bulunan hareketler icra hareketleridir”18 şeklinde formüle edilen 

maddi objektif teori kabul edilmektedir19. Buna göre “failce yapılan bir faaliyet, 

genel hayatın olağan tecrübi bilgisinin ortaya koyduğu anlayışa göre, suç tipinde 

gösterilen eylemle doğrudan bir bağlantı içindeyse, o faaliyet tipik eyleme ait olma 

biçiminde görülmeli, diğer bir anlatımla icra hareketi olarak kabul edilmelidir” 20. 

Burada aslında, gerçekleştirilmesi neticeye yol açabilecek davranışlar kümesine dahil 

herhangi bir fiille maddi bağlantısı olabilecek bir davranış belirtilmiştir. Ancak pek 

tabidir ki kastın hangi suç tipine yönelik olduğuna bakmak da gerekir21. Bu açıdan 

somut olayda hakim, gerçekleştirilen hareketin mala zarar verme suçunda belirtilen 

tipik hareketlerle olan maddi bağlantısına göre hükme varacaktır. Bu da her somut 

olayda farklı bir değerlendirme yapılması gereğini sonuçlayacaktır22. Bu çerçevede 

bazı örnekler vermek gerekirse; yıkmak istediği eve patlayıcı yerleştirip bunu bir 

ateşleme kablosuyla uzaktan patlatmayı planlayan kimse kabloyu uzatıp gerekli 

ateşleyici sisteme takınca; komşusunun köpeğini zehirlemek isteyen kimse onun 

                                                
15 Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, s.418-419, Sözüer, Suça Teşebbüs, s. 187, Özgenç, a.g.e. s.425, İçel, 
Evik, a.g.e. s.240. 
16 Alacakaptan, İşlenemez Suç, s.62, Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, s 419-420, İçel, Evik, a.g.e. s.240. 
17 Bkz. Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.392 vd., Sözüer, Suça Teşebbüs, s.194 vd., Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.749 vd., İçel,Evik, s.243 vd. 
18 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.288. Bu hususta ayrıca bkz. Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.755 vd. 
19 Sübjektif esasları da ihtiva eden karma bir görüş için bkz. Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, s434 vd. 
20 Sözüer, Suça Teşebbüs, s. 212. 
21 İçel, Evik, a.g.e. s.244-245, Özgenç, a.g.e. s.420-421. 
22 Sözüer, Suça Teşebbüs, s.212. 
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sürekli beslendiği kabına zehirli yiyecek koyunca ya da ona ait aracın motorunu 

bozmak için benzin deposuna şeker koyunca mala zarar verme suçunun icra 

hareketlerine başlamış olmaktadır. 

Fail işlemeyi kastettiği suçu elinde olmayan nedenlerle tamamlayamamış 

olmalıdır. Bu durum, failin elinde olmayan nedenlerle hareketi tamamlayamaması ya 

da hareketin tamamlanmasına rağmen neticenin gerçekleşmemesi şeklinde tezahür 

edebilir23. Ancak yeni TCK ile eksik teşebbüs - tam teşebbüs ayrımı kaldırıldığından 

her iki halde de teşebbüse ilişkin TCK m.35 uygulama alanı bulacaktır. Bu noktada 

mala zarar verme suçunun gösterdiği özelliğe dikkat etmek gerekir. Kanunda çeşitli 

zarar neticeleri arasında bir derecelendirme yapılmış olduğuna göre bunlardan birine 

yönelik hareket istenilen neticeye ulaşamamakla birlikte daha alt derecedeki başka 

bir neticeye neden olmuşsa, fail mala zarar verme suçuna teşebbüs nedeniyle değil 

tamamlanmış mala zarar verme suçuyla sorumlu tutulacaktır. Örneğin malı yok 

etmek isteyen fail, elinde olmayan nedenlerle malı yalnızca tahrip edebilmişse yine 

mala zarar verme suçunun cezası ile cezalandırılacak bu halde teşebbüs hükümleri 

uygulanmayacaktır24. 

Kanun suça teşebbüsün koşularının gerçekleşmesi halinde meydana gelen 

zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne 

kadarının indirilmesini kabul etmiştir. Bu açıdan her ne kadar eksik teşebbüs – tam 

teşebbüs ayrımı kaldırılmış olsa da somut olaya yönelik değerlendirmede failin 

cezasından yapılacak indirim miktarı açısından korunan hukuksal değere yönelik 

tehlikenin, hareketin geldiği aşama açısından, ulaştığı boyuta dikkat etmek 

gerekecektir25. 

Teşebbüsle ilgili olarak gönüllü vazgeçme hususuna da kısaca değinmek 

gerekir. TCK m.36’ya göre “Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya 

                                                
23 Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, s.437. “ Müştekinin oğlunun, kız kardeşini kaçırmasına öfkelenen 
sanığın ızrar kastı ile müştekiye ait aracın çeşitli yerlerine yakıcı ve parlayıcı nitelikte bir madde olan 
benzin dökerek çakmakla ateşlemek suretiyle ancak tanıkların müdahalesi sonucu aracın söndürülerek 
zarar meydana gelmediği, böylece sanığın eyleminin nitelikli ızrar suçuna tam teşebbüs aşamasında 
kaldığı, sanığın beyanları ve tanık ifadelerinden anlaşılması karşısında; TCK.nun 516/7, 62. maddeleri 
yerine yazılı gerekçe olayda unsurları bulunmayan 191/2 maddesinden ceza tayini..” Y10.CD., 
27.05.2003 Tarih ve 1062/12520 S. Kararı (Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.515). 
24 Önder;  Şahıslara ve Mallara Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s. 466. 
25 bkz. İçel, Evik, a.g.e. s.250. 
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kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, 

teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç 

oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır”. Bu halde suç, 

teşebbüs aşamasına ulaşmakta ancak fail, neticenin gerçekleşmesine bir şekilde engel 

olmaktadır. Burada esasen neticenin gerçekleşmemesi, teşebbüsten farklı olarak 

failin elinde olmayan nedenlerden dolayı değil, aksine failin kendi iradesiyle buna 

engel olmasından kaynaklanmaktadır26. Bunun için suç tamamlanmamış veya netice 

gerçekleşmemiş olmalıdır27. Eğer mala zarar verme suçu tamamlanmış ve fakat fail 

oluşan zararı gidermişse artık gönüllü vazgeçmeden değil yukarıda incelediğimiz 

etkin pişmanlıktan söz edilecektir. Netice, failin bütün çabasına rağmen gerçekleşmiş 

ise fail yine gönüllü vazgeçme hükümlerinden yaralanamayacaktır. Bu durum belki, 

cezanın tespiti açısından dikkate alınabilir. Vazgeçmenin ne zaman gönüllü 

sayılacağı ise tartışmalıdır28. Bu noktada ayrıntıya girmeden diyebiliriz ki failin 

hareketine egemen olmasına rağmen halen mümkün olarak gördüğü suç planının 

icrasından vazgeçiyor ise bu vazgeçmesi gönüllü sayılmalıdır29. Kanunda gönüllü 

vazgeçme halinde failin teşebbüs nedeniyle sorumlu tutulamayacağını, ancak tamam 

olan kısım esasen bir suç teşkil etmekteyse, sadece o suça ait ceza ile 

cezalandırılacağını belirtilmiştir. Buna göre, mala zarar verme suçunda gönüllü 

vazgeçmenin bazı hallerde uygulanamayacağını belirtmek gerekir. Gerçekten 

kanunda belirtilen zarar derecelerinden ağır olana yönelen fail daha hafif olan bir 

neticeden geçmiş , daha sonrasında gönüllü vazgeçmişse m.36 ‘nın son cümlesindeki 

“tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile 

cezalandırılır” kuralı gereği gene de mala zarar verme suçu nedeniyle 

cezalandırılacaktır. Ancak bu hal, netice cezanın belirlenmesi açısından göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

                                                
26 İçel, Evik, a.g.e. s.257. 
27 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.295, Özgenç, a.g.e. s.439. 
28 Bkz. Sözüer, Suça Teşebbüs, s. 246, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.403 vd., İçel,Evik, a.g.e. 
s.257 vd, Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, s.448 vd. Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.771 vd. 
29 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.296. Ayrıca bkz. Sözüer, Suça Teşebbüs, s.249, Dönmezer,Erman, a.g.e. 
c.I, s.448-450, Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.403, Yıldız,a.g.e. s.110. 
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2- Mala Zarar Verme Suçuna İştirak  

 

Çalışmamızın ikinci bölümünde de bahsettiğimiz üzere fail, kanunda 

belirtilen tipik fiili işleyen kimsedir. Diğer suç tiplerinde olduğu gibi mala zarar 

verme suçunda da kanuni tip, fiili işleyen kimsenin tek bir şahıs olması olasılığına 

göre biçimlendirilmiştir30. Ancak somut olayda suçun işlenişine birden fazla kişi 

katılabilir. İlk önce, kanuni tipteki hareketleri birden fazla kişi, birlikte suç işleme 

kararı ile fiil üzerinde ortaklaşa hakimiyet kurarak gerçekleştirebilir ki bu hal 

kanunda müşterek faillik olarak isimlendirilmiştir31. Ancak birden fazla kişinin suçun 

işlenmesine katılması yalnızca müşterek faillik şeklinde cereyan etmez. Kanunda 

belirtilen tipik hareketi gerçekleştirmeyen kimseler de suça katılmış olabilir. Bu 

halde ortada suç işleyen bir fail ve onun fiiline iştirak eden şerikler söz konusudur32. 

Bu şeriklik ya suç öncesinde bu suça sebebiyet verecek iradenin doğmasına neden 

olur ki bu halde azmettirmeden ya da suçun icrasına manevi veya maddi katkıyı 

sağlar ki bu halde de yardım etmeden söz edilir. Mala zarar verme suçunda bu 

hallerin hepsiyle karşılaşmak olasıdır33. Bu nedenle bu halleri aşağıda ayrı başlıklar 

altında konumuz açısından inceleyeceğiz. 

 

a- Mala Zarar Verme Suçu Açısında Faillik  

 

Mala zarar verme suçu açısından faillik iki şekilde ortaya çıkabilir; ya fail 

doğrudan doğruya tipik hareketi bizzat kendisi gerçekleştirir ya da bir başkasını araç 

olarak kullanır. Kanun bunlardan ilkini esas almıştır ve bu hale doğrudan faillik adı 

verilmiştir. Ancak fiilin, bir başkasının araç olarak kullanılması suretiyle de 

işlenmesi mümkündür ve bu hali göz ardı etmeyen kanun koyucu TCK m.37/f.2’de 
                                                
30 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.316, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.792, Özgenç, a.g.e. s.443, F.Selami 
Mahmutoğlu, “Kusurluluk Prensibi Açısından Azmettirenin Ceza Sorumluluğu”, İÜHFM, cilt LXIII, 
yıl:2005, sayı 1-2, İstanbul, 2005, s.57 . 
31 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.320, İçel, Evik, a.g.e. s.275, Özgenç, a.g.e. s.444, Artuk, Gökcen, 
Yenidünya, a.g.e. s.792. 
32 Özgenç, a.g.e. s.444, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.790 vd.,800 vd., Hakan Hakeri, “Yeni 
Türk Ceza Kanunu’nda İştirak”, Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Yıl:1, Sayı:1, Ankara, Seçkin Yay. 
Ekim 2006. 
33 Centel, Zafer,Çakmut, a.g.e. s.392. 
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“suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu 

tutulur” hükmünü kabul etmiştir. Aşağıda inceleyeceğimiz müşterek faillik bir tarafa 

bırakılırsa  işlenen fiil açısından fail, bizim hukukumuzda ya doğrudan fail ya da 

dolaylı fail olarak sorumlu olacaktır.  

Doğrudan faillikte fail, kanuni tipteki hareketi bizzat kendisi bir araç 

kullanarak ya da herhangi bir araç kullanmadan gerçekleştirmekte34, örneğin binayı 

bir buldozer aracılığı ile yıkmakta, otomobilin benzin deposuna demir parçası atarak 

motoru tahrip etmekte, ağacı kesmekte, hayvana zehir şırınga etmekte veya atın 

bacağını kırmaktadır vs. Bu halde fail ya tek başına hareket etmektedir ya da aynı 

olayda aynı neticeye yönelmiş birden fazla fiil sahibi, birbirinden bağımsız hareket 

etmektedirler35. Bu ikinci halde yan yana birlikte faillikten söz etmek gerekecektir. 

Örneğin birbirlerinden hiç haberi olmayan iki kişinin aynı evi ateşe vermeleri 

durumunda bu kimseler yan yana birlikte faildirler. Böyle bir durumda her ikisi de 

kendi gerçekleştirdikleri netice açısından sorumlu olurlar. Buna göre her birinin 

işlediği fiil, mala zarar verme neticesini doğurursa tamamlanmış suçtan, eğer birinin 

fiili neticeyi daha önce gerçekleştirmeyi başarmışsa bu kimse tamamlanmış fiilden 

diğeri ise teşebbüs aşamasında kalmış mala zarar vermeden sorumlu tutulacaklardır. 

Ancak bazı durumlarda, işlenmek istenen mala zarar verme suçu açısından neticeyi 

hangi failin hareketinin gerçekleştirdiği tespit edilemeyebilir. Söz gelimi kırılmak 

istenen bir cama aralarında birlikte suç işleme iradesi olmayan birden fazla kişi aynı 

anda taş atar da bu taşlardan hangisinin camı kırdığı tespit edilemez. Doktrinde bu 

halde her ne kadar zarar neticesi ortaya çıkmış olsa da faillerin her birini teşebbüsten 

dolayı cezalandırmak gerektiği belirtilmiştir36; burada esasında failin 

belirlenememesi bu yöndeki bir zaaftan kaynaklanmaktadır ancak bu zaafın faillere 

yükletilmesi de doğru olmayacaktır. Kaldı ki “masum bir kimsenin fazla ceza 

almasındansa, daha fazla ceza alması gereken bir kimsenin daha az cezayla 

kurtulmasını bir hukuk devleti daha üstün tutmak durumundadır”37. 

                                                
34 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.319, Hakeri, a.g.e. s.93. 
35 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.319. 
36 Yıldız,a.g.e. s.117, Hakeri, a.g.e. s.107. 
37 Hakeri, a.g.e. s.107. 
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Doğrudan faillik halinden farklı olarak dolaylı faillik halinde fail kanuni 

tipteki hareketi bizzat değil bir başkası aracılığı ile gerçekleştirmektedir38. Dolaylı 

faillik halinde araç failin baskı veya yanılmaya uğratılmış da olsa bir iradesi ve 

bunun neticesinde de bir iradi davranışı vardır. Eğer failin hiçbir iradi davranışı 

yoksa burada artık dolaylı faillik kuralına gitmeye gerek olmayacaktır. Örneğin bir 

başkasını iterek vitrindeki camı kırmasını sağlayan kimse dolaylı fail değil doğrudan 

faildir; zira aradaki şahsın ceza hukukunda sonuç doğurabilecek iradi bir hareketi 

yoktur39. Dolaylı faillik halinde ise araç failin iradesi baskı veya yanıltma ile 

hakimiyet altına alınmakta ve ona suç teşkil eden bir fiil işletilmektedir40. Ancak bu 

halde araç failin fiili ya suç teşkil etmemekte ya da bu kimse kusursuz sayılacağından 

cezalandırılmamaktadır. Bu açıdan dolaylı faillikte öncelikle araç failin iradesi 

üzerinde arka plandaki dolaylı failin bir tür hakimiyeti söz konusu olmaktadır41. Bu 

hakimiyet çerçevesinde ya araç fail bir yanılgıya sevk edilmekte ya da baskı altına 

alınmaktadır. Birinci halde yanılgı hakimiyeti, ikinci halde ise zorlama hakimiyeti 

söz konusu olacaktır42. TCK m.37/f.2 için genel olarak bir kimsenin araç olarak 

kullanılması ya onun baskı altına alınması ya da yanıltılması yoluyla olacaktır43. 

Örneğin bir başkasını ölümle tehdit ederek ona, mağdurun hayvanına zarar 

verdirilmesi halinde dolaylı fail araç failin iradesi üzerinde zorlama hakimiyetine, 

                                                
38 Jescheck, a.g.e. s.44, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.324 vd., İçel, Evik, a.g.e. s.274-275 Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.798-799, Özgenç, a.g.e. s.470. 
39 Hakeri,a.g.e s.92, Ayrıca bkz. Mahmutoğlu, in:  İÜHFM, s.69. 
40 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.324, Mahmutoğlu, in: İÜHFM, s.68. 
41 Bu halde araç failin iradesinin hakimiyet altına alınması hususunda doktrinde öteden beri çeşitli 
görüşler ortaya atılmıştır. Ancak bu görüşler içinde ünlü Alman Hukukçusu Roxin’in “Faiilik ve Fiil 
Hakimiyeti” isimli doçentlik tezinde ele aldığı dolaylı faillik kuramının doktrin ve bu yolla da 
uygulamayı derinden etkilediği ifade edilmektedir (bkz. Osman İsfen, “Yeni TCK’da Organize 
Hakimiyet Mekanizmalarına Dayalı Dolaylı Faillik Kuramı (TCK m.220/5)” Hukuki Perspektifler 
Dergisi,  sayı:7 Temmuz 2006, s.54.) İsfen’in aktardığı üzere Roxin’in faillik kuramında, irade 
hakimiyeti çerçevesinde açıklanan dolaylı faillikte, araç failin iradesi üzerinde arka plandaki dolaylı 
failin bir tür hakimiyeti söz konusu olmaktadır (a.g.e. s.54-55). 
42 Roxin bunlara ek olarak suç örgütleri açısından bir de organize hakimiyet ölçütü kabul etmiştir. Bu 
son hale ilişkin olarak suç örgütlerinde “hiyerarşinin hangi basamağında olduğuna bakılmaksızın 
hakimiyet mekanizmasının kumanda noktalarında yer alıp, fiili bizzat icra edenin bireyselliğine bağlı 
olmayan suçların işlenmesini emir yoluyla sağlayabilen ve bu şekilde organizasyon hakimiyetini suç 
işlenmesi yönünde kullanan her kişi dolaylı faildir” görüşü ileri sürülmüştür (İsfen,a.g.e. s.58). 
43 Özgenç, a.g.e. s.470. 
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yine kendisine ait olduğu halde faile, bu malın hasmına ait olduğunu söyleyerek zarar 

verdirilmesi halinde yanılma hakimiyetine sahiptir44.  

 Dolaylı faillikte müşterek faillikten ve azmettirmeden farklı olarak araç failin 

fiili ya hiç suç teşkil etmemektedir ya da suç teşkil etmekle birlikte bu kimse kusurlu 

olmadığından, eylem cezalandırılabilir durumda değildir. Bu durum çeşitli şekillerde 

karşımıza çıkabilir. Öncelikle araç fiilin işlediği mala zarar verme niteliğindeki fiil 

kanuni tipe uymayabilir45. Örneğin araç faile yanlışlıkla kendi malına zarar 

verdirilmesi halinde -bir kimsenin kendi malına zarar vermesi suç teşkil 

etmeyeceğinden- araç failin fiili tipik olmayacaktır46. Bu halde işlemek istediği mala 

zarar verme suçu açısından iradesi üzerinde yanılgı hakimiyeti kurmak suretiyle 

bizzat mağduru kullanan dolaylı fail, mala zarar verme suçundan dolayı sorumlu 

tutulacaktır. İkinci olarak araç failin suç işleme kastı bulunmayabilir47. Örneğin 

somut olayda fail herhangi bir mala zarar verdiğini bilmemiş ancak dolaylı failin 

yanıltması ile başkasına ait mala zarar vermiş olabilir ya da çok değerli bir eşyanın 

aslında değerli olmadığı söylenerek fail yanıltılabilir48. Bu halde de araç fail değil, 

dolaylı fail sorumlu tutulacaktır. Üçüncü olarak araç failin fiili hukuka uygun 

olabilir. Örneğin gerçek olmadığı halde güvenlik güçlerine hasmı (A)’nın kapısını 

kilitli tuttuğu kömürlüğünde kaçak eşyalar sakladığı ihbarını yapan (B), bu kapının 

güvenlik güçlerince kırılması fiilinden sorumlu tutulacaktır. Son olarak araç fail 

kusurlu olmayabilir. Araç failin kusurlu olmaması kusur yeteneğinin bulunmaması49 

halinden kaynaklanabileceği gibi kusur yeteneği bulunsa bile somut olayda 

kusurluluğunu etkileyen bir halin söz konusu olmasından da kaynaklanabilir. Akıl 

hastası birine veya bir çocuğa, başkasının malına zarar verdirilmesi birinci hale; 

tehditle, kusur yeteneği bulunan bir kimseye başkasının malına zarar verdirilmesi 

ikinci hale örnektir. Bu halde de kanun araç failin değil dolaylı failin sorumlu 

                                                
44 Her iki halde de araç failin iradesi üzerinde bir başkası yani dolaylı failliğin bir hakimiyeti söz 
konusu olmakta ve bu nedenle esasında kendisi için suç teşkil eden bir fiili ona işletmektedir. Burada 
araç olan kişi ya suç teşkil eden fiili zorunlu olarak işlemekte ya da suç işlediğinin haberdar dahi 
olamamaktadır. Suç teşkil eden fiili işleme iradesini ise dolaylı fail göstermektedir. Bu nedenle dolaylı 
failin sorumlu tutulması gerekecektir. 
45 Jescheck, a.g.e. s.45, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.325, Hakeri, a.g.e. s.94. 
46 Bkz. Hakeri, a.g.e. s.94. 
47 Jescheck, a.g.e. s.45, Hakeri, a.g.e. s.93, Öztürk, Erdem, a.g.e. s 325-326. 
48 Örnek için bkz. Mahmutoğlu, in: İÜHFM, s.71. 
49 Bkz. Jescheck, a.g.e. s.45, Hakeri, a.g.e. s.95. 
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olacağını kabul etmiştir. Hatta TCK m.37’ye göre “kusur yeteneği olmayanları suçun 

işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar 

artırılır” buna göre kusur yeteneği bulunmayan bir akıl hastası veya küçük çocuğun 

araç olarak kullanılması halinde dolaylı failin mala zarar verme suçundan dolayı 

alacağı ceza üçte birden yarısına kadar arttırılacaktır50. 

Müşterek faillik halinde suçun işlenişine birden fazla kişi, ortak bir suç işleme 

iradesi ve fiil üzerinde müşterek hakimiyet kuracak şekilde birlikte 

katılmaktadırlar51. Müşterek faillikten söz edilebilmesi için birlikte suç işleme 

kararının ve fiil üzerinde müşterek hakimiyetin kurulması gerekir52. Fiil üzerinde 

müşterek hakimiyet kurulduğundan söz edilebilmesi için ise suçun icrası açısından 

işbölümüne dayalı, her bir müşterek failin fonksiyonel katkısının söz konusu olması 

gerekir53. Bu katkı, suçun işlenmesi açısından yardımcı failin fiiline nazaran, somut 

olayın koşullarına göre bir önem arz etmelidir54. Bu önem, zorunluluk derecesine55 

yaklaşmalı yani her bir failin suçun işlenmesine katkıları netice açısından ciddi bir 

önem arz edebilmelidir. Buna göre müşterek faillikte ortaklardan birinin vazgeçmesi 

fiili neticesiz kalma tehlikesi ile baş başa bırakabilmelidir56. Örneğin üç kişi 

hasımlarına ait bir evi yakmak için plan yaparlar. Buna göre (A) olayda gözcülük 

yapacak, (B) ve (C) ise evin önemli bir kısmına benzin dökerek ateşleyeceklerdir. 

Burada her üç failin, fiil üzerinde hakimiyetleri söz konusudur. Bu açıdan her üç suç 

ortağı da müşterek fail durumundadırlar. Burada özellikle, suç ortaklarının birlikte 

gerçekleştirmeyi amaçladığı, ancak neticeye içlerinden yalnızca birinin davranışının 

ulaştığı ihtimallere de dikkat etmek gerekir. Örneğin bir kimsenin camını kırmak için 

üç suç ortağının attığı üç farklı taş söz konusu, ancak hangi taşın camı kırdığı belli 

değilse burada aralarında suç işleme iradesi açısından birlik olan bu üç kişiyi 

                                                
50 Bu düzenlemeyle ilgili eleştiri için bkz. Özgenç, a.g.e. s.471. 
51 Özgenç, a.g.e. s.446, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.321, Mahmutoğlu, in: İÜHFM, s.63, Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.792. 
52 Bkz. Jescheck, a.g.e. s.46, Özgenç, a.g.e. s.446 vd., Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.793 vd. , 
Hakeri, a.g.e. s.90. 
53 Mahmutoğlu, in: İÜHFM, s.64, Özgenç, a.g.e. s.446. 
54 Özgenç, a.g.e. s.447, Hakeri, a.g.e. s.90. 
55 Bkz. Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.795, Yıldız,a.g.e. s.116. 
56 Özgenç, a.g.e. s.448-449, Hakeri, a.g.e. s.94. 
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müşterek fail olarak sorumlu tutmak gerekecektir57. Zira bu halde de su ortaklarının 

hepsi, tek bir neticeyi gerçekleştirmeyi hedeflemekte ancak neticenin gerçekleşmesi 

ihtimalini kuvvetlendirmek için aynı tip hareketi yapmaktadırlar58. Müşterek 

faillerden birinin daha önceden kararlaştırılan sınırı aşması halinde nasıl bir 

uygulama yapılacağına da değinmek gerekir. Örneğin bir kişiye karşı tehdit suçunu 

işlemek üzere anlaşan üç kişi mağdurun bürosuna geldiklerinde, tehdit aşamasında 

içlerinden biri tehdidin etkisini arttırmak için bürodaki mallara zarar vermeye başlar. 

Bu halde yalnızca mala zarar verme fiilini işleyen müşterek fail mala zarar verme 

suçundan sorumlu olacak, diğer ortaklar ise yalnızca daha önceden kararlaştırılan 

tehdit suçundan dolayı sorumlu tutulacaklardır59.  

 

b- Mala Zarar Verme Suçuna Azmettirme veya Yardım 

Etme 

 

 Kural olarak ancak suçun kanuni tanımındaki davranışı gerçekleştiren kişiler 

fail olarak cezalandırılabilecektir. Ancak bir suçun işlenmesine yalnızca tipik 

hareketi gerçekleştirmek suretiyle iştirak edilmez; bazı hallerde gerçekleştirilen 

davranış tipik hareketten önce ona azmettirme veya suç öncesi ya da suç işlenirken 

yardım etme şeklinde de vukubulabilir60. TCK m. 40/f.1’ e göre “suça iştirak için 

kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Suçun işlenişine iştirak 

eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler göz önünde 

                                                
57 Bkz. Mahmutoğlu, in: İÜHFM, s.96-97, Özgenç, a.g.e. s.451 vd., Önder;  Şahıslara ve Mallara 
Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s. 467, Hakeri, a.g.e. s.105, Turabi,a.g.e. s.121. 
58 Özgenç, a.g.e. s.451-452. 
59Özgenç,a.g.e. s.460. Müşterek faillerin fiil üzerinde yanılgılarının sorumluluklarına etkisi meselesini 
de tartışmak gerekir. Bu kapsamda söz gelimi müşterek faillerden biri yanılarak diğer bir müşterek 
failin malına zarar verirse nasıl bir uygulama yapılacaktır? (Bkz. Özgenç, a.g.e. s.462 vd.) Örneğin iki 
suç ortağı (A) ve (B), (A)’nın evinin yakınındaki başka bir evi yakmak hususunda anlaşmışlardır. 
Burada (A), evi tarif edecek ve gözcülük yapacak, (B) ise benzin dökerek evi ateşe verecektir. Burada 
(B) evleri karıştırarak yanlışlıkla (A) ya ait evi ateşe verirse, (B)’nın bu fiilden sorumlu tutulacağı 
şüphesizdir. Ancak bunun yanında burada (A) ve (B) fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurduklarından 
(B)’nin esaslı olmayan bu yanılgısı (A) açısından da sonucu değiştirmeyecek bir başka ifade ile (A) da 
bu fiilden dolayı sorumlu tutulacaktır (Özgenç, a.g.e. s.463). Ancak bir kimsenin kendi malına zarar 
vermesi suç teşkil etmediğinden (A) açısından fiil işlenemez suç hükümlerine tabi olacak ve bizim 
hukukumuzda bu durum açısından ceza sorumluluğu doğmayacaktır. 
60 Özgenç, a.g.e. s.481-482. 
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bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır”. Buna göre bir 

kimsenin, başkasının işlediği bir suça iştirak ettiğinden söz edilebilmesi için failin 

kasıtlı ve hukuka aykırı bir fiilinin olması yeterlidir, ayrıca kusurlu olması aranmaz61. 

İştirak durumunda bütün şerikler kendi şahsi kusurlarına göre cezalandırılacaklardır. 

Bunun iki önemli sonucu vardır: Birincisi fail veya diğer şeriklerin kusursuzluğu 

sonucu doğurabilecek şahsi durumlar ancak o fail veya şerik için 

uygulanabilecektir62; diğer şeriklerin bu durumdan yararlanmaları mümkün değildir. 

Örneğin failin akıl hastası olması azmettirenin ceza sorumluluğunu etkilemeyecektir. 

İkincisi failin cezalandırılmasını önleyen ancak kusur kapsamında telakki edilmeyen 

şahsi cezasızlık sebepleri de şerikleri etkilemeyecektir63. Örneğin bir çocuğun kendi 

babasına ait eşyaya zarar vermesi halinde cezai sorumluluğu yoktur. Ancak çocuğu 

bu fiile azmettiren kimse bu şahsi cezasızlık sebebinden yararlanamayacaktır. 

 Şeriklerin cezai sorumluluğunun doğması için suçun mutlaka tamamlanmış 

olması şart değildir64. TCK m.40/f.3’e göre suça iştirakten dolayı sorumlu 

tutulabilmek için ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış olması gerekir.  

Bu nedenle failin fiili teşebbüs aşamasında kalmışsa yani azmettirenin amaçladığı 

netice gerçekleşmemişse bile azmettiren de bu neticeye teşebbüsten sorumlu 

tutulacaktır65. Şeriklik iki farklı şekilde karşımıza çıkabilir: 

 

(1) – Azmettirme 

 

Suça azmettirme, kendisinde daha önceden suç işleme yönünde bir irade 

mevcut olmayan bir kişiye, suç işleme kararı verdirerek ona suç işlettirmektir66. Buna 

göre azmettirmenin söz konusu olabilmesi için failde, daha önceden bir suç işleme 

                                                
61 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.327-328, Özgenç, a.g.e. s.482-483, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.800 
vd., Yıldız,a.g.e. s.123. 
62 Özgenç, a.g.e. s.483, Yıldız,a.g.e. s.123. 
63 Mahmutoğlu, in: İÜHFM, s.107-108, Turabi,a.g.e. s.122. 
64 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.328, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.802, Mahmutoğlu, in: İÜHFM, 
s.63, Özgenç, a.g.e. s.484. 
65 Hakeri, a.g.e. s.87. 
66 Mahmutoğlu, in: İÜHFM, s.65, Jescheck, a.g.e. s.46, Özgenç, a.g.e. s.472, Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.805, Hakeri, a.g.e. s.97, Turabi,a.g.e. s.121. 
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kararı bulunmuyor olmalıdır67. Eğer failde var olan suç işleme kararı 

kuvvetlendirilmiş ise azmettirmeden değil yardım etmeden söz edilecektir68. 

Azmettirme halinde kanun “başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun 

cezası ile cezalandırılır” (TCK m.38/f.1) hükmünü kabul etmiştir. Buna göre bir 

başkasını mala zarar vermeye azmettiren kimse fiilin işlenmesi durumunda mala 

zarar verme suçuna ilişkin TCK m.151 (veya duruma göre m.152) hükmüne göre 

cezalandırılacaktır.  

Mala zarar verme suçu açısından üzerinde durulması gereken konulardan biri 

failin, azmettirenin iradesi dışına çıkması halidir. Gerçekten söz gelimi azmettirilen 

bu suçu işlemezse azmettiren yine de cezalandırılacak mıdır? ya da tehdit suçunu 

işlemeye azmettirilen kişi ayrıca mala zarar verme suçu da işlerse veya basit zarar 

verme fiilini işlemeye azmettirilen kişi nitelikli zarar verme fiilini işlerse ya da tersi 

durumlar söz konusu ise azmettiren bu neticeden sorumlu tutulacak mıdır? Burada 

ilk sorumuza cevaben, peşinen şu husus belirtilmelidir ki bizim hukukumuzda69 

neticesiz kalmış azmettirme hali cezalandırılmadığından, azmettirenin iradesine 

rağmen fail somut olayda suç teşkil eden fiili işlememişse azmettirenin de 

sorumluluğu söz konusu olmayacaktır70. İkinci sorunun cevabı için ise inceleme 

konumuz çerçevesinde, çeşitli ihtimaller açısından değerlendirme yapmak gerekir. 

Öncelikle mala zarar verme suçundaki neticelerden birine yönelik 

azmettirmeye rağmen diğer bir zarar neticesinin meydana getirilmesi halini 

incelemek gerekir. Örneğin azmettiren sahipli hayvanın öldürülmesini ister ancak fail 

                                                
67 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.329, İçel, Evik, a.g.e. s.276. Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.805, 
Özgenç, a.g.e. s.472. 
68 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.329, Yıldız,a.g.e. s.120 Hakeri, a.g.e. s.97. Burada tartışılabilecek bir husus 
zaten mala zarar verme suçunu işlemeye yönelik karar almış bulunan bir kimseye, söz gelimi suçu 
yakarak işlemesi yönünde tavsiyede bulunulması, yani basit hale yönelik iradenin nitelikli hale 
yöneltilmesi halinde nasıl bir uygulama yapılacağıdır. Burada ağırlıklı görüşün yine azmettirme 
hükümlerinin uygulanacağı yolunda olduğu belirtilmektedir (Bkz.Hakeri, a.g.e. s.97). Diğer bir görüş 
ise bu halde failin manevi yardımdan söz edilebileceğini ifade etmektedir (Öztürk,Erdem, a.g.e. 
s.329). Nitelikli azmettirme aslında bağımsız bir suç tipi değildir. Bu açıdan zaten işlenmesi kararı 
verilen bir suç tipinin ağırlaştırıcı niteliklerine yönelik tavsiyede bulunulmaktadır. Bu, aynı suç tipi 
içinde değerlendirilmek zorunda olduğundan bizce de azmettirme hükümlerinin uygulanması mümkün 
değildir. Zira azmettirmede failde aynı suç tipine ilişkin bir suç işleme iradesinin bulunmaması, bunun 
azmettiren tarafından oluşturulması gerekmektedir. Bu açıdan bu halde belki oluşmuş suç iradesinin 
belli bir yöne kanalize edilmesi çerçevesinde manevi yardım hükümlerinin uygulanması mümkündür. 
69 Krş StGB, p.30 (Yenisey, Plageman, a.g.e. s.23). Ayrıca bkz. Jescheck, a.g.e. s.47. 
70 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.332, İçel, Evik, a.g.e. s.277, Mahmutoğlu, in: İÜHFM, s.92 Özgenç, a.g.e. 
s.475, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.806, Yıldız,a.g.e. s.120. 
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somut olayda yalnızca hayvanın değerinde azalma olmasına neden olabilir. Burada 

mala zarar verme suçunda netice tipleri arasındaki niceliksel ilişkiye tekrar dikkat 

çekmek gerekir. Gerçekten kanunda yok etmeden kirletmeye kadar geniş bir 

spektrumda bir çok zarar tipleştirilmesi yapılmış ve neticelerin hepsi aynı ceza aralığı 

ile karşılanmıştır. Azmettirenin daha ağır bir zarar verme haline yönelik iradesine 

rağmen fail somut olayda daha hafif bir zarar verebilir ya da bunun tersi olabilir. 

Ancak her durumda kanun koyucu mala zarar verme suçunun oluşacağını kabul 

ettiğinden, azmettiren de fail gibi TCK m.151 hükmüne göre cezalandırılacaktır. 

Ancak bizce, azmettiren için cezanın TCK m.61’ e göre tespitinde, “failin güttüğü 

amaç ve saiki” göz önünde bulunduracak olan hakim, netice cezanın belirlenmesi 

açısından azmettirenin iradesini (amaç ve saikini) de dikkate almalıdır. 

İkinci olarak failin, azmettirenin suçun basit ve nitelikli hallerine ilişkin 

tercihine dair iradesinin dışına çıkması ihtimali üzerinde de durulmalıdır. Eğer 

azmettiren, suçun TCK m.152’nin kapsamına giren daha ağır haline azmettirmiş 

ancak fail somut olayda basit zarar verme fiilini işlemekle yetinmişse azmettireni de 

yalnızca gerçekleşen neticeden sorumlu tutmak gerekir71. Zira bu halde de 

gerçekleşmeyen azmettirme halinde olduğu gibi istenen ağır neticeli zarar verme hali 

somut olayda fail tarafından hayata geçirilmemektedir. Bu nedenle azmettirenin 

iradesi ile failin gerçekleştirdiği neticenin kesişim kümesi azmettiren için de ceza 

sorumluluğunun sınırını belirleyecek ve fail gibi azmettiren de yalnızca mala zarar 

vermenin basit halinden TCK m.151’e göre sorumlu tutulacaktır. Aynı ölçüt 

azmettirenin, mala zarar vermenin temel haline ilişkin azmettirmesine rağmen failin, 

suçun nitelikli halini işlemesi durumunda da uygulanacaktır. Bu halde de 

azmettirenin sorumluluğu suçun nitelikli haline göre değil basit haline göre tespit 

edilecektir72. Bu kapsamda son olarak failin azmettirenin iradesinin tamamen dışında 

bir suç işlemsi haline de değinmek gerekir. Yukarıdaki görüşlerimiz çerçevesinde bu 

halde evleviyetle azmettirenin bu neticeden sorumlu tutulmaması gerekecektir73. 

Ancak azmettirmenin her durumda somut bir suç tipine ilişkin olmayacağı gerçeğini 

de göz önüne almak gerekir. Gerçekten çoğu durumda azmettiren başka bazı 

                                                
71 Mahmutoğlu,in:İÜHFM,s.92,Öztürk,Erdem,a.g.e.s.331, İçel,Evik, a.g.e. s.277 Özgenç, a.g.e. s.476 
72 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.331, Özgenç, a.g.e. s.476. 
73 Mahmutoğlu, in:İÜHFM, s.104, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.331, Artuk,Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.806 
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ihtimalleri de göz önüne alabilir ve hedef suçu esnek bir şekilde belirleyebilir. 

Örneğin tehdit suçunu işlemesi için azmettirdiği kişilerin bu fiili işlerken hakaret ya 

da mala zarar verme suçunu da işleyebileceğini hesaba katabilir. Daha önceki benzer 

fiillerde bu tarz eylemlerde bulunduğunu bildiği kişilere tehdit suçunu işlerken 

mağdurun etkilenmemesi durumunda, “gerekirse” korkunun etkisini arttırmak 

amacıyla, şahsına veya malına zarar verilebileceğini de belirten azmettirenin, bu 

neticeden de sorumlu tutulabilmesi gerekir74. Burada her ne kadar ihtimale dayalı bir 

değerlendirme varsa da suç teşkil eden haksızlığı, failler nezlinde oluşturduğu suç 

işleme kararına göre çeşitli ihtimallere göre biçimlendirdiği için azmettirenin de 

sorumluluğuna gitmek doğru olacaktır. Burada azmettirenin netice açısından olası 

kastı olduğundan söz edilebilir75. Keza hasmının malına zarar vermesini istediği 

faile, bunu “her ne suretle olursa olsun” yapmasını salık veren azmettirenin, suçun 

nitelikli zarar verme kapsamında gerçekleşmesi -söz gelimi failin yakarak zarar 

vermesi- halinde bu nitelikli halden de sorumlu tutulabilmesi gerekir. 

Azmettirme halinde failin yanılgısı hallerini, yanılgı ve iştirakte bağlılık 

kuralı hükümlerine göre değerlendirmek gerekir. Eğer somut olayda failin kastını 

kaldırabilecek bir neden varsa azmettirenin de ceza sorumluluğu doğmayacaktır. 

Buna karşın failin kusurluluğunu etkileyebilecek bir hata hali söz konusu olursa, 

iştirakte bağlılık kuralı gereğince, azmettirenin cezalandırılabilmesi için failin 

kusurlu olması aranmayacağından, bu durum azmettirenin ceza sorumluluğunu 

etkilemeyecektir. Azmettirilenin fiilinin, hedefte sapma durumuyla karşılaşması 

halinde; söz gelimi azmettiren, failden (A)’ya ait araca taş atmasını ister ve fakat 

araçların hareketli olması nedeniyle, fail yanlışlıkla (B)’ye ait araca isabet ettirirse 

nasıl bir uygulamaya gidileceği tartışmalıdır. Ancak genel olarak bu halde failin, 

suçun konusunda yanılma nedeniyle tamamlanmış suç, azmettirenin ise teşebbüs 

                                                
74 Nitekim Yargıtay bir kararında maktulün gözünün etkin şekilde korkutulması amacıyla mafyaya 
başvuran azmettirenin, mafya üyelerinin maktulün işyerinin önüne koydukları bombadan dolayı 
sorumluluğunu tartışmıştır : “Korkutucu eylemin şekline, zaman ve mekanına, şiddetine, kaç kişinin 
katılımı ile gerçekleştirileceğine ve kullanılacak araç ile edevatın türüne ilişkin bir sınırlamanın 
konulmamasına binaen, eylemi icra edenlerce bu kapsam içinde şekillendirilen bombalama 
girişiminden azmettiren de sorumlu tutulması gerekir” Y1.CD. 02.03.2004,592 (Hakeri, a.g.e. s.86). 
75 Özgenç, a.g.e. s.476. 
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aşamasında kalmış suç nedeniyle sorumlu tutulacağı kabul edilmektedir76. 

Azmettirmeyle ilgili son olarak kanunda azmettiren için kabul edilen 

ağırlaştırıcı nedene de değinmek gerekir.TCK m.38/f.2’ye göre “üstsoy ve altsoy 

ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hâlinde, azmettirenin 

cezası üçte birden yarısına kadar artırılır. Çocukların suça azmettirilmesi hâlinde, 

bu fıkra hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı 

aranmaz.”  Gerekçede bu durumlarda azmettirenin cezasında artırım öngörülmesinin 

hukukî dayanağının, azmettirme olgusunun tek başına bir haksızlık ifade etmesi olarak 

belirtilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken, çocukların suça azmettirilmesi halinde her 

halde bu nitelikli halin uygulanabilmesidir77. 

 

 (2)-Yardım Etme 

 

“Yardım, hukuksal yararın ihlalini mümkün kılan veya kuvvetlendiren veya 

fiilin işlenmesini kolaylaştıran veya güvence altına alan, azmettirme ve faillik dışında 

kalan asıl fiilin işlenmesine yönelik her türlü nedensel katkı anlamına gelir”78. 

Burada yardımcı kişiler, failin suç teşkil eden neticeyi gerçekleştirmesini istemekte 

ve bu nedenle yardım etmektedirler79. İştirakte bağlılık kuralı gereğince yardım 

fiilinin cezalandırılabilmesi için de kasıtlı ve hukuka aykırı bir fiilin varlığı gerekir80. 

Ancak azmettirmeden farklı olarak burada şerik, failde suç işleme iradesinin 

doğumuna neden olmamakta, aksine, zaten var olan suç işleme iradesini 

kuvvetlendirmekte veya bu iradenin neticeye ulaşabilmesi için maddi olarak destek 

olmaktadır81. Bu nedenle azmettirmeden farklı olarak burada yardım eden şerikler 

suçun tam cezası ile cezalandırılmayacak, verilecek ceza yarı oranında indirilerek 

hükmolunacaktır. 

                                                
76 Bkz. Erman, a.g.e. s.91. Krş. Hakeri, a.g.e. s.88. Hatta bu halde azmettiren de mağdur olmuş 
olabilir. Ancak azmettirenin mağdur olması failin sorumluluğunu etkilemeyecektir. Bununla birlikte 
müşterek faillikte olduğu gibi azmettirmede de azmettiren, kendisine karşı mala zarar verme suçunu 
işlemeye teşebbüs edemeyeceğinden azmettirenin ceza sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bkz. 
Mahmutoğlu, in: İÜHFM, s.92, Erman, a.g.e. s.92. 
77 Bu hükmün eleştirisi için bkz. Öztürk,Erdem, a.g.e. s.332, Özgenç, a.g.e. s.474. 
78 Öztürk, Erdem, a.g.e. s.333. 
79 Mahmutoğlu, in: İÜHFM, s.65. 
80 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.333, Özgenç, a.g.e. s.482. 
81 Jescheck, a.g.e. s.47. 
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Kanunda hangi tür davranışların yardım sayılacağı saymak suretiyle 

belirlenmiştir. Buna göre;  suç işleme niyeti bulunan ve bunu açık etmiş ancak henüz 

karar verememiş bulanan kimseyi suça yönelten kimse suç işlemeye teşvik etme, suç 

işleme kararı bulunan kimsenin bu yöndeki düşüncesini pekiştiren kimse suç işleme 

kararını kuvvetlendirme dolayısıyla sorumlu tutulacaktır82. Eğer bir kimse, fiilin 

işlenmesinden sonra yardımda bulunacağı vaadinde bulunmuşsa veya suçun nasıl 

işleneceği hususunda yol göstermişse yine yardım eden olarak sorumlu tutulacaktır83. 

Bundan başka faile fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak veya suçun 

işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını 

kolaylaştırmak da suça yardım etmek suretiyle iştirak kapsamında değerlendirilir84. 

 

3- Suçların İçtimaı 

 

Çoğu zaman işlenen tek bir fiil, tek bir suçu sonuçlar ve failin hukuki durumu 

bu suç çerçevesinde değerlendirilir. Ancak hukuk sisteminin karmaşık yapısı 

dolayısıyladır ki aynı fiil bazen birden fazla suçu sonuçlayabilir. Buna benzer bir 

şekilde bir fiili suç olarak düzenleyen kanun koyucu, aynı fiili başka bir normda 

unsur kabul ederek farklı bir suç tipi yaratabilir. Buna karşın kanun, birbiriyle 

bağlantılı birden fazla fiille ilgili tek bir ceza verilmesini de kabul edebilir. İşte bu ve 

benzeri sorunlar ceza kanunumuzda suçların içtimaı başlığı altında 42 ila 44. 

maddelerde düzenlenmiştir.  Hemen her suç tipi açısından uygulanmaları ciddi 

sonuçlara yol açabilen ve bu nedenle de doktrin ve uygulamayı meşgul eden içtima 

kurallarının, mala zarar verme suçunun gösterdiği özellikler kapsamında incelenmesi 

gerekir. Burada öncelikle belirtmek gerekir ki her bir fiilin ayrı ayrı cezalandırılması 

anlamına gelen gerçek içtima, bizim hukukumuzda genel kural olarak kabul edilmiş 

olup eğer başka bir içtima durumu söz konusu değilse fail, işlediği birden fazla suç 

için ayrı ayrı cezalandırılacaktır85. Bu açıdan gerçek içtima kuralı çalışmamızda 

ayrıca ele alınmamıştır. Bunun dışındaki içtima halleri ise doktrindeki incelemeye 

                                                
82Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.811-812, İçel, Evik, a.g.e. s.282, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.335. 
83 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.335, İçel, Evik, a.g.e. s.282-283, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.812 . 
84 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.809-810, İçel, Evik, a.g.e. s.280-281 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.335. 
85 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.304, Özgenç, a.g.e. s.493. 



 216

paralel bir şekilde zincirleme suç, fikri içtima ve görünüşte içtima başlıkları altında 

mala zarar verme suçuna ilişkin özellikleri çerçevesinde incelenmiştir. 

 

a- Zincirleme Suç 

 

Zincirleme suç, düzenlendiği TCK m.43/f.1 hükmü dikkate alındığında, bir 

suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı 

suçun birden fazla işlenmesi olarak tanımlanabilir. Kanun bu halde, fail hakkında tek 

bir cezaya hükmolunacağını ancak bu cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar 

artırılacağını kabul etmiştir. Doktrinde kabul edildiği üzere “zincirleme suçun 

cezaların birleşmesi kuralının uygulanmasını gerektiren suç çokluğu hallerinden en 

önemli farkı, aralarında sübjektif bir bağlantı bulunan ve kanunun aynı hükmünün 

çeşitli ihlallerinden doğan suçlardan meydana gelmesidir. Zincirleme suçun bu 

özelliği, cezaların birleşmesi kuralından ayrılmak ve ona diğer bazı hükümler 

bağlamak zorunluluğunu sonuçlar”86. Bir kimsenin hasmının tarlasını sulamasını 

engellemek isteğinde olduğunu kabul edelim. Bu kimse, bu amaçla, tarlayı sulama 

amacına matuf su arkını bozmuştur. Bu arka çok ihtiyacı olan mal sahibi bu arkı 

tamir ettirmiş ancak fail yine bu arkı bozmuştur. Mağdurun her tamir ettirmesinin 

ertesi gününde fail bu arkı yeniden bozmaktadır. Bu örnekte esasında failde tek bir 

suç işleme iradesi vardır. Ancak koşullar gerektirdiği için fail bu fiili tek bir seferde 

işlememekte, birbirini takip eden birden fazla kez aynı eylemi tekrarlamaktadır. 

Aralarındaki bu sübjektif bağlantı bu fiillerin hepsini bir arada düşünmeyi 

gerektirecektir. 

 Kanuni tarif dikkate alındığında zincirleme suçtan söz edilebilmesi için 

öncelikle mala zarar verme suçu, farklı zamanlarda birden fazla kez işlenmiş 

olmalıdır87. Eğer birden fazla hareket niteliği itibariyle tek bir fiil sayılıyorsa 

zincirleme suç hükümlerine gitmeye gerek olmayacaktır. Doktrin ve uygulamada 

genel olarak, hemen hemen aynı zaman dilimi içinde, aynı mağdura karşı, aynı suç 

tipine girecek, aynı hareketlerin tekrarlanması halinde tek bir fiilin varlığı kabul 

                                                
86 İçel, Evik, a.g.e. s.300. 
87 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.838. 
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edilmektedir88. Örneğin bir evi ateşe veren fail ev ve ev içindeki eşyanın sayısı kadar 

değil, tek bir mala zarar verme suçu işlemiş sayılacaktır89. Esasında kanundaki 

“değişik zamanlarda” ibaresi de bunu anlatmaya yöneliktir. Ancak değişik 

zamanlarda olsa bile, cezalandırılabilir nitelikte olmayan fiiller, zincirleme suç 

kapsamında mütalaa edilemeyeceklerdir90. Bu kapsamda örneğin beş ayrı zarar 

verme fiilinden yalnızca üçü için şikayet söz konusu ise diğer ikisi için 

cezalandırılabilme koşulu gerçekleşmiş olmadığından, zincirleme suç hükümleri de 

doğal olarak uygulanmayacaktır91. Kanun bir suçun temel şekli ile daha ağır veya 

daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerinin aynı suç olarak kabul edileceğini 

belirtmiştir. Bu çerçevede failin işlediği ve biri TCK m.151’in, diğeri TCK 

m.152’nin kapsamına giren iki fiil arasında zincirleme suç hükümleri 

uygulanabilecektir. Bu halde arttırmanın hangi tip fiillere ilişkin ceza üzerinden 

yapılacağı sorusunun cevabı ise kanun metninden veya gerekçeden 

anlaşılamamaktadır. Özgenç bu halde suçun nitelikli şekline göre belirlenen ceza 

üzerinden artırım yapılması gerektiğini belirtmektedir92. Gerçekleştirilen ilk fiil mala 

zarar verme suçunu oluşturmuş diğeri yahut da hepsi teşebbüs aşamasında kalmış da 

olabilir93. Bu halde de iki fiil hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir. 

 İkinci olarak birden fazla mala zarar verme suçunun, aynı suç işleme 

kararının icrası kapsamında işlenmiş olması gerekir. Burada genel olarak failin 

değişik zamanlardaki hareketleri arasında sübjektif bir bağlantı aranacaktır94. Bu 

bağlantı çerçevesinde, her hareket, bir önceki hareketin devamı çerçevesinde 

değerlendirilebilmelidir. Bunun için önceden bir plan yapılması şart değildir. Ancak 

                                                
88 Bkz. Jescheck, a.g.e. s.55, Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, s.395, İçel, Evik, a.g.e. s.302, Özgenç, 
a.g.e. s.519. Örnekler için bkz. Öztürk,Erdem, a.g.e. s.306. 
89 Aynı zaman dilimi içinde gerçekleştirilen fiillerden biri basit, diğeri nitelikli zarar vermenin 
kapsamına girse bile tek bir suç işlenmiş sayılacak ancak bu halde nitelikli hale ilişkin ceza 
verilecektir. Yargıtay aynı sonuca fikri içtima kurallarını uygulayarak varmaktadır: “Sanığın olay 
tarihinde müştekiye ait bağ evinin camını kırmak ve bahçedeki zeytin fidanlarını kesmek şeklinde 
devam eden eyleminin TCK.nun 79. maddesi delaletiyle TCK.nun 516/6. maddesine uygun suçu 
oluşturduğu gözetilmeden ayrıca TCK.nun 516/ilk maddesi ile de mahkumiyet hükmü kurulması” 
Y10CD. 26.03.2001 Tarih ve 953/9554 S. Kararı (Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.522). 
90 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.306, İçel, Evik, a.g.e. s.302, Alacakaptan, Suçun Unsurları, s.58. 
91 İçel, Evik, a.g.e. s.303. 
92 Özgenç, a.g.e. s.509. 
93Sözüer, Suça Teşebbüs, s. 392, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.841, Alacakaptan, Suçun 
Unsurları, s.59. 
94 İçel, Evik, a.g.e. s.308, Özgenç, a.g.e. s.501. 
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en azından bir niyet birliğinin olması gerekir95. Failin, her biri davranış açısından 

birbirinden bağımsız irade ve düşüncelere sahip olması halinde aynı suç işleme 

kararından söz edilemeyecektir. Bu kapsamda yukarıda verdiğimiz su arkına zarar 

verilmesi örneğinde olduğu gibi mala zarar verme suçunda ortak zarar verme niyeti 

aynı suç işleme kararını ortaya koyabilecek niteliktedir96. Eğer failin her bir zarar 

verme eylemi, mağdur aynı olsa bile, niyeti açısından tamamen bağımsızsa, artık 

zincirleme suçtan söz edilebilmesi mümkün olmayacaktır. 

 Son olarak mala zarar verme suçunun mağdurlarının aynı olması gerekir97. 

Mala zarar verme suçu açısından mağdur, suçla korunan hukuksal değerin, yani 

mülkiyet hakkının süjesi yani malik olduğundan gerçekleştirilen çeşitli mala zarar 

verme eylemleri açısından zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için her 

seferinde zarar verilen malın aynı şahsa ait olması gerekir. Bu kapsamda örneğin 

genel olarak kin güttüğü bir aileye zarar verme niyetiyle çeşitli eşyalara karşı mala 

zarar verme fiillerini işleyen fail dahi, eğer zarar verdiği eşyaların her biri farklı aile 

bireylerine ait ise zincirleme suç hükümlerinden yararlanamayacaktır. 

 Bu koşulların gerçekleşmesi halinde birden fazla işlenen mala zarar verme 

fiillerinden dolayı tek bir ceza verilecek, ancak bu ceza dörtte birinden dörtte üçüne 

kadar artırılacaktır. 

 

b- Fikri İçtima 

 

Fikri içtima, tek bir fiille kanunun birden fazla hükmünün ihlal edilmesi yahut 

da birden fazla kişiye karşı aynı suçun işlenmesidir98. Birinci hal, farklı neviden fikri 

içtima ikinci hal ise aynı neviden farklı içtima olarak isimlendirilmektedir99. Birinci 

hale ilişkin olarak TCK m.43/f.2’ye göre “aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir 

fiille işlenmesi durumunda” zincirleme suça ilişkin hükum uygulanarak faile tek bir 

                                                
95 Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, s.398, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.841, Alacakaptan, Suçun 
Unsurları, s.57. 
96 Aynı suç işleme kararının saptanabilmesi için yararlanılabilecek kriterler için bkz. İçel, Evik, a.g.e. 
s.310 vd. 
97 Özgenç, a.g.e. s.501, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.843. 
98 Jescheck, a.g.e. s.56. 
99 Özgenç, a.g.e. s.513 vd., 521 vd., Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.825 vd. 



 219

ceza verilecek ancak bu cezada kanunda öngörülen oranda artırım yapılacaktır. İkinci 

hale ilişkin TCK m.44’e göre ise “işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun 

oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı 

cezalandırılır”.  Fikri içtima hususu inceleme konumuz açısından özellikle sapma 

hallerinin incelenmesi noktasında oldukça önemlidir.  

Her iki fikri içtima türü açısından da ortak nokta gerçekleştirilen fiilin tek 

oluşudur100. Kanunda da “işlediği bir fiil ile...” ibaresi kullanılmıştır. Buradaki fiil ile 

ne anlaşılması gerektiği meselesi oldukça tartışmalıdır. Doktrindeki bazı yazarlar fiil 

ile “neticenin” çok olmasının kastedilmiş olduğunu belirtirler101. Zira fiil hareket ve 

netice ile bu ikisi arasındaki nedensellik bağı alt unsurlarından oluşan bir bütündür. 

Buna karşılık Yargıtay ve bazı yazarlar burada fiil ile hareketin kastedildiğini ifade 

etmektedirler102. Ancak bu gruptaki yazarlardan bazıları da zincirleme suç 

hükümlerinin uygulanabilmesi için hareketin tek olmasının yeterli olmayacağını 

ayrıca failin kastının da tek olması gerektiğini belirtmektedirler103.  

Eğer fail, gerçekleştirdiği tek bir hareketle, birden fazla kişiye karşı mala 

zarar verme suçunu işlerse aynı neviden fikri içtima söz konusu olacak ve fail 

hakkında mala zarar verme suçundan dolayı tek bir ceza verilecek ancak bu ceza 

dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılacaktır. Söz gelimi attığı bir bomba ile 

birden fazla farklı kişiye ait eşyaya zarar veren fail hakkında bu hüküm çerçevesinde 

uygulama yapılacaktır104. Eğer fiil ile hareketin kastedildiği görüşü kabul olunursa 

tek bir hareket söz konusu olacağından fikri içtima hükümleri uygulanacak, aksi 

halde fail her iki netice açısından ayrı ayrı sorumlu tutulacaktır. Keza sapma 

hallerinin bir kısmında (konuların aynı olduğu sapma hallerinde) da aynı neviden 

fikri içtima kuralları uygulanacaktır105. Örneğin (A) ‘nın otomobiline değmesi için 

atılan taş, aracın hızla geçmesi sonucu yanlışlıkla hemen arkasındaki (B)’nin 

otomobiline değmiştir. Burada (B)’nin otomobili için somut olayda failin olası kastı 

olduğu sonucuna varılırsa, (A)’nın otomobili için teşebbüs aşamasında kalmış kasten 

                                                
100 Bkz. Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.821, İçel, Evik, a.g.e. s.289. 
101 İçel, Evik, a.g.e. s.289, Alacakaptan, Suçun Unsurları, s 61,Erman, a.g.e. s.93. 
102 Özgenç, a.g.e. s.518, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.822. 
103 Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.824. 
104 Benzer örnekler için bkz.Centel, Zafer,Çakmut, a.g.e. s.392, Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.578. 
105 Özgenç, a.g.e. s.525. 
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mala zarar verme, (B) nin otomobili için ise tamamlanmış olası kastla mala zarar 

verme suçları oluşacaktır. Bu halde fail, tek bir eylemle farklı kişilere karşı aynı suçu 

birden fazla kez işlediği için hakkında TCK m.43/f.2 hükmü gereği mala zarar verme 

suçundan dolayı tek bir ceza verilecek, ancak verilen ceza kanuni oranda 

arttırılacaktır. 

Eğer fail işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet 

vermişse farklı neviden fikri içtima söz konusu olur ve bu halde fail en ağır cezayı 

gerektiren suçtan dolayı sorumlu olur (TCK m.44). Örneğin bir kimsenin başkasına 

hakaret maksadıyla, onun resmedildiği bir tabloya zarar vermesi halinde hakaret 

(m.125) ile mala zarar verme suçu arasında farklı neviden fikri içtima hükümleri 

(TCK. m.44) uygulanacaktır106. Genel güvenliği tehlikeye sokma suçuna ilişkin 

madde gerekçesinde de bir kimsenin çıkardığı yangın ile başkalarına ait malların 

zarara uğratılması halinde genel güvenliği tehlikeye sokma suçu ile mala zarar verme 

suçu arasında da farklı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerektiği 

belirtilmiştir. Bunun gibi, gözlüklü bir kimsenin gözüne yumruk atılması halinde 

hem kasten yaralama hem de mala zarar verme suçu işlenmiş olacaktır, bunlar 

arasında da farklı neviden fikri içtima vardır107 . Konuların farklı olduğu hedefte 

sapma hallerinde de aynı esastan hareket ekmek gerekecektir. Gerçekten fail bir 

kimseyi öldürmek istemiş ve ona ateş etmiş, ancak isabet ettiremeyerek arkasında 

duran vitrindeki camı kırmış olabilir. Bu halde öncelikle mala zarar verme fiilinin 

yan netice olması nedeniyle bu netice açısından failin olası kastının mı yoksa bilinçli 

taksirinin mi olduğunu belirlemek gerekir. Zira mala zarar verme suçu taksirle 

işlenebilen bir suç olmadığından, ikinci ihtimalde, suçların içtimaı kapsamında 

değerlendirilebilecek ikinci bir suç da söz konusu olmayacaktır108. Failin vitrinin 

kırılması açısından olası kastla hareket etmesi halinde ise adam öldürme veya 

duruma göre yaralamaya teşebbüs ve olası kastla mala zarar verme suçu birlikte söz 

                                                
106 Erem, Adalet Dergisi, s.1309, Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e. s.392, Erem,Toroslu, a.g.e. s.518, 
Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.578. Bu halde iki suç için gerçek içtima kurallarına göre uygulama 
yapılması gerektiği yönünde bkz. Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler,.s.561. 
107 Özgenç, a.g.e. s.523. 
108 Erman, a.g.e. s.88. 
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konusu olacak ve gene kabul edilecek görüşe göre fikri içtima ya da gerçek içtima 

kuralı uygulanacaktır109, 110.  

 

c- Görünüşte İçtima 

 

 Görünüşte içtima halinde, fikri içtimada olduğu gibi, aynı fiille ilgili birden 

fazla kanun hükmü vardır ancak bunlar arasındaki ilişki çerçevesinde içlerinden 

yalnızca birisi olaya uygulanabilir durumdadır111. Mala zarar verme suçuna ilişkin 

hüküm, diğer bir çok zarar verme fiiline göre genel bir hükümdür. Hem TCK ‘da 

hem de özel ceza kanunları veya ceza normu içeren özel kanunlarda başkasının ve 

özellikle kamunun kimi mallarına zarar verilmesi özel olarak düzenlenmiştir. Bu 

açıdan çeşitli mevzuatta düzenlenen zarar verme fiilleri, mala zarar verme suçunun 

uygulanması açısından ciddi problemlere gebedir. Bunun yanında suçun maddi 

konusunun doğru tespiti için de hangi hallerde başka hükümlerin uygulanacağının 

doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.Görünüşte içtima çeşitli şekillerde 

karşımıza çıkabilir: 

 

                                                
109 Bkz. Özgenç, a.g.e. s.525 Turabi,a.g.e. s. 124. “Gerek doktrinde gerek uygulamamızda, hedefte 
sapma durumunda da fikri içtima hükmünün uygulanması gerektiği konusundaki görüş hâkimdir. Bu 
nedenle, kanuni düzenlemede hedefte sapmanın şahısta yanılma ile birlikte değerlendirilmesinden 
vazgeçilmiştir. Örneğin bir kişiyi yaralamak için fırlatılan sopa, mağduru yaraladıktan sonra veya 
mağdura isabet etmeden vitrin camına çarparak kırılmasına neden olabilir. Bu durumda, sopa fırlatma 
fiiliyle hem tamamlanmış veya teşebbüs aşamasında kalmış kasten yaralama suçu hem de başkasının 
malına zarar verme suçu işlenmiş olmaktadır” (TCK m. 44 Gerekçesi). Eski TCK döneminde bu gibi 
hallerde gerçek içtima hükümlerinin uygulanması kabul edilmekteydi. Bkz Sokullu-Akıncı, Ceza 
Hukuku Günleri,  s.102. 
110 “Temyize gelmeyen sanık Rıza’ nın sevk ve idaresindeki aracın müştekinin aracına çarpması 
sonucu taraflar arasında çıkan tartışma esnasında, sanık Mehdi’ nin müştekiye karşı müessir fiil 
kastıyla attığı taşın müşteki yerine müştekiye ait aracın farına isabet ederek kırması şeklinde 
gerçekleşen suça konu olayda ızrar suçunun unsurlarının bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde bu 
suçtan sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,” Y10.CD. , 02.03.2004 Tarih ve 1249-2438 s.  Kararı, 
(Parlar,Hatipoğlu, a.g.e. s.512). “Alacak meselesinden çıkan tartışmada sanık Memiş’in eline 
geçirdiği çekici şöför koltuğunda oturan müştekiye hedef olarak yaralama kastıyla fırlattığı, tanık 
İbrahim’in müştekiyi geri çekmesi sonucu çekicin müşteki yerine aracın camına çarparak kırılmasına 
sebep olduğu oluş ve kabulden anlaşılmasına rağmen sanığın kastının ızrar olmayıp , yaralamak 
olduğu ve yaralamaya tam teşebbüsten hüküm kurulması gerekirken manevi unsuru gerçekleşmeyen 
ve olayda uygulama yeri bulunmayan TCK .nun 79, 516/ilk madde ile hüküm kurulması bozmayı 
gerektirmiştir.” YCD. 10.04.1990 Tarihli ve 1990/2913-3591 S. Kararı (Alasu, a.g.e. s.130). 
111 Jescheck, a.g.e. s.56, İçel, Evik, a.g.e. s.316. Ayrıca bkz. Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s.829. 
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(1)- Özel Norm-Genel Norm Yönünden Görünüşte İçtima 

 

İki veya daha çok normdan birinin, diğerinin ihtiva ettiği unsurların yanı sıra 

başka bazı unsur veya özelliklere de sahip olması nedeniyle, yalnızca o normun 

uygulanabilir olduğu, diğerinin uygulanabilirliğinin yalnızca görünüşte olduğu yani 

ortada tek bir suç bulunduğu durumlara, özel norm genel norm yönünden görünüşte 

içtima halleri adı verilir112. Bu halde de fikri içtima haline benzer şekilde, tek bir 

fiille ilgili birden çok hüküm vardır. Ancak bunlardan yalnızca biri gerçekte 

uygulanabilir nitelikte olup, diğer hükümlerin olayla ilgileri yalnızca görünüştedir. 

Mala zarar verme suçunda da bazı hallerde, mala zarar verme niteliğindeki fiil 

açısından uygulanabilecek özel kanun hükümleri söz konusu olmaktadır. Bu halde bu 

hükümler uygulanabilecek, mala zarar verme suçunun olayla ilgisi ise görünüşte 

kalacaktır. Bunun için doktrinde iki koşul aramaktadır. Öncelikle her iki norm da 

aynı hukuksal değeri korumalıdır113. Fakat bir norm, biri diğer normla aynı olmak 

üzere birden çok hukuksal değer de koruyabilir. Bu halde de özel norm genel norm 

ilişkisi varlığını korur. İkinci olarak uygulanabilir durumdaki özel norm genel norma 

oranla farklı özellikler veya unsurlar ihtiva etmelidir114. Eğer bu koşullar varsa bir 

özel norm genel norm ilişkisi yönünden görünüşte içtima durumundan söz etmek 

mümkün olacaktır. Bu kapsamda, bazı mala zarar verme fiilleri açısından 

uygulanabilir olan hükümleri incelemek gerekmektedir. 

Kural olarak başkasına ait ağacı kesen kimse mala zarar verme suçundan 

dolayı sorumlu tutulacaktır. Ancak Orman Kanunu bu kuraldan ayrık hükümler 

ihtiva etmektedir. Gerçekten bu kanuna göre orman niteliğini haiz ağaç 

topluluklarına verilecek zararlar yine bu kanunda düzenlenmiş bulunan ceza 

hükümleri ile karşılanacaktır. Orman Kanunu’nun 1. maddesine göre “tabii olarak 

yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman 

sayılır.”  Hükme göre kural olarak doğal olarak yetişen tüm ağaç toplulukları kural 

olarak orman hükmündedir. Bunların devlete veya özel şahsa ait olması önemli 

değildir. Bu genel tanımı veren kanun istisnalarını da belirtmiştir: “Ancak: A) 

                                                
112 İçel, Evik, a.g.e. s.319, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.312. 
113 İçel, Evik, a.g.e. s.320. 
114 A.e. s.320-321. 
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Sazlıklar;B) Step nebatlariyle örtülü yerler;C) Her çeşit dikenlikler; Ç) Parklar;D) 

Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) 

mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler; E) Sahipli arazide bulunan ve 

civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmiyen ağaç ve ağaççık nevilerinin 

bulunduğu yerler;F) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları 

dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi 

olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç ve 

ağaçcıklarla örtülü yerler; G) Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı 

aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler;H) Orman 

sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf 

belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya 

yetiştirilecek olan, fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi 

meyveli ağaç ve ağaççıklar; İ) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel 

kanunu gereğince Devlet Ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik 

şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 09/07/1956 tarih ve 6777 

sayılı Kanunda tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar; 

J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımıyan 

yerler; Orman sayılmaz.” Kanunda böylece tanımlanan ormanların sahipleri 

açısından tasnifi ise 4. maddede düzenlenmiştir. Buna göre bir orman ya devlet 

ormanı, ya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar; ya da hususi 

şahıslara ait orman şeklinde olabilir. Kanundaki bu genel tanımlama ve istisnalar 

çerçevesinde orman sayılacak bir yerin “özel şahıslara” veya “tüzel kişiliğe sahip 

kamu müesseselerine” ait değilse, o orman “devlet ormanı” sayılacaktır. İşte kanun 

koyucu üç gruba ayırdığı ormanlardan son gurubu yani devlet ormanlarının TCK 

m.152 kapsamında değerlendirmemiştir. Zira bu tür ormanlara karşı işlenen zarar 

verme suçları, Orman Kanununun ceza hükümleri ile zaten cezalandırılmaktadır. Bu 

kapsamda öncelikle OrK’ da düzenlenen suçların yalnızca mülkiyeti devlete ait 

ormanlar açısından cari olduklarını belirtmek gerekir. Mülkiyeti özel şahıslara ait 

ormanlar için genel hüküm niteliğindeki TCK m.151,152 uygulanacaktır. İkinci 

olarak devlete ait olsa bile kanun hükmü icabı “orman sayılmayan” yerlerdeki, söz 

gelimi parklardaki ağaçlar açısından da TCK m.151,152 uygulanacaktır. OrK’ da 

ağaçlara zarar verilmesi halleri 91 vd. maddelerinde oldukça ayrıntılı bir şekilde 
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düzenlenmiştir. Bu hükümler çerçevesinde OrK kapsamına giren zarar verme 

hallerinde artık TCK’ daki mala zarar verme suçuna ilişkin hükümler değil OrK 

hükümleri uygulanacaktır. 

OrK gibi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (KTVKK) da çeşitli 

mala zarar verme fiilleri için ceza hükümleri ihtiva etmektedir. Bu kanunda 

“korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarına” yönelik zarar verme eylemleri 

yaptırıma bağlanmıştır. Kültür varlıkları, kanunun 3 maddesinde “kültür varlıkları, 

tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan 

veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve 

kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün 

taşınır ve taşınmaz varlıklardır” şeklinde, tabiat varlıkları ise yine aynı maddede 

“Tabiat varlıkları; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender 

bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer 

üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. 

Bu taşınır veya taşınmaz malların ne zaman korunması gereken kültür ve tabiat 

varlıkları statüsüne gireceği ise aynı kanunun 6. ve 23. maddelerinde ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. Bu kapsama giren eşyaların yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok 

olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına kasten sebebiyet 

verenler KTVKK’ nın 65. maddesi hükmüne göre cezalandırılacaklardır. Bu 

çerçevede KTVKK kapsamına giren taşınır ve taşınmaz mallara zarar verilmesi 

halinde TCK m.151 uygulanmayacaktır. 

Atatürk Heykelleri ve büstlerine yönelik zarar verme eylemlerinde de mala 

zarar verme suçuna ilişkin hüküm değil özel norm olan 5816 S. Atatürk Aleyhine 

İşlenen Suçlar Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Bu kanunun 1. 

maddesinin ikinci fıkrasına göre “Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri 

veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan 

beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.” Buna göre Atatürk'ü temsil eden heykel, 

büst ve abideler hakkında verilecek zararlar açısından TCK değil özel hüküm 

niteliğindeki 5816 S.K. hükümleri uygulanacaktır. 

 

 

 



 225

(2)- Tüketen – Tüketilen Norm İlişkisi Yönünden  

Görünüşte İçtima 

 

Tüketen ve tüketilen norm ilişkisinde, aynı hukuksal değeri farklı açılardan 

koruyan iki veya daha fazla norm, aynı anda veya sırayla ihlal edilmekle birlikte 

içlerden birinin ihlali ile meydana getirilen haksızlık içeriği diğerini de 

kapsadığından, bu halde faile yalnızca bu suçlardan birinin cezası verilir115. Bu halde 

de aslında içtima görünüştedir. Zira normlardan birinin uygulanması, diğerini somut 

olaya uygulanma noktasında tüketmekte, onu somut olaya uygulanmaz hale 

getirmektedir. Tüketen ve tüketilen norm ilişkisi yönünden görünüşte birleşme 

zamansal olarak cezalandırılmayan önceki hareket ve cezalandırılmayan sonraki 

hareketler ve bir normun diğerinin unsurunu oluşturduğu bileşik suç şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır. 

Doktrinde, genel olarak kabul edildiği üzere bir malın hırsızlık ve maldan 

yararlanmak kastı ile alınmasından sonra bu mal tahrip edilirse, gerçekleşen hırsızlık 

suçundan sonra “cezalandırılmayan sonraki hareket” söz konusu olacak ve faile 

ayrıca mala zarar vermeden dolayı ceza verilmeyecektir116. Bu halde “fail ilk 

eylemin sonuçlarını, bu eylemle hukuka aykırı bir şekilde elde ettiği çıkarları sonraki 

eylemleri ile adeta değerlendirmekte veya güven altına almaktadır”117. Ancak 

Dönmezer, burada bir ayrım yapılması gerektiği görüşünü dile getirmektedir. Yazara 

göre eğer malı alanın önceden bunu yıkmak veya yok etmek maksadı ile almış 

olduğu anlaşılırsa burada mala zarar verme suçu yine de oluşacaktır118.  

 

 

 

 

 

                                                
115 İçel, Evik, a.g.e. s.323. 
116 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.315, İçel, Evik, a.g.e. s.323, Centel, Zafer,Çakmut, a.g.e. s.392, 
Tezcan,Erdem,Önok, a.g.e. s.578, Erem, Adalet Dergisi, s.1305, Önder;  Şahıslara ve Mallara 
Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, s.465. 
117 İçel,Evik, a.g.e. s.323. 
118 Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.556. 
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B- MALA ZARAR VERME SUÇUNUN KOVUŞTURULMASI 

 

1- Kovuşturma Koşulu Olarak Şikayet 

 

TCK m.151’e göre mala zarar verme suçunun basit halinin takibi şikayete 

bağlıdır. Şikayet bir kovuşturma koşulu olarak, suçtan zarar gören kimsenin, 

faillerin kovuşturulması istemini yetkili mercie açıklamasıdır119. Şikayet hakkı 

suçun mağduruna, yani malike aittir. Malik bu hakkı bizzat veya temsilcileri 

aracılığı ile kullanabilir. Eğer malik küçük veya akıl hastası ise onun yerine şikayet 

hakkını yasal temsilcileri kullanacaktır120. Eğer malın birden fazla maliki varsa her 

birinin şikayet hakkı vardır ve bunun kullanılması diğerlerinin rızasına bağlı 

değildir121. Ancak tek hareketle birden fazla kişinin malına zarar verilmesi halinde 

her birinin şikayeti ancak kendisi açısından sonuç doğurabilir122. Buna karşın 

zincirleme suç hallerinde mağdurun zararına olan her eylem ayrı ayrı şikayet 

edilmelidir123. Birine ilişkin şikayet diğerlerini kapsamayacaktır. TCK m.73 gereği 

şikayet hakkı -bu suça ilişkin zamanaşımı süresi geçmemiş olmak kaydıyla- fiilin ve 

failin kim olduğunun öğrenilmesinden itibaren altı aylık süre içinde kullanılmalıdır. 

Bu süre hak düşümü süresidir124. Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık 

süreyi geçirirse, bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez (TCK m.73/f.3). Mağdur 

şikayet hakkından vazgeçebileceği gibi vaki şikayetini geri de alabilir. Birinci 

durumda artık bu hakkın ileride kullanılabilmesi imkanı ortadan kalkar125. İkinci 

halde ise mağdur yalnızca o an için şikayet hakkını kullanmamakta ancak ileride 

                                                
119 Kunter,Yenisey, Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi,  16. bası, 
İstanbul, Beta Yay.2008, s.95, İçel,Evik, a.g.e. s.27, Özgenç, a.g.e. s.547, Nur Centel, Hamide Zafer; 
Ceza Muhakemesi Hukuku, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş Dördüncü Bası, İstanbul, Beta, 2006, 
s.84 . 
120 Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, no: 468, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.152, İçel,Evik, a.g.e. s.28, Artuk, 
Gökcen,Yenidünya, a.g.e. s. 728, Krş. Kunter,Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e. s.102, Centel,Zafer, a.g.e. 
s.86, Özgenç, a.g.e. s.548. 
121 Özgenç, a.g.e. s.548. 
122 İçel,Evik, a.g.e. s.28. 
123 İçel,Evik, a.g.e. s.29, Özgenç, a.g.e. s.548-549. 
124 Dönmezer,Erman, a.g.e. c.I, no: 468, Öztürk,Erdem, a.g.e. s.152, Artuk, Gökcen,Yenidünya, a.g.e. 
s.728. 
125 Öztürk,Erdem, a.g.e. s.153, Kunter,Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e. s.103-104,. 
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(süresi içinde) kullanabilme hakkını saklı tutmaktadır126. Ancak bunun için sanığın 

vazgeçmeyi kabulü gerekir. Sanık vazgeçmeyi kabul etmezse yargılama 

yapılabilecektir (TCK m.73/f.6). 

Her ne kadar mala zarar verme suçunun basit hali şikayete tabi kılınmışsa da  

TCK’nın 142. maddesine 5560 s. Kanun ile eklenen 4. fıkraya göre “hırsızlık 

suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme 

suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma 

yapılabilmesi için şikâyet aranmaz”.  

 Mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin takibi şikayete bağlı değildir. 

Buna göre söz gelimi memurun zararına olarak görevinden dolayı öç almak 

amacıyla ona karşı mala zarar verme suçu işlenirse veya suç yakmak suretiyle 

işlenirse bu suçun kovuşturulabilmesi için mağdurun şikayeti aranmayacaktır. 

Ancak kanun buna bir sınırlama getirmiştir. TCK m.167/f.2’ye göre mala zarar 

verme suçunun ister basit isterse de nitelikli halinin, haklarında ayrılık kararı 

verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, 

aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci 

derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hâlinde, suçun 

kovuşturulabilmesi mağdurun şikayetine bağlıdır. 

  

2- Görev ve Yetki 

 

Görev bir davaya bir yerdeki değişik ceza mahkemelerinden hangisinin 

bakacağını ifade eder127. Kamu düzeninden olan görev kuralları gereği bir davaya ya 

ihtisas mahkemelerinden biri ya da genel mahkemeler olarak sulh, asliye veya ağır 

ceza mahkemeleri bakar128. CMK m.3’e göre mahkemelerin görevi kanunla 

belirlenir. Burada atıf yapılan kanun 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 

ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’dur. 

Bu kanunun 11. maddesinde kural olarak asliye ceza mahkemelerinin genel yetkili 

                                                
126 Krş. Öztürk,Erdem, a.g.e. s.153, Kunter,Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e. s.103-104, Özgenç, a.g.e. s.724. 
127 Görevle ilgili doktrinde madde yönünden yetki ifadesi kullanılmaktadır. Bkz. Kunter,Yenisey, 
Nuhoğlu, a.g.e. s.376, Centel, Zafer, a.g.e. s.446-447. 
128 Kunter,Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e. s.376, Centel, Zafer, a.g.e. s.448. 
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oldukları belirtildikten sonra 10. maddede sulh ceza, 12. maddede de ağır ceza 

mahkemelerinin görevi düzenlenmiştir. Buna göre kanunda ayrıca ve özel olarak 

belirtilen haller hariç olmak üzere, iki yıla kadar hapis cezası ile bunlara bağlı olarak 

hükmedilecek adli para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adli para 

cezalarına ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümleri uygulanması sulh ceza, yağma, 

irtikap, resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları ile 

ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezasını 

gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmak görevi ağır ceza mahkemesinin görev 

alanına girecektir. Bunların dışındaki bütün dava ve işlere bakmakla görevli 

mahkeme asliye ceza mahkemesidir129. Görev belirlenmesinde kanunda belirtilen 

ağırlaştırıcı nedenler dikkate alınmadan suç tipinde öngörülen cezanın üst sınırı 

nazara alınarak işlem yapılacaktır. Mala zarar verme suçunun cezasının üst sınırı üç 

yıl hapis cezası olduğu için bu suç açısından genel görevli mahkeme asliye ceza 

mahkemesidir130.  

Burada mala zarar verme suçunun terör suçu olarak işlenmesi ihtimaline de 

değinmek gerekir. TMK m.9’ a göre “bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili 

davalara, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ağır ceza mahkemelerinde bakılır. Bu 

suçlardan dolayı on beş yaşın üzerindeki çocuklar hakkında açılan davalar da bu 

mahkemelerde görülür.”  Buna göre eğer mala zarar verme suçu terör amacıyla 

işlenmesi nedeniyle TMK m.1 ve 4 gereği terör suçu sayılırsa, bu suçla ilgili 

yargılamaya CMK m.250 gereği özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde 

bakılacaktır131. 

Suç yetki hükümleri açısından herhangi bir özellik göstermemektedir. CMK’ 

daki genel yetki kurallarına göre mala zarar verme suçunda yetkili mahkeme 

belirlenecektir. 

 

 

 

                                                
129 Kunter,Yenisey, Nuhoğlu, a.g.e. s.377, Centel, Zafer, a.g.e. s.448. 
130 Parlar, Hatipoğlu, a.g.e. s.507. 
131 Centel, Zafer, a.g.e. s.748-749. 
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C-  MALA ZARAR VERME SUÇUNUN YAPTIRIMI 

 

Mala zarar verme suçunun basit halinin yaptırımı dört aydan üç yıla kadar 

hapis veya adli para cezasıdır. Hakim, kanunda belirtilen bu alt ve üst sınırlar 

arasında TCK’nın 61. maddesine göre temel cezayı belirleyecektir132. Burada 

kanunda hapis ve adli para cezası ifadeleri arasında kullanılan “veya” ibaresi, hapis 

ve adli para cezalarının seçimlik olarak uygulanabileceğini anlatmaktadır. Buna göre 

hakim ya hapis cezasına ya da TCK m.52 gereği adli para cezasına hükmedecektir. 

TCK m.151’de hapis cezasının aksine, adli para cezasının miktarı tayin 

olunmadığından bu ceza beş günden az ve yedi yüz otuz günden fazla olmayacaktır. 

Suç TCK m.152/f.1 kapsamına girecek şekilde işlenmişse bu halde fail hakkında bir 

yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Kanun koyucu bu nitelikli hal 

için de hapis cezası açısından bir alt ve üst sınır belirlemiştir. Ancak suçun basit 

halinin aksine, burada artık adli para cezasına hükmedilebilmesi mümkün değildir. 

Eğer suç TCK m.151/f.2 nin kapsamına girecek şekilde işlenmişse TCK m.151 veya 

152/f.1 hükümlerine göre verilecek ceza iki katına kadar arttırılabilecektir. Buna ek 

olarak suç terör amacıyla işlenirse verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır.  

Burada son olarak mala zarar verme suçu açısından uzlaşma hükümlerinin 

uygulanamayacağını da belirtmek gerekir. CMK. m.253/f.3’ e göre soruşturulması ve 

kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile etkin pişmanlık hükümlerinin 

uygulanabileceği suçlarda uzlaştırma  yoluna gidilemez. Mala zarar verme suçu için 

de etkin pişmanlık hükümleri cari olduğundan bu suçla ilgili yapılan soruşturmalarda 

uzlaştırma yoluna gidilemeyecektir. 

                                                
132 Cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak kriterler açısından TCK m.61’de belirtilen 
“suçun konusunun önem ve değeri” ibaresine dikkat etmek gerekir. Eski TCK 522. maddede mala 
zarar verme suçu da dair tüm malvarlığına karşı suçlar için ortak bir cezadan indirim yapılmasını 
gerektiren sebep olarak “Onuncu babda beyan olunan cürümlerin işlenmesinde cürmün mevzuu olan 
şeyin veya ika edilen zararın kıymeti pek fahiş ise mahkeme cürme mahsus olan cezayı yarısına kadar 
artırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir” hükmüne yer 
verilmişti. Yeni TCK ile cezanın belirlenmesi açısından suçun konusunun önem ve değeri tüm suç 
tipleri için genel bir kriter olarak alındığından hırsızlık suçunun özel durumu için öngörülen TCK 
m.145 hariç, malın değerinin azlığı genel bir indirim sebebi olarak yeni kanuna alınmamıştır.Bkz. 
Dursun, a.g.e. s.194. 
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ALTINCI BÖLÜM 

KRİMİNOLOJİK AÇIDAN MALA KARŞI ŞİDDET: 

VANDALİZM 

 

 

A- KRİMİNOLOJİK İNCELEME KONUSU AÇISINDAN MALA 

KARŞI ŞİDDET VE VANDALİZM KAVRAMLARI 

 

1- Kriminoloji ve Suç 

 

Bir çok sosyal olgu gibi suç da uzun yıllardan beri insanların ilgilerini 

cezbetmiştir1. Şüphesiz insanların suça maruz kalmaları veya tanık olmaları hiç de 

arzu edilen bir şey değildir ancak hem uzun yıllar yanlış bir algılama ile patolojik bir 

vakıa olarak kabul edilen “genel suçluluk” hem de “bireysel olarak faillerin” ilgi 

çekici olmaları, insanların çoğu zaman sistemsiz, ancak hızla gelişen bir şekilde de 

bilimsel ilgilerinin suça yönelmesini hızlandırmıştır. Mala karşı şiddet olguları da bu 

genel ilgiden nasibini almıştır. Belki bir seri cinayet veya tecavüz faili kadar olmasa 

da Vandalizm faili de merak edilen bir sulu tipidir. İşte insanların neden suç 

işledikleri genel sorusu çerçevesinde her bir suç failinin gösterdikleri özellikler bu 

sosyal olgu ile profesyonel anlamda ilgilenen bilim dalının yani kriminolojinin 

alanına girmektedir2. 

Bu gün için kriminolojinin ilgi alanına giren olguların incelenmesi başlıca 

dört ana temelde yapılmaktadır: Öncelikle suç, sosyolojik temelde incelenmektedir3. 

Gerçekten insana ait her olgu gibi suçun da sosyal bir boyutu vardır. Tekil anlamda 

hiç suç işlemeyecek gibi görünen bir birey, adeta bir deney ortamındaymış gibi farklı 

bir sosyal yapının içine eklemlenebilse, değim yerindeyse suç makinesine 

dönüşebilir. Bu açıdan sosyoloji biliminin verileri, suçun incelenmesinde son derece 

                                                
1 Füsun Sokullu Akıncı, Kriminoloji, 5. Bası, İstanbul, Beta, 2007, s.48 vd., Sulhi Dönmezer, 
Kriminoloji, 7. bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, s.26. 
2 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.31, Dönmezer, Kriminoloji, s.15-16, Timur Demirbaş, Kriminoloji, 
2. Bası, Ankara, Seçkin, 2005, s.31-32. 
3  Bkz. Tülin Günşen İçli, Kriminoloji, Gözden Geçirilmiş 7. Baskı, Ankara, Seçkin, 2007, s.88-89. 
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önemlidir4. Ancak suçun, bireysel bir insan davranışı olduğu da gözden 

kaçırılmamalıdır. Her insan davranışında olduğu gibi suçun da elbette psikolojik bir 

arka planı olacaktır. Gerçekten, bir davranışın betimlemesi ve onu gerçekleştiren 

bireye göre anlamlandırılması için psikoloji biliminin kapısı mutlaka çalınacaktır5. 

Bu gerçek, özellikle psiko-patolojik vakıalar açısından iyice belirgin olmaktadır. Zira 

akıl hastası biri ile sağlıklı birinin sosyal yapı içindeki farklı davranışlarının 

karşılaştırılması, salt toplumsal bakış açısı ile mümkün olamayacaktır. Ancak 

psikoloji ile sosyolojinin, olguları incelemek için kullandıkları bakış açıları 

arasındaki derece farkı korkunç boyutlardadır. Birinden elde edilen verilerle 

diğerinin verileri arasında anlamsal bir köprü kurulmasındaki zorluk, bu iki bilim 

dalının kesişim kümesinde bağımsız yeni bir bilimsel bakış açısının doğmasına 

neden olmuştur6. Sosyopsikoji olarak isimlendirilen bu bilim dalının kendine has 

inceleme yöntemleri kriminolojide de farklı yaklaşımların doğmasını sağlamıştır7. 

Son olarak bu gün pek rağbet görmese de yine de zaman zaman kendisine başvurulan 

biyolojik bakış açılarına da değinmek gerekir8. Neticede insan da biyolojik bir 

varlıktır ve doğal olarak davranışlarının biyolojik kökenleri yadsınamaz9. Bu bilgi 

türlerinin hepsi bize, hem suçun nedenlerini anlama yani suç etolojisi10, hem de 

kriminojenlerin olguya etkisi yani suç epidemiolojisi açısından yararlı olacaktır. 

Buraya kadar ifade edilenler, esasında bundan sonraki inceleme yönteminin 

ana hatlarını betimlemeye yöneliktir. Gerçekten, bir suç tipi olarak mala karşı şiddet 

ve kavramsal olarak aynı şekilde konumlandırdığımız vandalizmi kriminolojik olarak 

bir tahlile tabi tutabilmek için genel kriminolojideki eğilimler ve bu çerçevede 

modern kriminolojideki inceleme yöntemlerinin hemen bütününden yararlanmak 

gerekeceğinden, bizim çalışmamızda da bilimler üstü11 veya disiplinler arası12 bir 

                                                
4 Dönmezer, Kriminoloji, s.16, İçli, a.g.e. s.89. 
5 Bkz. Dönmezer, Kriminoloji , s.16, Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.42-43. 
6 Bkz. Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş, Ankara, Sosyal Bilimler 
Derneği Yay.,1976, bl.1, Elliot Aronson, Toplumsal Hayvan, çev: Türker Aykul ,İzmir, Us 
Yayınları, 1995, s.4 vd. 
7 Bkz. Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s. 187.  
8 Dönmezer, Kriminoloji, s.15-16. 
9 Bkz. Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Psikolojinin Temel Kavramları, 13. bası, İstanbul, 
Remzi Kitabevi,2004, s.51. 
10 Demirbaş, a.g.e. s.43. 
11 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.39. 
12 İçli, a.g.e., s.44, Demirbaş, a.g.e.  , s.30. 
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yapıya sahip olan kriminolojinin, diğer bilim dallarından ödünç alarak kendi sistemi 

içinde biçimlendirdiği (sentezlediği13) bilimsel verileri kullanmamız gerekecektir. Bu 

açıdan suçun etolojik incelemesi safhasında tek yönlü değil, çok yönlü bir bakış açısı 

geliştirmemiz gerekecektir14. Ancak öncelikle inceleme konumuzu kavramsal bir 

analize tabi tutmamız gerekmektedir. Mala karşı şiddet kavramını ve vandalizmi 

doğru bir şekilde tanımlamak, çalışmanın zaten ziyadesiyle çetrefilli yapısının, daha 

da karmaşık hale gelmesini önleyecektir. 

Mala karşı şiddet ve vandalizm tanımlamalarında en önemli temel kavram 

şiddet sözcüğüdür. Esasında bir çok suç, şiddet davranışlarının hukuk sistemince 

birer konumlandırılması biçiminden başka bir şey değildir15. Zarar verilen insan da 

olsa, hayvan da olsa, cansız varlıklar da olsa, davranışın kökenleri bir yere kadar aynı 

çerçevede toplanabilmektedir. Bu çerçevede mala karşı şiddeti incelemek için 

öncelikle şiddet kavramını doğru bir şekilde analiz edebilmek gerekir. Bundan 

sonradır ki genel olarak mala karşı şiddeti ve özelde vandalizmi inceleyebilelim. 

Aşağıda önce şiddet ve vandalizm tanımlamalarını incelemeye çalışacağız. 

 

1- Terminolojik Açıdan Şiddet 

 

Şiddet kavramı, etimolojik yapısı gereği, oldukça farklı açılardan 

tanımlanmaya müsaittir. Bu gün için daha ziyade, aile içi şiddet ya da çocuğa karşı 

şiddet gibi bazı sınırlı yönleriyle daha çok ilgilenilse de şiddet, oldukça geniş bir 

kavramsal alana yayılmış bir çok anlamı bünyesinde toplamaktadır. Bir kere şiddet 

için, süje göz önünde bulundurularak başlı başına yığınla tanım denemesi yapılabilir; 

genç şiddeti, kadın şiddeti, çocuk şiddeti vs. gibi. Buna karşın obje de tanım 

denemelerinde başlıca nazara alınabilir; mala karşı, çocuğa karşı, kadına karşı şiddet 

vb. Bu derece geniş bir alana yayılmış tanım denemelerini incelemek bu açıdan 

oldukça zor olacaktır. 

                                                
13 Bkz. Dönmezer, Kriminoloji , s.16. 
14 Bu konuda bkz. Dönmezer, Kriminoloji , s.111 vd., Demirbaş, a.g.e., s.143 vd. 
15 “Suç da bütün diğerleri gibi sapıcı bir eylemdir. Ancak sapıcı eylemlerden kanun koyucu tarafından 
seçilmiş ve bir ceza müeyyidesi ile karşılanmış olanıdır” Dönmezer, Kriminoloji, s.59. 
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H.L.Nieburg, şiddeti “kişileri veya malları yaralamaya ya da yok etmeye 

yönelik doğrudan veya dolaylı eylem”16 şeklinde tanımlamaktadır. Michaud ise 

şiddeti, “bir karşılıklı ilişkiler ortamında taraflardan biri veya birkaçı doğrudan veya 

dolaylı, toplu veya dağınık olarak, diğerlerinin bir veya bir kaçının bedensel 

bütünlüğüne veya mallarına veya simgesel ve sembolik ve kültürel değerlerine, oranı 

ne olursa olsun zarar verecek şekilde davranırsa, orada şiddet vardır”17 şeklinde geniş 

bir perspektifte tanımlamaktadır. Aynı tanımı Oral da benimsemiştir18. Benzer 

şekilde Ergil, “Bir kişi veya topluğun, fiziksel ve ahlaki bütünlüğüne, mülkiyetine, 

kültürel veya sembolik değerlerine karşı, herhangi bir birey, grup ya da örgütlü 

bütünlük tarafından verilen zarar veya fiziksel ya da psikolojik acı”19 tanımını 

vermektedir. Demirbaş’ a göre ise “şiddet, öncelikle bir davranış içerisinde bulunma 

demektir; o organizmanın dışarıdan görülebilir bir  aktifliğidir. Ayrıca şiddet, hedef 

kişisinin yaralanmasını, fiziki, psikolojik veya sosyal yönden mağdur zararına 

götüren, bir insan üzerine bedeni etkiyi şart koşar. Bu ayrıca, bir şeyin 

kullanabilirliğine zarar verme veya onun tahribi için de olabilir”20. Abay/Tuğcu ise 

şiddeti, “bir kişi ya da grubun başkalarına karşı fiziksel olarak zarar vermesi”21 

şeklinde tanımlamaktadırlar. 

 Şiddet, temelde fiziksel veya psikolojik olarak başkalarına verilen zorlama 

veya acıyı içerir. Ancak konumuz açısından şiddet, saldırgan bir davranış biçimi 

olarak herhangi bir hedefe yönelik veya tamamen rasgele bir biçimde başkalarının 

mülkiyet haklarına yönelmiş ve bununla bağlantılı olarak onların eşyalarına zarar 

verme eylemidir. Şiddetin bu biçimi kısaca mala karşı şiddet olarak ifade edilebilir. 

Şiddetin nedenleri ve şiddete etken olan faktörler açısından oldukça farklı 

teoriler ortaya atılmıştır22. İleride göreceğimiz üzere kriminolojinin kendine has 

inceleme yöntemi içinde farklı bilim alanlarına ait her bir teori, farklı bir bakış açısı 

                                                
16 H. L. Nieburg, “Uses of Violence”, Journal of Conflict Resolution, Mart 1963, c.ilt: VII – 1, s.43 
(nakleden Yves Michaud, Şiddet, çev: Cem Muhtaroğlu, y.y., Yeniyüzyıl Kitaplığı – İletişim 
Yayınları, t.y., s.8). 
17 Michaud, a.g.e. s.8-9. 
18 Gökhan Oral, “Adli Psikiyatri”, Adli Tıp, c:III, ed: Zeki Soysal Canser Çakalır, İstanbul, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yay.,1999, s.1404. 
19 Doğu Ergil, “Şiddetin Kültürel Kökenleri”, Bilim ve Teknik Dergisi, Şubat, 2001, s.40. 
20 Demirbaş, a.g.e., s.214. 
21 Ercan Abay,Cengiz Tuğlu,“Şiddet ve Agresyon’un Nörobiyolojisi”, Klinik Psikiyatri, 2000/3, s.22 
22 Bkz. Michaud, a.g.e. s.62 vd. 
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yaratması açısından önemlidir, ancak bütün bunların etolojik açıdan incelenebilmesi 

için birbiriyle bağlantılı olarak genel bir kuramsal perspektife ulaşılması gerekir. 

Mala karşı şiddet fiilleri de kriminolojik açıdan incelenirken, bu kavramın şiddetin 

özel bir görünüş biçimi olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle mala karşı şiddetin 

kriminolojik açıdan incelenmesinde genel olarak şiddet teorileri temel alınacak, 

buna, mala karşı şiddetin gösterdiği özellikler eklenecektir. 

 

2- Vandalizm 

 

a- Kavramın Etimolojik Kökeni 

 

Vandalizm kavramı, bilimsel alanda kullanılan diğer bir çok kavramın aksine 

kökenini, anlamını ifade ettiği kavrama ilişkin Latince veya diğer bazı batı dillerdeki 

örneklerden almamıştır. Aksine vandalizmin kökenindeki “Vandal” artık tarihe 

karışmış bir milletin ismidir. Gerçekten Vandal sözcüğü tarihte ilk kez MS.3 yy.’da 

Roma Devleti’nde ciddi bir yıkıma sebebiyet veren bir halk için kullanılmıştır. 

Vandallar önceleri Güney İskandinavya’da yaşayan bir Germen topluluğu 

durumundaydılar. MS.2. yy.da kitleler halinde Roma topraklarına giren bu halk önce 

Galya, sonra İspanya ve Akdeniz adalarına yerleştiler. Roma İmparatorluğu’nun son 

dönemlerinde Roma’yı işgal edip yağmalayacak kadar büyük bir güce erişen 

Vandallar, 534 yılında İustinianus’ un ordularına yenilince siyasi bir güç olmaktan 

çıktılar ve zamanla kuzey Afrika’da yerli halk arasına karışıp eridiler23. Peki bu 

halkın ismi “başkasının mallarına zarar verme” anlamına gelen bir sözcüğe neden 

kaynaklık etti? 

Vandalizm sözcüğü ilk olarak Fransız Devrimi sırasında konvansiyon üyesi 

Rahip Gregoire tarafından, devrimin ikinci yılında “etrafı kırıp geçirmek” anlamında 

kullanıldı24. Aslında Gregoire’nin bu ifadesi rasgele seçilmiş değildi. Vandallar, 

                                                
23 Bkz. “Vandallar”, Büyük Larousse, cilt:23, s.12086. 
24 Bkz. “Vandallık”, Büyük Larousse, cilt:23, s.12086, John M. Martin, Juvenile Vandalizm: A 
Study of Its Nature and Prevention, İllions, Charles C. Thomas Publisher- Springfield, 1961, s.4 
Dinçtürk, a.g.e. s.6. 
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diğer bir çok Germen kavmi gibi, ancak onlardan çok daha kötü bir ünle, yağmalama 

kültürüne sahiplerdi. Bu yağmalama kültürü yalnızca iyinin alınmasını aşmış, kalanın 

yıkılıp yakılmasını da içermişti. Özelikle Vandalların 455 yılındaki büyük Roma 

yağması, kenti uzun bir süre toparlanamayacak şekilde harap etmiş ve bu olay Latin 

toplulukları üzerinde ciddi bir etki bırakmıştı. 17. yy.’ da bile unutulmayan bu kötü 

ün, başkasının malına zarar verme anlamında kullanılmaya başlanan Vandalizm 

ifadesine temel olmuştur. 

 

b- Vandalizmin Tanımlanması ve Kapsamı 

 

Vandalizm konusunda oldukça çeşitli tanım denemeleri ortaya atılmıştır. 

Kavramın kapsamına ilişkin henüz tam anlamıyla bir uyuşma olmadığından tanım 

denemeleri arasında ciddi farklılıkların olduğunu belirtmek gerekir. Bu bölümde biz, 

doktrindeki bazı tanım denemelerini kısaca vermeye ve bu tanım denemeleri 

çerçevesinde ele alınan inceleme tarzlarına değinmeye çalışacağız. 

Webster, vandalizmi “düşmanca bir şekilde sanat eserlerini, resim 

çalışmalarını, edebi veya tarihsel eserleri yok etme veya tahrip etme” olarak 

tanımlamaktadır25. Bu tanımlamada vandalizmin, yalnızca sanat eserleri ve tarihi 

eserlere yönelik zarar verme fiilleri olarak algılanması söz konusudur. Esasında 

vandalizm ilk başlarda sanatsal eserlere yönelik bir zarar verme davranışı olarak 

algılanmıştır. Bu gün de sanat tarihçileri vandalizmi aynı anlamda kullanmaktadır. 

Daha geniş bir kavramsal çerçeve içinde Harrison, “estetik veya ekonomik değeri 

olan bir eşya veya alana fiziksel zarar verme davranışı” şeklinde bir tanım 

vermektedir26.  Benzer bir şekilde Moser, “başka birinin malını yok etme veya ona 

zarar verme amaçlı kasıtlı davranış”27, Feshbach ise “çevredeki objelere kasıtlı 

                                                
25 Nak. Arnold P. Goldstein, The Psychology of Vandalism, New York, Springer.,1992, s.19. 
26 A. Harrison, “Vandalism and Depreciative Behaviour,” in: İnterpreting The Environment, , Ed. 
G. Sharpe, New York, Karger Press, 1976’dan nakleden Goldstein, a.g.e. s.19. 
27 Gabriel Moser, Claude Levy-Leboyer, “Inadequate Environment and Situation Control” in: 
Environment and Behavior, Vol. 17, No. 4, 520-533 (1985)’den nakleden Goldstein, a.g.e. s.19. 
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olarak zarar verme amaçlı, düşmanca davranış” şeklinde tanımlar vermişlerdir28. 

Demirbaş, genel olarak mallara zarar verme kapsamında incelediği vandalizmin saf 

mala zarar vermeden farklı olduğunu belirtmiş ve  “mülkiyete karşı vandalizm, bir 

sosyal tabuyu ihlal eden, depresyonu heyecana dönüştüren ve ondan zevk alan bir 

psikolojik reaksiyondur”29 şeklinde bir tanım vermiştir. Boz/Beyaztaş, vandalizmi 

“bilgisizlik yüzünden ya da zevk için kamu malları ya da sanat yapıtlarını büyük 

zararlara yol açarak yıkmak ve bu yıkımı kendi başına bir amaç durumuna 

getirmektir”30 şeklinde tanımlamışlardır31. 

Yapılan bu tanımlar çerçevesinde vandalizmin oldukça farklı şekillerde 

algılanabildiği söylenebilir. Bu da kavramın kapsamının tayinini güçleştirmektedir. 

Bir kere vandalizm, “mala karşı şiddet” ile eş anlamlı olarak kullanabilir ve bu halde 

ceza kanunlarında düzenlenen mala zarar verme suçunun kriminolojik incelenmesi 

olarak anlaşılabilir. Failin saiki burada önemli olmayacaktır. İkinci olarak vandalizm, 

daha dar bir anlamda yani yine her türlü mala, ancak belli bir psikolojik durumun 

tezahürü şeklinde yani özel bir zarar verme amacı olmaksızın zevk için 

gerçekleştirilen fiillere münhasıran tanımlanabilir. Örneğin yukarıda Boz/Beyaztaş’ın 

verdiği tanım bu kapsama işaret etmektedir. Son olarak vandalizm yalnızca sanat 

eserlerine karşı gerçekleştirilen zarar verme eylemleri kapsamında da incelenebilir32. 

Bu üç perspektif de kendine has özellikler içermektedir. Ancak kriminoloji bir kere, 

“suç oluşturan davranışların nedenlerini araştıran ve bunları önlemeye yönelik ne tür 

çalışmalar yapılması gerektiğini  belirlemeye çalışan ve ceza adaleti sistemi içinde 

suçla mücadele eden örgütlere yol gösteren bilim dalı”33 olarak tanımlanınca mala 

zarar verme suçunun kriminolojik perspektiften incelenmesi için geniş anlamda 

“mala karşı şiddeti” ele almak daha doğru olacaktır. Kaldı ki Demirbaş’ ın da ifade 

ettiği gibi vandalizme daha dar ve özel bir anlam verilse bile bunu diğer mala zarar 

verme fiillerinden ayırmak -hele istatistiki veriler söz konusu olunca- son derece güç 

                                                
28 S. Feshbach, “The Function Of Aggression and The Regulation of Agressive Drive”, Psychological 
Review,71, 1964’den nakleden Nak. Goldstein, a.g.e. s.19. 
29 Demirbaş, a.g.e., s.243. 
30 Bora Boz, Fatma Yücel Beyaztaş, “Vandalizm”, Sürekli Tıp Egitimi Dergisi, Cilt 10, Sayı:3, s.17. 
31 Benzer tanımlar için bkz. Dinçtürk, a.g.e. s.5 vd. 
32 Martin, vandalizmin ilk başlarda bu şekilde anlaşıldığını ancak zamanla “genel olarak mala zarar 
verme” anlamında kullanıldığını belirtmektedir. Bkz. Martin, a.g.e. s.4. 
33 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.31. Farklı tanımlar için bkz. Demirbaş, a.g.e., s.30-31. 
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olacaktır”34. Bu nedenle biz, vandalizmi mala karşı şiddet anlamında yani en geniş 

anlamı ile ele almaya çalışacağız. Ancak mağdur gözetmeksizin ve herhangi bir 

amaç olmadan rasgele ve zevk için verilen zararlar, buna etki eden etmenler ele 

alınırken, özel olarak incelenmeye çalışılacaktır. 

c- Vandalizm Tipolojisi 

 

Mala zarar verme fiilleri oldukça geniş bir fail yelpazesine işaret ettiğinden 

tek bir tip altında incelenmeleri söz konusu değildir. Ancak bu kavrama verilecek 

anlam ve çizilecek kapsam, yapılacak tipleştirmeyi de etkileyecektir. Bu çerçevede 

çeşitli Vandalizm tipleştirmeleri yapılmıştır. Örneğin Cohen’in yaptığı tasnifte 

Vandalizmin sınıflandırması, altı farklı grup göz önüne alınarak yapılmıştır35:           

1- Açgözlü Vandalizm; bunlar çıkar amaçlı olarak yapılan vandalizmdir. Mesela 

hırsızlıkta ipucu bırakmamak için girilen binanın ateşe verilmesi 2- Taktik 

Vandalizm; bu tür vandalizmde ya ideolojik gerekçelerle söz gelimi duvarlara yazı 

yazılır ya da mala zarar verme (söz gelimi evsizlerin sıcak bir yer olarak hapishanede 

kalabilmek amacıyla camları kırması gibi) tamamen bir amaca ulaşmak için taktik 

olarak kullanılabilir. 3- İdeolojik Vandalizm; bu da taktik vandalizme benzer ancak 

burada sosyal, politik veya benzeri bir mesaj verme kaygısı vardır. Cohen buna 

duvarlara politik sloganlar yazılması örneğini verir36. 4- Kindar Vandalizm kişinin 

kendisine yapılan bir haksızlığın öcünü almak amacıyla gerçekleştirdiği vandalizm 

türüdür. 5- Oyunsu vandalizm; türünde kişiler, bir normu ihlal ettiklerini 

düşünmeksizin zarar verirler. 6- Kötüniyetli Vandalizm; bu son ihtimalde failler 

başkalarının mallarına zarar vermekten hoşlanır, adeta bu işten garip bir zevk alırlar.  

Weinmayr daha farklı bir tipoloji önermiştir. Yazar, öncelikle vandalizmi 

oldukça geniş bir perspektifte ele alarak, kullanma vandalizmi, çatışmacı vandalizm 

merak vandalizmi ve piston vandalizmini tanımlamıştır. Bunlarda fail ya eşyayı 

kullanmak suretiyle ya da tamamen merak ile zarar verir. Bu son duruma Weinmayr, 

                                                
34 Demirbaş, a.g.e., s.243. 
35 S. Cohen  “Dırectıons For Research On Adolescent Group Violence And Vandalism” in: British 
Journal Of Criminology, sa.7,9, 1971, s.319-340’dan nakleden. Goldstein, a.g.e. s. 33-34 . Ayrıca 
bkz. Dinçtürk, a.g.e. s.19-20. 
36 Goldstein, a.g.e. s.34.  
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“bir çeşmeye, ne kadar fışkırarak akabileceğini görmek için tıkaç sıkıştırılması” 

örneğini verir. Bunun yanında yazar, failin içsel dürtüleri sonucunda artık bir nevi 

alışkanlık haline getirdiği vandalizm eylemlerini engelleneme vandalizmi başlığı 

altında incelemiştir. Örneğini duvarlara yazı yazılması anlamındaki grafiti bu 

kapsamdadır. Yazara göre failler, bazen başka imkanları olmadığı için vandalizm 

yapmaktadırlar. Bu tip “no other way to do it vandalism” olarak adlandırılmıştır. Son 

olarak yazarın muzır vandalizm dediği ve Cohen’in kötüniyetli vandalizm grubuna 

benzer tipte bir vandalizm de vardır37. 

Martin, vandalizmi üç farklı başlıkta gruplandırmıştır. Yazara göre vandalizm 

yağmacı vandalizm, kindar vandalizm ve sebepsiz vandalizm olarak üçe ayrılır. 

Yağmacı vandalizmin amacı maddi kazançtır38. Burada imha etme ya da zarar verme 

fiilleri yağma ya da hırsızlıkla bağlantılıdır ve çoğu zaman bu eylemlerin üzerini 

örtmek için yapılır. Kindar vandalizmde ise amaç bir kızgınlık veya düşmanlık 

göstermektir. Ayrıca bir şahıs veya gruba gözdağı vermek için yapılan eylemler de 

bu kapsamdadır39. Son olarak sebepsiz vandalizmde failin amacı daha az belirgindir 

ve görünüşte hiçbir sebebi yok gibi görülür40. 

Thaw, vandalist eylemleri, amaçları intikam, değişim veya kazanç olan 

doğrudan düşmanca eylemler, herhangi bir amaca matuf olmayan düşüncesiz 

eylemler ve ihmale dayalı zarar verme fiillerini ifade eden ihmalkar eylemler olarak 

üç grupta incelemektedir41. 

Doktrinde ortaya atılmış benzer sınıflandırmalardan yararlanarak biz de bir 

vandalizm tipleştirmesi yapmaya çalışırsak, bizce vandalizm sekiz farklı grupta 

incelenebilir: 

1- Ani Vandalizm; en sık karşılaşılan vandalizm şeklidir. Bu halde fail duyduğu acı 

bir haberin, bir maç heyecanının, bir anlık kızgınlığın vs. etkisiyle sahip 

gözetmeksizin zarar verir. Örneğin bir yakınının ölüm haberini aldığı için hastane 

                                                
37 V.M. Weinmayr, “Vandalism by Design A Critique”, Landscape Architecture, sy.59, 1696, 
s.286’dan  nakleden. Goldstein, a.g.e. s.34-35. 
38 Martin, a.g.e. s.73. 
39 A.e. s.77. 
40 A.e. s.89, Ayrıca bkz. Goldstein, a.g.e. s.32-33. 
41 R.F. Thaw, “Acts Against Property Model – a Case Study, an Gextension Of The Traditional 
Vndalism Model, Doctoral Dissertation, United States İnternational Universty, San Diego, 1976’ 
dan nakleden Goldstein, a.g.e. s.33. 
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kapısını  tekmeleyen kimsenin, maç heyecanı ile oturduğu yedek kulübesinin camını 

yumruklayan oyuncunun ya da mutlu bir haberin heyecanı ile masadaki bardakları 

yere atan kimsenin fiili ani vandalizmdir. 

2- Tepkisel Vandalizm türünde mala zarar verilmesi bir sosyal grup ya da sınıfın 

otoriteye yönelik tepkisinin ürünüdür. Örneğin grafiti de denilen ve duvarlara belli 

grup ya da cemaatlerin işaret veya isimlerinin yazılması olgusu, zevk için 

yapılabileceği gibi tamamen bir sosyal tepkinin aracı olarak da işlenebilir. 

3- Ödettirici Vandalizm türünde amaç, bir kimseye gerçekleştirdiği bir davranışın 

bedelinin ödettirilmesidir. Burada vandalist davranış neticesinde meydana gelen 

zarar, başlı başına bir amaç değil, mağdura ceza verilmesinin bir aracıdır. Mesela 

kendisine saldıran komşusunun aracının camını taşla kıran kişinin amacı komşusuna 

yaptığı hareketin bedelini ödetmektir. Vandalizmin bu türü en sık karşılaşılabilecek 

türlerden biri olarak karşımıza çıkar. 

4- Çatışmasal Vandalizm türünde fail ideolojik, dinsel ya da ahlaki/törel nedenlerle 

vandalizm fiilini işlemektedir. Diğer vandalist davranışlardan farklı olarak bu halde 

failin uyma veya sapma davranışı göstereceği ölçü normlar tek değildir. Faile bir 

taraftan hukuk ve diğer bazı normlar mala zarar vermemesini emrederken diğer 

taraftan dinsel, ideolojik ya da törel normlar aksini öngörmektedir. Bu halde fail, 

kendince üstün gördüğü inanç ve kurallar gereği vandalist eylemde bulunmaktadır.  

5- Bilinçsiz Vandalizm: Bilinçli olmayan bir mala zarar verme davranışıyla ilgili 

olarak akla ilk önce taksirle işlenen davranışlar gelecektir. Ancak mala zarar verme 

suçlarının yalnızca kasten işlenebileceği kabul olunduğundan, burada bilinçsiz 

vandalizmle kast ettiğimiz taksirli vandalizm değil, insanın irade ve algılama 

yeteneğinin bulunmadığı durumlarda işlenen vandalist eylemlerdir. Bu kapsamda, 

akıl hastalarının ve çocukların işlediği vandalist eylemler bu çerçevede 

değerlendirilmelidir. Bu kişilerin işledikleri fiiller de suç teşkil etmesine rağmen 

kural olarak cezalandırılabilir değillerdir. Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında 

olan kimselerin işlediği fiiller de bu kapsamda sayılmalıdır. Ancak bunların 

gerçekleştirdikleri davranışlar kural olarak ceza ile karşılanır. 

6- Araç vandalizm; bu gruptaki vandalist eylemler başka bir eylem grubunun aracı 

niteliğindedir. Söz gelimi hırsızlık yapmak için girdiği evin kapısını kıran failin bu 

davranışı amaç değil araç durumundadır. Ödettirici vandalizmden farklı olarak fail 
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burada, vandalist davranışla yetinmez aksine bu davranışı yapmasına sebebiyet veren 

ve çoğu zaman bazı ihtiyaçlarını tatmine yönelik, ikinci bir fiil grubuna yönelir. 

7- Zevk Vandalizmi: Bu gruptaki vandalist eylemlerde kişi kendisinin bir ihtiyaç 

olarak addettiği zarar verme duygusunu tatmin etmeye yönelmiştir. Fail, yalnızca 

zevk için zarar verir. Bu tür kimseler psikopati gibi kişilik bozukluklarına sahip 

olabilecekleri gibi bunun aksine, tamamen normal bireyler de olabilirler. Bu son 

belirtilenler gerçekleştirdikleri fiilin önemsiz olduğunu düşünerek davranmakta veya 

kendilerini ispatlamaya çalışmakta olabilirler. Özellikle okullarda, öğrencilerin can 

sıkıntısından sıraları kazımaları gibi bir çok durum da bu kapsamda sayılabilir. 

8- Nefret Vandalizmi; türünde failler/fail grupları, bir toplumsal gruba ya da 

topluluğa yönelik taşıdıkları nefret nedeniyle suç işlemektedir. Kriminolojide 

günümüzde ayrı bir inceleme konusu olan nefret suçları (hate crimes42) kapsamında 

olan nefret vandalizminde fail, çoğu zaman bir grup içinde olmanın yarattığı 

psikoloji ile nefretle yöneldiği başka bir gruba ait mallara zarar verir. Burada 

ödettirici vandalizmden farklı olarak failin, yöneldiği kişinin kendisine bir haksızlık 

yapmış olduğunu düşünmesine gerek yoktur. Hatta çoğu zaman fail karşı grubun 

hiçbir üyesini tanımaz. Burada fiilin nedeni başlı başına o gruba olan nefrettir. Nefret 

vandalizmi çatışmasal vandalizmden de farklıdır. Çatışmasal vandalizmde fail iki 

norm grubunun çatışması arasında kalmıştır. Ancak nefret vandalizminde failin 

vandalist fiilinin kökeninde yalnızca nefreti vardır. Onun suç işlemesi için dini inanç 

ya da ideolojisinin o mala zarar vermesini öngörmüş olup olmadığı önemsizdir. 

Vandalizme ilişkin tipolojik değerlendirme, özellikle iki açıdan önemlidir. 

Birincisi çeşitli suç nedenleri her bir grup açısından farklılık gösterecektir. Bu 

çerçevede her bir grup içindeki davranışların nedenler kümesindeki ağırlıkları farklı 

etmenlere bağlı olabilecektir. Örneğin zevk vandalizminde kişilik bozuklukları daha 

etkili olurken, çatışma vandalizminde alt kültür özellikleri daha etkili olabilmektedir. 

İkincisi yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi kriminolojik etkenler de her bir vandalizm 

tipine farklı etkilerde bulunabilecektir. Bu nedenle biz, aşağıda vandalizmin 

nedenlerini ve kriminojenlerin etkilerini tartışırken temel olarak yaptığımız bu 

gruplandırmayı ele alacağız. 

                                                
42 Bkz. Nathan Hall, Hate Crimes, Devon, Willan Publishing, 2005. 
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B- SUÇ ETOLOJİSİ AÇISINDAN MALA KARŞI ŞİDDET VE 

VANDALİZM 

 

1- Suç Etolojisi ve Kriminolojide Neden Kavramı 

 

 Bir önceki başlık altında kriminolojinin temel ilgi alanının suçun ve 

suçluluğun sebeplerinin incelenmesi43 olduğunu belirtmiştik. Buradaki 

“sebep/neden”  kavramları kriminolojide çok uzun bir süre tartışılmıştır44. Bu gün 

için suça bakış açısındaki nedensel açıklama gayretleri üç grup teoriyi karşımıza 

çıkarır. Bunlardan ilki suçu tek bir nedene dayandıran kuramlardır ki bunlar 

genellikle her bilim dalı içinde sadece o bilim dalına özgü verilere dayanılarak ortaya 

atılmıştır. Bu gün bunlar, “suçluların biyolojik ve genetik bakımdan genel nüfusa 

oranla daha aşağı durumda olduklarını savunan”45 biyolojik teoriler46; suçun, failin 

içinde bulunduğu sosyal yapının bir ürünü olduğunu ileri süren sosyolojik teoriler47; 

suçun ya kişinin psikanalitik yapısından kaynaklandığını ya da suçluların özel bir 

                                                
43 Dönmezer, Kriminoloji,s.13, Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s. 30, Demirbaş, a.g.e., s.31, Georges 
Picca, Kriminoloji, çev: Ebru Erbaş, y.y., İletişim Yay., 1992, s.32. 
44 Bkz. Dönmezer, Kriminoloji,s.106 vd., Demirbaş, a.g.e., s.68 vd., İçli, a.g.e. s.51 vd. 
45 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.150. 
46  Örneğin doğuştan suçlu teorisi, bazı insanların doğuştan suçlu olduğunu iddia etmektedir. Suç 
işleme olgusu üzerinde bazı biyolojik etkilerin, örneğin kromozom yapısındaki bozukluğun (bkz. 
Dönmezer, Kriminoloji, s.122 vd Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.161 vd. Hugh D. Barlow, 
İntroduction to Criminology, 6. Ed., New York, Harper Collins College Publishers,, 1995, s.481 vd., 
Demirbaş, a.g.e., s.110 vd İçli, a.g.e. s.51 vd.) neden olacağı davranış bozuklukları veya beyindeki 
hasarın neden olduğu normal dışı davranışların sonucunda ortaya çıkan sapkın davranışlar bu 
kapsamda değerlendirilebilir. Ancak bunun bütün suç olgularını açıklamaya yeterli olmayacağı açıktır. 
Hiçbir biyolojik anomisi olmayan bireylerin de suç işlediği bilinmektedir. Çene yapısı, fiziki 
görünüm, beyindeki morfolojik özelliklerin suçu açıklaması gibi savların ise hiçbir temel dayanağı 
olmadığı ise artık anlaşılmıştır. (Picca, a.g.e. s.28). 
47 Sosyolojik teoriler çeşitli olmakla birlikte genel olarak üç kısımda incelenebilirler. Bunlardan 
yapısalcı teoriler  genel olarak suçu mevcut sosyal yapının kendisinden kaçınılmaz, “olağan” bir ürünü 
olarak ele alırlar (İçli, a.g.e. s.90, Demirbaş, a.g.e., s.130).  Buna göre belirli fırsatlara ulaşmak için 
yasal ve yasal olmayan yollar vardır. Yasal fırsatlar engellendiği zaman yasal olmayan yollara gidilir 
bu da suçu doğurur. Çatışma teorileri olarak isimlendirilen ikinci grup teoriler ise suçluluğun 
temelinin kültür çatışması olduğu varsayımından hareket ederler. (Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s. 
176,181. Dönmezer, Kriminoloji, s. 439.  İçli, a.g.e. s.98, Picca, a.g.e. s..57) Buna göre suç toplumda 
var olan sosyal tabakalar arası çatışmanın bir ürünüdür.  Genellikle daha az güçlü olan grupların 
davranışları suç olarak kabul edilmektedir. Chicago ekolü olarak isimlendirilen üçüncü grup kuramlar 
ise suçu çevresel (ekolojik) etmenler yardımıyla açıklamaya çalışmışlardır.(Sokullu-Akıncı, 
Kriminoloji, s. 133 vd.). 
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düşünme modellerinin olduğu iddiasında olan psikolojik teoriler48 ve suçu öğrenilmiş 

bir davranış olarak gören sosyo-psikolojik teoriler49 olarak sınıflandırılmaktadır. 

İkinci grup teoriler ise suçu tek bir nedene değil bir nedenler kombinasyonuna 

dayandırır50. Bu grup teorilerde de bütün suç tipleri tek bir teorik açıklama çerçevesi 

içine yerleştirilmeye çalışılmakta ancak suç olgusunun kökeninde tek bir nedenin 

değil, bir nedenler kombinasyonunun olduğu belirtilmektedir. Son gruptaki yazarlar 

ise bütün suçların tek bir teori çerçevesinde açıklanamayacağını, her suç tipi için ayrı 

teorilere gidilmesi gerektiğini belirtmektedirler51. 

 Herhangi bir suç tipinin etolojik açıdan incelenmesi için bizce, olguya tek bir 

skaladan bakmak yeterli olmayacaktır. Bu gün sosyal bilimlerdeki neden kavramının 

doğa bilimlerindekine benzer şekilde algılanması anlayışı geçerliliğini yitirmektedir. 

Durkheim’ de ifadesini bulan klasik yöntem açısından “(...) karşılaştırmalı yöntemin 

bilimsel bir biçimde yani doğrudan doğruya bilimden çıktığı biçimiyle nedensellik 

ilkesine uyularak kullanılması isteniyorsa şu önermenin karşılaştırmaların temeli 

olarak alınması gerekir: Aynı sonuca her zaman aynı neden denk düşer”52 görüşü 

benimsenmişti. Oysa bu gün, doğa bilimlerinde dahi neden kavramı farklı 

anlaşılmaya başlanmıştır. Gerçekten bu günkü modern kabulde, eğer bir sistem 

başlangıç durumlarına hassas bağımlı olabilecek denli karmaşıksa o sistemde her 

olgunun oluşmasına nedensel katkıda bulunan yüzlerce hatta binlerce değişken var 

                                                
48 Psikolojik teoriler  hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Dönmezer, Kriminoloji,s..180 vd.. Sokullu-
Akıncı, Kriminoloji, s.165 vd.  Demirbaş, a.g.e., s.116 vd. Bunlardan psikanalitik teoriler suçu 
kişinin ruhundaki çatışmaların ifadesi olarak görürler. ( Sykes’den aktaran Sokullu-Akıncı, 
Kriminoloji, s.166) Freud’un kuramı insan davranışlarını bir çok yönüyle açıklayabilmekle birlikte 
ortaya sağlıklı veriler koyamamaktadır. Suçla ilgili davranışların tümünü bu kuramla mantıklı olarak 
açıklayabiliriz ama elde ettiğimiz verileri doğrulamak veya yanlışlamak asıl önemli olarak da elde 
edilen veriler üzerinde düşünerek bunları suçun önlenmesi hususunda kullanmak olanağı yoktur. 
Psikoloji teorilerine en önemli eleştiri ise haklı olarak şu noktada olmaktadır: suçlar kısa süreli 
aralıklarla artar veya azalır. Ancak bu olgunun psikolojik fenomenlerle açıklanması mümkün 
görünmemektedir. 
49 Bunlardan kontrol teorilerine göre insanlar aksini öğrenmedikçe normal dışı davranmaya yatkın 
olurlar (Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.189). Doğrudan doğruya öğrenme teorilerine göre suç, 
suçlunun icat ettiği bir şey değildir. Suçlu neyi doğru olarak öğrenmişse onu uygular. Suç da 
öğrenilmiş bir davranıştır. (Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.198, Demirbaş, a.g.e., s.139). 
50 Dönmezer, Kriminoloji , s.110, Demirbaş, a.g.e., s..143 vd. 
51 Demirbaş, a.g.e., s.146. 
52 Emile Durkheim, Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, çev: Cemal Bali Akal, İstanbul ,Engin 
Yayıncılık, İstanbul 1995, s.81. 
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demektir53. Sosyal sistemler de binlerce değişkenin olduğu karmaşık sistemlerdir. Bu 

nedenle sosyal sistemler de başlangıç durumlarına hassas bağımlı sistemlerdir. Bu 

açıdan bir sosyal bilim olan kriminolojide de “tek neden-tek sonuç” anlayışı kabul 

göremeyecektir 54.  

 Kriminolojide her bir suç tipinin nedenleri, farklı disiplinlerin alanlarına 

girebilecek bir çok noktadan oluşan bir “nedenler kümesi” şeklinde karşımıza çıkar55. 

Ancak bu nedenlerin incelenmesi redüksiyonist yani indirgemeci bakış açısı ile 

mümkün değildir. Bir çok olgu, tek başlarına yol açamayacakları bir etkiyi ancak bir 

araya gelmek suretiyle sağlayabilirler. Burada “neden” her bir olgunun niceliksel 

toplamı değildir. Holistik anlamda “neden”, bir çok olgunun bir araya gelmesiyle 

oluşan, çevresindeki olgulardan ayrışan ve en önemlisi tekil anlamda içeriğini 

oluşturan her bir etkenden bağımsızlaşan bir noktalar kümesine işaret eder. Ancak bu 

dahi klasik nedenselci bakış açısının öngördüğü gibi olmayacaktır. Bu olgular somut 

yaşamda tamamen aynı şekilde ortaya çıksa bile sonuç gerçekleşmeyebilir. Öyleyse 

sosyal olgularda neden yalnızca sonucun gerçekleşme genliğini arttıran olguların 

(niteliksel anlamda) bütünüdür56. 

 Diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi kriminolojide de neden kavramına 

verilecek anlam, inceleme yöntemini etkileyecektir. Biz, her suç tipi ile ilgili 

araştırmada, neticeye nedensel katkıda bulunabilecek tüm olguların bir bütün olarak 

incelenmesi57 taraftarıyız. Bu açıdan bakıldığında her ne kadar suçu tek bir nedene 

bağlı olarak inceleyen yukarıda andığımız kuramlar tek başına yeterli olmasa da her 

birinin geliştirdiği farklı bakış açıları, bir nedenler kombinasyonunun oluşturabilmesi 

için bize kaynaklık edecektir. Gerçekten, farklı tipolojideki vandalizm eylemleri için 

                                                
53 Bkz. David Ruelle, Rastlantı ve Kaos, çev: Deniz Yurtören, Ankara, TÜBİTAK Yayınları, 2004, 
Friedrich Cramer, Kaos ve Düzen, çev: Veysel Ataman, İstanbul, Alan Yay.,1998, Ian Marshall, 
Danah Zohar, Kim Korkar Şchrödinger’in Kedisinden A’ dan Z’ ye Yeni Bilimin Kılavuzu, çev: 
Orhan Düz, İstanbul, Paradigma Yay.,2006. 
54 Bu klasik nedensellik bakış açısının ilk ayağı, J.S.Mills ve taraftarları tarafından uzun süre önce 
reddedilmiştir. Mills, toplumsal olgularda bazı fiziksel sistemlerde olduğu gibi tek neden tek sonuç 
olgusunun söz konusu olmadığını, aksine toplumsal olguların bir nedenler kombinasyonuna 
dayandığını belirtmiştir. Bkz. Bottomore, a.g.e. s.241. 
55 Bkz. Barlow, a.g.e. s.488 vd.,  Dönmezer, Kriminoloji , s.109-111. 
56 Bk.z Dönmezer, Kriminoloji , s.111, “Sosyal bilimlerde neden belirleyici bir etkiye değil bir 
ilişkiye işaret eder. Yani X varsa Y de muhtemelen olacaktır. İki değişken arasında nedensellik 
ilişkisinin bulunması için, bunlar arasında mükemmel bir ilişkinin olması gerekmez.” İçli, a.g.e. s.52, 
Demirbaş, a.g.e., s.68. 
57 Bkz. Barlow, a.g.e. s.488, Demirbaş, a.g.e., s.143. 
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farklı olguların etken olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır58. Bu açıdan inceleme 

konumuz olan Vandalizm olgusuna nedensel anlamda katkıda bulunan her bir olgu 

ele alınarak incelenmelidir. Ancak belli bir sistematik yapıya kavuşabilmek için 

bunun, kriminolojinin verilerinden yararlandığı her bir disiplin açısında ayrı ayrı 

incelenmesi doğru olacaktır. Bu açıdan aşağıda, etolojik açıdan vandalizme etki eden 

etmenler, “biyolojik etmenler”, “psikolojik etmenler”, “sosyolojik etmenler” ve 

“sosyo-psikolojik etmenler” olarak sınıflandırılarak incelenecektir. 

 Suç olgusuna ilişkin neden kümeleri bağlamında vandalist eylemlerin 

nedenlerine ilişkin kuramsal bakış açısı, bu eylemlerin geniş bir spektrumda farklı 

tiplerle kendini göstermesi nedeniyle, farklılık arz edecektir. Temelde bütün vandalist 

tipler için az çok müşterek özellikler gösteren neden kümeleri içinde, her bir 

nedensel etkenin ağırlığı, vandalizm tiplerine göre farklılık arz edecektir. Yukarıda 

yaptığımız vandalizm tipleştirmesi bu açıdan önemlidir. Söz gelimi bilinçsiz 

vandalizm eylemlerinin kökeninde ağırlıklı olarak psikiyatrik bozukluklar olmasına 

karşın, çatışmasal vandalizmin kökeninde daha ziyade sosyolojik alt kültürlerin etkili 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle biz etolojik incelemede, her bir 

vandalizm tipine göre ayrı ayrı inceleme yöntemini esas alacağız. 

 Burada son olarak etolojik etkenler ve sosyal olguya etki eden değişkenler 

arasındaki farklara da değinmek gerekir. Etolojik etmenler bir suçun kökenini 

anlamamıza yardımcı olurlar. Bunlar, belki tek başına bir suç tipinin genel nedeni 

değillerdir ama o suç tipinin oluşmasını anlayabilmek için bu etkenlere bir bütün 

olarak başvurulur. Kriminolojik değişkenler olarak adlandırdığımız olgular ise 

nedensel anlamda katkıda bulunmasalar bile bir suç olgusuna etki ederek onun belli 

bir zaman dilimindeki veya yerdeki işlenme sayısını ya da oranını belirleyebilecek 

değişkenlerdir59. Örneğin psikopati şiddet eylemleri açısından etolojik bir etmendir; 

yani şiddet eylemlerinin öncesinde ona nedensel katkıda bulunabilecek bir çok 

etmenden biridir. Oysa ekonomik kriz herhangi bir suç tipinin nedeni değil o suç 

tipinin işlenme sıklığına etki eden dışşal bir etmen yani bir kriminolojik değişkendir. 

                                                
58 Aynı yönde bkz. Dinçtürk, a.g.e. s.8. 
59 Demirbaş bunların bir kısmını “suç fenolojisi” başlığı altında incelemiştir. Bkz. Demirbaş, a.g.e., 
s.154 vd. 



 245

2- Biyolojik Etmenler 

a- Suça Yönelik Biyolojik Yaklaşımlar 

 

Bu gün, için genellikle tarihi bir önemi olduğu belirtilen Pozivitist kriminoloji 

okulu, ağırlıklı olarak, suçu biyolojik esaslara göre açıklamaya çalışmıştır60. Bu 

çerçevede söz gelimi Lombroso Kuramı bazı insanların doğuştan suçlu olduğunu 

iddia etmektedir61. Lombroso, insanların bazılarının suçlu olarak dünyaya 

geldiklerini , bunların çeşitli bedensel özelliklerinin onların normal insanlara göre en 

aşağı gelişim seviyesinde olan bireyler olarak suça meylettiklerini gösterdiğini ileri 

sürmüştür62. Benzer bir şekilde Hooton, suçluların kendilerine has bedeni anomaliler 

gösterdiklerini öne sürmüştür63. Ancak bu yöndeki ün Ernst Kretschmer’in olmuştur. 

İnsanları belli tiplere ayıran Kretschmer her bir tipin belli bir suç grubuna meyilli 

olabileceğini belirtmiştir.64. Ancak bu çalışmaların hiç biri bu gün için bilimsel 

görülmemektedir65. Hem kullanılan metot, hem normalden sapıcıya değil de 

sapıcıdan normale gidilerek ters bir yöntemin kullanılması ve hem de son derece 

sınırlı kişiler üzerinde araştırma yapılmış olması nedeniyle bu gün yalnızca tarihsel 

bir önemleri bulunmaktadır. Ancak suç olgusu üzerindeki biyolojik yaklaşımlar 

bunlarla sınırlı kalmamıştır. Bazı modern araştırmacılar, kalıtımsal ya da nörolojik 

patolojilerin suç işleme olasılığına etkileri üzerinde durmaktadırlar. Özellikle 

nörolojik etkenlerin çeşitli saldırganlıklar üzerinde etkili olduğu bu gün için kabul 

edilen bir olgudur66. Buna paralel olarak çeşitli salgı bezlerindeki eksiklikler ile 

frengi, sara gibi biyolojik kökenli rahatsızlıkların da şiddet davranışı açısından 

önemli bir etki yaptıkları da kabul olunmaktadır67. Bunun yanında genetik bazı 

                                                
60 Bkz. Sokullu-Akıncı,Kriminoloji, s.119 vd., Dönmezer,Kriminoloji , s.122 vd, İçli, a.g.e., s.66 vd. 
61 Dönmezer, Kriminoloji , s.114, Demirbaş, a.g.e., s.99, İçli, a.g.e. s.77. 
62 Barlow, a.g.e. s.481, Dönmezer, Kriminoloji, s.114, Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.128, 
Demirbaş, a.g.e., s.99-100, İçli, a.g.e., s.77-78. 
63 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.151 vd. Dönmezer,Kriminoloji, s.118 vd., Barlow, a.g.e. s.481-
482, Demirbaş, a.g.e. s.101-102, İçli, a.g.e., s.78. 
64 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.154-156, Dönmezer,Kriminoloji,s.122vd., Demirbaş, a.g.e. s.105 
vd. İçli, a.g.e., s.79. 
65 Biyolojik görüşlerin eleştirisi için bkz. Dönmezer, Kriminoloji, s.127-128. 
66 Bkz. Abay, Tuğlu, a.g.e. s.21. 
67 Bkz.Faruk Erem, Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi,10.bası,Ankara,Adil Yayınevi, ty., s.109 
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anomalilerin suç üzerinde etkili olup olmayacağına yönelik çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır68. Şimdi vandalizmin kökenindeki saldırganlık olgusu ile çeşitli biyolojik 

etkenler arasında ilişki kurmaya yönelik görüşleri inceleyelim.  

b- Şiddet Açısından Biyolojik Etmenler 

 

İnsan davranışını yönlendiren nöronlar, insanın diğer hücreleri gibi temel 

biyolojik yapı taşlarını oluşturur. Nöronlar, saniyenin binde biri ile ifade edilen 

zaman dilimleri içinde vücudun herhangi bir bölgesindeki etkiyi merkeze, yani beyne 

taşımakta ve buradan aldığı komutu da hareket organlarına iletmektedir69. Bu açıdan 

insanın hareketinin temelinde, pek tabiidir ki biyolojik bir etkinlik yatar. Ancak her 

biyolojik organizmada olduğu gibi insan hücrelerinde de çeşitli patolojiler 

görülebilir. Bu patolojiler çoğunlukla hücrelerin görevlerini yerine getirememeleri 

şeklinde tezahür eder; kişi hiç ya da istediği oranda hareket edemez. Ancak nörolojik 

patolojiler bazı ender durumlarda oldukça farklı sonuçlar da doğurabilirler.  

Beynin çeşitli davranış tiplerini yönlendiren farklı bölgelerindeki nöronların 

işlevlerini yerine getirmesi, davranışsal denge açısından son derece önemlidir. 

Gerçekten hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, beynin farklı yönlerine gönderilen 

elektriksel etkilerin, farklı tepkilerle karşılandığını göstermiştir70. Beynin heyecan ve 

güdüler ile ilgili bölgeleri olan hipotalamus ve limbik sistemde meydana gelecek 

nörofizyolojik patolojiler, özellikle saldırgan davranışların kontrolünü 

güçleştirecektir71. Bu bölgede rahatsızlıkları bulunan kimselerin, çevresindeki 

objelere karşı saldırgan davranış takınması olasıdır72. 

Nörolojik patolojiler arasında özellikle bir tanesi suç işleme vakaları 

açısından oldukça önemlidir. Sara da denilen epilepsi hastalığı bulunan kimselerin 

kasten yakarak zarar verme başta olmak üzere bir çok şiddet fiilini işledikleri iddia 

                                                
68Bu araştırmalar özellikle genetik veriler üzerinde karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. (Bkz Sokullu-
Akıncı, Kriminoloji, s.161 vd., İçli, a.g.e., s.80 vd.,). Ancak bu gün için suçlular arasında genetik 
anomalilerin oranının çok düşük olduğu belirtilmektedir. Bkz. Abay, Tuğlu, a.g.e. s.22. Ayrıca bkz. 
Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.160 vd. 
69 Bkz. Cüceloğlu, a.g.e., s.54. 
70 Cüceloğlu, a.g.e. s.68-69. 
71 Abay, Tuğlu, a.g.e. s.24. 
72 A.e. s. 24-25. 
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edilmektedir73. Beyinde normal olarak nöronlar arası iletişimde kullanılan elektrik 

akımının aniden ve kontrolsüz deşarjı şeklinde ortaya çıkan74 epilepsi nöbetlerinin 

bir çoğunda şahıs, şuurunu geçici olarak kaybeder75. Bir çok epilepsi nöbetinde 

yalnızca yerde kıvranan hasta, bazı nöbetlerde acının etkisiyle kontrolsüz bir şekilde 

saldırganlaşabilir76. Çoğu zaman ne yaptığının farkında olmayan hasta, çevresindeki 

eşyalara zarar verebilir. Bu kimselerde hastalıkla birlikte baş gösteren genel ruhi 

bunalım, kızgınlığa ve şiddete dönüşebilir77. Doktrinde epilepsi hastalarının özellikle 

amaçsız yakarak zarar verme fiillerini işleyebilecekleri belirtilmektedir78. 

Nörotransimiterler olarak ifade edilen nöronlar arası kimyasal aracıların bir 

kısmının sinirliliği arttırabileceği, serotonin gibi bazı nörotransimiterlerin ise bu tarz 

davranışlara yol açabilen agresyonu inhibe ettiği belirtilmiştir79. Bu nedenle 

serotonin düzeyindeki ani düşmelerin agresif davranışlara yol açtığı belirtilmiştir80. 

Genetik bazı anomalilerin ya da alkol bağımlılığının, serotoninin işlevselliğini 

önemli ölçüde azaltarak dürtüsel saldırganlıklara yol açtığı belirtilmektedir81. 

Yalnızca nörolojik kökenli değil endokrinolojik rahatsızlıkların da şiddet 

eğilimini arttırdığı bilinmektedir82. Endokrinoloji, vücuttaki salgı bezleri ve bunların 

salgıladıkları hormonlarla ilgilenen bilim dalıdır. Vücuttaki salgı bezlerinin suçla 

                                                
73 Erem, Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi, s.109, Dönmezer, Kriminoloji, s.191. Ancak bazı 
yazarlar epilepsi ile saldırganlık arasında belirgin bir ilişkinin tespit edilemediğini belirtmişlerdir. 
Bkz. Abay, Tuğlu, a.g.e. s.24. 
74 Bkz. Cüceloğlu, a.g.e. s.80, Naz Yeni, Naci Karaağaç, “Epilepsiler”, Nörolog Olmayanlar İçin 
Nöroloji, Ed. Aksel Siva, Sabahattin Saip, Derya Kaynak, İstanbul, İ.Ü Çapa Tıp Fakültesi Sürekli 
Tıp Eğitimi Etkinlikleri,2005, s.160. 
75 Bkz. Yeni, Karaağaç, a.g.e. s.162 vd. 
76 Bkz. Salih Yaşar Özden, Adli Psikiyatri, İstanbul, 3P-Pharma Publication Planning , Mavi İletişim 
Danışmanlık, 2007, s.252. Erem, epilepsi hastalarının kızgın bir ruh haline sahip olduklarını ve en 
ufak sebepler için bile en ağır suçları işleyebileceklerini ifade etmiştir (Erem, Suç Bilimi Açısından 
Adalet Psikolojisi, s. 107). Ancak nörologlara göre epilepsi esasında saldırganlığa neden olan bir 
hastalık değildir. Nöbetlerde de genellikle hasta yere yatarak çoğu zaman yalnızca kendisine zarar 
verebilir. Fakat epilepsi nöbetleri, çok çeşitli şekillerde söz konusu olabilmektedir. Bunlardan söz 
gelimi myoklonik nöbetlerde hastanın elindeki eşyayı fırlatması ile karşılaşılabilmektedir. (Bkz. Yeni, 
Karaağaç, a.g.e. 164.) . 
77 Bu olgu, epilepsi hastalarında epileptik patolojinin yarattığı bazı semptomlar çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. Bkz. Özden, a.g.e. s.253. 
78 Erem, Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi, s. 107,109. Bu kimselerde özellikle kundakçılık 
suçunu işleme hususunda bir eğilim olduğu iddiasında bkz. Dönmezer, Kriminoloji, s.191. 
79 Abay, Tuğlu, a.g.e. s.21, Cebrail Kısa, Sema Gülen Yıldırım, Erol Göka, “Ataklık ve Ruhsal 
Bozukluklar”, Türk Psikiyatri Dergisi, c:16(1),s.48. 
80 Oral, a.g.e.,s.1413. 
81 Abay, Tuğlu, a.g.e. s.22 . 
82 Bkz. Demirbaş, a.g.e. s.113-114. 
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ilgili oldukları uzun zamandır ileri sürülmektedir83. Gerçekten bu salgı bezlerinin 

bazıları, davranışları yönlendirme açısından son derece önemli işlevlere sahiptir. 

Örneğin tiroit bezinin fazla salgılanması hipertiroidizm meydana getirir ve bu 

durumdaki kişilerin hemen heyecanlanabileceği ve sürekli gergin oldukları 

belirtilir84. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, testosteron hormonu ile saldırganlık 

arasında bir ilişkili olduğunu ortaya koymuştur85. Henüz insanlar açısından bu 

hormonun saldırgan davranışlar açısından nasıl bir etki yaptığı tam olarak 

anlaşılamamışsa da yapılan bazı çalışmalarda antisosyal dürtüsel şiddet suçlularında 

testosteron seviyesinin arttığı belirtilmiştir86. Bazı yazarların mala karşı suçlar ve 

kundaklama fiillerini kan şekeri eksikliği sendromuna dayandırdıkları ifade 

olunmuştur87. Hipoglisemi de denilen kan şekeri düşüklüğünde merkezi nöron 

işlevinin bozulacağı ve bunun da istenmeyen uyaranlara agresif yanıt verme riskini 

arttıran yargılama ve bilişsel işlevleri bozabileceği belirtilmiş ve yapılan klinik 

çalışmalarda dürtüsel saldırganlık göstererek şiddet suçu işleyenlerde, bu durumla 

reaktif hipoglisemi arasında kesin bir ilişkinin gösterildiği ifade olunmuştur88. 

Genetik bazı anomalilerin insan davranışlarını etkilediği genel kabul gören bir 

durumdur. İnsanda 23 çift kromozom bulunur ve bunlardan 23’ncüsü cinsiyet ile 

ilgilidir. Normalde insanda bunlar ya XX ya da XY şeklinde olur. Bunlardan ilki 

cinsiyet anlamında dişi, ikincisi ise erkek birey kromozomlarıdır. Ancak çeşitli 

genetik rahatsızlıklar bu son çift kromozomda bazı anomaliler oluşmasına neden 

olur89. Bu anomalilerde, bu çift kromozoma, bir X veya Y kromozomu daha eklenir. 

Özellikle erkek bireylerde bu anomali 23. kromozomun XYY şeklinde olması 

biçiminde gerçekleşir. Bu bireylerin çok daha saldırgan oldukları belirtilmektedir90. 

Bazı araştırmacılar hem XXY hem de XYY anomalisinin “santral sinir sisteminde 

gelişim kusurlarına yol açarak suç şeklinde davranım sapmalarına yol” açabileceğini 

                                                
83 Bkz. Dönmezer, Kriminoloji, s.128 vd. Demirbaş, a.g.e. s.113. 
84 Cüceloğlu, a.g.e. s.86. 
85 Demirbaş, a.g.e. s.114 . 
86 Bkz.Abay, Tuğlu, a.g.e. s.23-24. 
87 Demirbaş, a.g.e. s.113. 
88 Abay, Tuğlu, a.g.e. s. 24. Kandaki kolesterol düşüklüğü ile de dürtüsel suçlar arasında bağ 
bulunduğu iddia edilmiştir. Bkz. A.e. 
89 Bkz.Cüceloğlu, a.g.e. s.91-92. 
90 Cüceloğlu, a.g.e. s.91, Demirbaş, a.g.e. s.112, İçli, a.g.e. s.81. Bu patolojinin suça etkisine ilişkin 
modern çalışmalar ve bu görüşlerin eleştirisi için bkz. Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.161-165. 
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belirtmektedirler91. Bu nedenle uzun yıllar, bu kimselerin şiddet suçlarını (ve bu 

arada vandalizmi) işleme olasılıklarının daha çok olduğu söylenmiştir92. Ancak son 

yıllarda yapılan araştırmalarda daha iri olabilen bu kimselerin, sosyal çevre 

tarafından kabulleriyle orantılı olarak saldırgan oldukları, yani “küçüklükten beri 

kendi yaşıtları arasında daha cüsseli olmalarının, onların daha saldırgan olmalarına 

yol açtığı görüşü ağırlık kazanmaktadır”93. 

c- Değerlendirme 

 

Bu gün için biyolojik etkenlerin çoğunlukla, suç olgularına ağırlıklı olarak 

etki yapamayacakları kabul edilmekle birlikte, bazı suç tipleri açsından biyolojik 

özelliklerin nedenler kümesinde kendilerine dolaylı da olsa yer bulabilecekleri de 

söylenmelidir. Belki, biyolojik anomaliler salt faili vandalist eylemlere 

yöneltebilecek etkenler değildir ancak genel olarak saldırgan davranışları 

etkiledikleri ve saldırganlık anında failin ilk yöneleceği şeylerin çevresindeki objeler 

olacağını da dikkate almak gerekir. Bu noktada özellikle nörofizyolojik patolojilere 

dikkat etmek gerekir. Bu konuda en başta, kökenlerini biyolojik etkenlerden alan 

epilepsinin vandalist davranışlara yol açabileceğini belirtmek gerekir. Epilepsi 

nöbetleri bir çok durumda failin şuurunu ortadan kaldırdığından94 bu halde yukarıda 

andığımız bilinçsiz vandalizm ile karşılaşmak olasıdır. Özellikle bir çok 

bilinçsiz/amaçsız vandalist eylemlerde bu tür nörofizyolojik hastalıklar en başta 

gelen etmenler olmaktadırlar. Bunun yanında iç salgı bezlerinin neden olduğu 

endokrinolojik patolojiler tek başına vandalist eylemlerin nedeni olamasalar bile 

çevresel ve ruhi etmenlere eşlik etmeleri olasıdır. Özellikle hipertiroit hallerinde 

failin saldırganlığının arttığı ve daha kolay vandalist eylemler işleyebileceğini 

                                                
91Abay,Tuğlu, a.g.e.s.22. Ancak yazarlar, yapılan son çalışmalarla birlikte bu tür bir anomali gösteren 
suçluların, genel suçlu popülasyonunun çok azını oluşturduğunun anlaşıldığını belirtmektedirler. 
92Demirbaş, a.g.e. s.111, İçli, a.g.e., s.81. Sokullu-Akıncı, yapılan çeşitli araştırmalarda 
cezaevlerindeki mahkumlardan XYY patolojisi gösterenlerin daha çok mala karşı suçları işlediklerinin 
ortaya çıktığını belirtmektedir. Bkz. Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.163. 
93 Cüceloğlu, a.g.e. s.91. 
94 Epilepsi nöbetlerinin hepsi doğrudan şuuru etkilemez. Bu nedenle nörolojide epilepsi nöbetleri 
şuuru etkileyen ve şuuru etkilemeyen nöbetler (basit parsiyel nöbetler) olarak sınıflandırılmışlardır 
(Bkz. Yeni, Karaağaç, a.g.e. 160-161). Bu açıdan yalnızca şuuru etkileyen nöbetler esnasında işlenen 
vandalist eylemler açısından bilinçsiz vandalizmden bahsetmek gerekecektir. 



 250

belirtmek gerekir. Bu noktada son olarak genetik etmenlere de dikkat etmek gerekir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki kalıtımsal suç teorileri çok uzun yıllardır ifade edilse 

de genetik bilimi henüz yeni gelişen bir bilimdir. Her ne kadar söz gelimi XYY 

patolojisi gösteren kimselerin daha saldırgan oldukları ve bu kimselerin normal 

bireylere göre çok daha fazla sayıda şiddet suçu ve bu arada vandalist eylemler 

gerçekleştirdikleri ileri sürülse de bunun kökeninde çevresel etmenlerin olduğu 

görüşü bu gün daha yüksek sesle savunulmaktadır95. Kaldı ki vandalizm açısından bu 

tarz patolojilerin etkileri ile ilgili, daha önce suç ve genetik konulu araştırmaların 

oldukça yetersiz teknikler kullandıkları bu gün artık çoğunlukla kabul edildiğinden, 

bilimsel anlamda bir tez ileri sürülmesine imkan sağlayacak yeterli materyal 

bulunmamaktadır96. 

 Sonuç olarak biyolojik etmenlerin vandalist davranışların kökenindeki şiddet 

olgusuna etki ettikleri ve özellikle bilinçsiz vandalizm türü açısından dikkate değer 

bir etken oldukları söylenebilirse de genel olarak şiddet ve bu arada vandalist 

davranışları açıklamak açısından ciddi anlamda yetersiz oldukları da bir gerçektir. Bu 

açıdan sosyolojik ve psikolojik etkenlere bağlı olarak biyolojik etmenleri 

yorumlamak gerekir. 

 

3- Psikolojik Etmenler 

 

a- Genel Olarak 

 

Vandalist eylemlerin, her insan davranışı gibi psikolojik bir yönlerinin olduğu 

da muhakkaktır. Aslında her insan davranışı psikolojik muhakeme süreçleri sonucu 

vuku bulacağından suçun da bir psikolojik arka planı olduğu açıktır. Yukarıda suça 

yönelik etolojik incelemenin birbiri ile ilişkili birden çok etkenin oluşturduğu bir 

“neden kümesini” ortaya çıkarmaya yönelik olduğunu belirtmiştik. İşte bu neden 

kümesi içindeki her bir noktanın incelenebileceği skalalardan biri de psikolojidir. Bu 

                                                
95 Cüceloğlu, a.g.e. s.91. 
96 Bkz. Demirbaş, a.g.e. s.112-113. 
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nedensel etmenlerden bazıları, özellikle bazı tip suçlar için neden kümesi içinde son 

derece önemli bir yer işgal edecektir. Bu suç tiplerinden biri de vandalizmdir. Bazı 

vandalizm türleri açısından sosyal ya da sosyopsikolojik izahlar yetersiz kalır. 

Özellikle ani vandalizm, nefret vandalizmi ve bilinçsiz vandalizmi bilişsel bir 

incelemeye tabi tutmadan açıklayabilmek mümkün değildir. Söz gelimi bilinçsiz 

vandalizmde vandalist bireyler için, bu bilinçsizlik durumunu yaratan olgular 

çoğunlukla psikiyatrik bozukluklardır. Keza ani vandalist eylemler açısından 

heyecan-korku ve engellenme olgularının anlamları bilinmeden de doğru bir izah 

yapılamayacaktır. Bu nedenle bu başlık altında biz, çeşitli psikolojik ve psikiyatrik 

mefhumların vandalizmin özellikle bazı tipleri açısından gösterdiği etolojik 

özellikleri inceleyeceğiz.  

 

b- Heyecan – Korku – Engellenme ve Ani Vandalizm 

 

Yukarıda ani vandalizm olarak isimlendirdiğimiz vandalizm türünde fail, 

öğrendiği bir haberin, karşılaştığı bir durumun ya da olayın etkisi ile üzüntü, sinir vb. 

durumlarda ya da tam tersine aşırı mutluluk durumlarında, kimin olduğuna 

bakmaksızın çevresindeki mallara zarar verebilmektedir. Kuşkusuz bu en geniş 

yelpazeli vandalizm halinin kökeninde sayısız farklı etken olabilir. Örneğin bir 

psikiyatrik rahatsızlığı olan ya da psikopatolojik kişilik yapısına sahip olan kimse, bu 

olguların etkisi ile vandalist davranışlarda bulunabilir. Buna karşılık bu davranış 

tamamen öğrenilmiş bir tepki de olabilir. Bu ve benzeri bir çok etkenin 

biçimlendirdiği ani vandalizm açısından özellikle psikolojik muhakemeyi etkileyen 

olgular olarak heyecan, korku ve engellenme halleri önemlidir.  

Heyecan, başlı başına psikolojik bir süreçtir. İnsan, belirli etkilere yönelik 

algıları karşısında korku, haz, kızgınlık, güven, keder vb. duygular üretir. Bu 

duygular hem psikolojik hem de fizyolojik olarak vücudun, belirli bir şekilde 

algıladığı etkiye bir tür tepki vermesi şeklinde gelişir97. Bütün bu süreçte fizyolojik 

değişimler normalde olduğundan farklı bir duygusal sürece yön verir. Kalp atışları 

                                                
97 “Heyecan” maddesi, Büyük Larousse, C.:10, s.5221. 
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hızlanır, kanın pıhtılaşma faktörü ve terleme artar vs. Bu halde organizma kendisini 

uyarıcıya mümkün olduğu kadar hızlı ve kendisi için en az zararsız tepkiyi 

verebilmek için hazırlar98. İşte bu duygusal süreç heyecan olarak ifade edilebilir99. 

Esasında heyecan yalnızca organizmanın genel bir tepkisidir. Ancak bu tepki 

özellikle kızgınlık (öfke) halinde , daha sakin bir ana nazaran kontrolsüz davranışlara 

yol açabilir. Mala karşı şiddet eylemlerinin bir çoğunda bu tarz bir kızgınlık ya da 

üzüntü halindeki kontrolsüz davranışlar rol oynar. Heyecan halleri genel olarak bir 

dışsal uyarıcı ile başlar100. Örneğin, hastanede yakınlarını kaybedenlerin kapıları 

tekmelemeleri, cafelerde maç izlerken sinirlenen futbol severlerin ekrana bir şey 

fırlatmaları hallerinde hep bir dışsal uyarıcı vardır; yakının kaybedilmesi, hakemin 

penaltı vermemesi vs. Ancak bu dışsa uyarıcının yarattığı algı, kişinin yalnızlık 

duygusu veya adaletsizlikle karşılaştığı şeklinde bir tepkisel duygu değişikliği 

yaratacaktır. Bu ani ve ciddi değişikliğe hazırlanabilmek için beynin komutu ile iç 

salgı bezleri, uygun hormonları kana karıştırır101. Bu halde artık kişi, “normal” 

durumundaki gibi davranamayacaktır; daha heyecanlı, daha korkulu, daha üzüntülü 

vs. olan bireyin algıları ve buna uygun tepkileri değişecek ve bilinç, bu algılar 

üzerindeki kontrolünü her zamankinden daha az sağlayabilecek duruma gelecektir. 

Bu halde bir canlı olarak insan doğasının saldırgan yapısı ortaya çıkacaktır. Ancak bu 

noktada sorun, bu saldırganlığın mala ya da şahıslara yöneltilmesi ile kişinin kontrol 

sınırları içinde kalarak dışarıya aksettirilmemesi arasındaki ince çizgiyi neyin 

biçimlendirdiğidir. Bu süreç çok farklı ve karmaşıklaşmış özelikler gösterir. Örneğin 

aşağıda inceleyeceğimiz dürtü kontrol bozuklukları saldırganlığın kontrolünü her 

durumdan daha fazla zorlaştırabilir ya da öfke kontrol sorunları olabilir. Daha basit 

bir etken olarak saldırgan davranış öğrenilmiş olabilir102 ve aktüel bilinç herhangi bir 

dışsal uyarıcının yarattığı stresin, organizmaya zarar vermesini engelleyebilmek için 

daha önceden çevreden, deneyimleme veya gözlemleme yoluyla öğrenilerek  

“güvenli bir yol olarak” belleğe kaydedilmiş bulunan saldırgan davranışlara 

                                                
98 Bkz. Erem, Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi, s. 79, Cüceloğlu, a.g.e. s.265. 
99 Ayrıntılı bilgi için bkz. Cüceloğlu, a.g.e. s.264 vd., Erem, Suç Bilimi Açısından Adalet 
Psikolojisi, s.78 vd. 
100 Cüceloğlu, a.g.e. s.264. 
101 Bkz. Marie-Aimee Baudon, “Düzenleme İşlevinin Fizyolojisi” in: Thema Larousse, Tematik 
Ansiklopedi, İstanbul, Milliyet, 1994, s.174-175. 
102 Bkz. Cüceloğlu, a.g.e. s.316. 
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yönelebilir. Özellikle bu son hal, söz gelimi ağlamak ya da bayılmak gibi stresin 

yarattığı gerginliğin organizmadaki aşırı enerjinin boşaltılması yoluyla giderilmesi 

yöntemlerinden biri olarak görülmelidir. Bunun sonucu olarak organizmadaki stres 

ve buna tepki olarak yaratılan yüksek kan basıncı ve aşırı üretilmiş enerji103 

duvarların yumruklanması, kapıların tekmelenmesi ya da camların kırılması yoluyla 

yani dışa aksettirilerek dengelenmeye çalışılır. Aslında burada birey, sadece mala 

değil, şahıslara da zarar verebilir. Ancak bu halde sorun, aktüel bilincin, şahıs ve mal 

arasındaki veya kendi malı ile başkasının malı arasındaki tercih algısına bağlı 

olacaktır. Bu algı ya buna imkan verebilecek zamansal durum olmadığından “en 

kolaya” yönelecek ve bu da mal olacak ya da panik, saldırganlığı -mal ya da insan- 

bulunan ilk hedefe yönlendirecektir.  

Ani vandalizmde, belirttiğimiz bu psikolojik mekanizmanın etkisi büyüktür. 

Ancak saldırganlığın kökeni, yalnızca kontrol edilemeyen heyecanlarda değildir. 

Özellikle engellenme olgusu da ani vandalizmin açıklanmasında dikkate alınmalıdır. 

Psikolojide engellenme, “elde edilmek istenen bir nesne veya ulaşmak istenen bir 

amaca ulaşılmasının önlendiği zaman ortaya çıkan olumsuz duygu”104 olarak ifade 

edilmektedir. Söz gelimi yorgun bir şekilde evine gelen kişinin anahtarının kilit 

içinde kırılması, onun eve girmesini; komşusunun köpeğinin havlamasından korkan 

kimsenin sokakta bu köpekle karşılaşması, rahatça dolaşmasını; çok önemli bir 

toplantıya yetişmeye çalışan kimsenin aracının bozulması, bu toplantıya 

yetişebilmesini “engellemektedir”. Her üç durumda da olayın kahramanları 

engelleme durumu içindedirler. Bu engelleme ya olunması istenen süreci geciktiren 

gecikme engellemesi ya istenen amaca ulaşmasını tamamen ortadan kaldıran önleyici 

engelleme ya da birden fazla güdünün etkisi altında kalınması sonucu istenen 

amaca/amaçlara ulaşılamayacak olması anlamında çatışma şeklinde cereyan 

edebilir105. Ancak her durumda, engellemenin saldırganlık açısından önemli bir 

neden olduğu söylenir106. 

                                                
103 Heyecanların fizyolojisi için bkz. A.e. s.264. 
104 A.e. s.278. 
105 Cüceloğlu, a.g.e. s.280. 
106 Aronson, a.g.e., s.155. 
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Engelleme ve saldırganlık arasında bir ilişki olması her engellenenin 

saldırganlığa başvuracağı anlamına gelmez107. Bazı kimseler içe kapanır, bazı 

kimseler umursamaz. Bununla birlikte saldırganlık engellemeye gösterilen en önemli 

bilinçsiz tepkidir108 ve pek seyrek karşılaşıldığı da söylenemez. İnsanlar genel olarak 

engelleme unsuruna karşı tepki göstereceklerdir ve bu tepki de bilinçsiz bir 

saldırganlığa vücut verir. İşe geç kalan kimse arabayı yavaş süren şoföre çatacaktır, 

çünkü engelleyen olarak onu görür. Ancak bazen saldırganlık engelleyene yönelmez, 

daha doğrusu yönelemez. Şimdi her iki durum için de vandalist davranışlar açısında 

bir tahlil yapalım. 

Yukarıda komşusunun köpeğinin havlamasından korkan kimsenin sokakta bu 

köpekle karşılaşmasının, onun sokakta rahatça dolaşmasını engellediğini söylemiştik. 

Burada engelleyen bir nesnedir. Buna bazı başka örnekler de verebiliriz. Örneğin 

komşusunun ördüğü duvar, kendi manzarasını kapatan kimse ya da evinin önündeki 

elektrik direği, ağaçlarının olgunlaşmasını önleyen kimse açısından da engelleyen bir 

“nesne”dir ya da en azından “nesne” engellemede bir araç olarak kullanılmıştır ve 

bunun maddeten ortadan kaldırılması, engellenme durumunu da ortadan 

kaldıracaktır. Bu durumda saldırganlığın nesneye yönelmesi olasıdır109. Ani 

vandalizm olaylarının bir çoğunda benzer bir durum söz konusudur. Fakat 

engellemenin soyut olması ya da somut olmakla birlikte tepki gösterilemeyecek 

durumda olması halinde ne olacaktır? Psikologların, yer değiştirmiş saldırganlık110 

olarak ifade ettikleri bu halde engellenme duygusu ile baş başa kalan kimse açısından 

engelleyici ya soyut olduğu için ulaşılmazdır ya da somuttur ama ona karşı tepki 

gösterebilmesi imkansızdır111. Örneğin eşinin sağlığına kavuşarak eski güzel 

günlerine dönmesini isteyen kimse için eşinin ölmesi bir engellemedir. Ancak neden 

olarak bir hastalık, Yaratıcı’ nın takdiri, kader vs. hangi kavram birey açısından 

önemli olursa olsun, bunların hepsi saldırganlığın yöneltilemeyeceği soyut 

kavramlardır. Bu halde bir çok hasta yakınının hıncını hastane kapılarından, 

camlarından çıkardığı görülür. Yine örneğin gece geç saatte dışarı çıkmak isteyen, 

                                                
107 A.e.  
108 Cüceloğlu, a.g.e. s.312-313. 
109 A.e. s. 316. 
110 A.e. s. 313. 
111 Aronson; a.g.e. s.200. 
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ancak babası izin vermeyip odasına yolladığında engellemeyle karşılaşan fakat bunu 

sineye çekme davranışı göstermeyip öfkelenen birey açısından baba somut, ancak 

saldırgan bir tepki gösterilemeyecek bir kimsedir112. Bu halde odasına kapanan genç, 

çoğu zaman hıncını odadaki eşyalardan, yastığından, duvarlarından, elbiselerinden 

çıkarır. İşte bir engellemeyle karşılaştığında nesnel ise o engellemeye karşı yapılan 

veya soyut ya da saldırılamayacak engelleyici ile karşılaşıldığında ise öfkenin 

yöneltilebileceği diğer şeylere karşı yapılan ani vandalist eylemlerde heyecan ve 

engellemeye yapılan bilinçsiz tepki olarak saldırganlık önemli bir nedensel faktör 

olarak karşımıza çıkacaktır113. 

 

c- Bilinçsiz Vandalizmin Temel Faktörleri Olarak Psikiyatrik 

Rahatsızlıklar 

 

Bilinçsiz vandalizm tipi ile insanın irade ve algılama yeteneğinin bulunmadığı 

durumlarda işlenen vandalist eylemleri kast ettiğimizi belirtmiştik. Burada fail ya yaş 

küçüklüğü ya akıl hastalığı veya arızi nedenler dolayısıyla işlediği fiilin sosyal olarak 

ne anlama geldiğini algılayamamakta ya da davranışlarını istediği şekilde kontrol 

edememektedir. Yaş küçüklüğü patolojik bir olgu değildir, insanın doğal gelişim 

evresinde bir dönem bilinçsiz zararlar vermesi doğaldır; bu hemen her çocuğun 

başına gelir. Uyuşturucu veya alkol kullanımı ise doğal olmamakla birlikte geçici bir 

iradesizlik durumu yaratmaktadırlar. Zaten bu nedenle de insanın iradesi ile aldığı 

alkol ya da uyuşturucu maddenin etkisi altındayken işlediği fiiller ceza ile 

karşılanabilmektedir. Ancak akıl hastalıkları bu açıdan çok önemlidir. Diğer iki 

durumdan farklı olarak bunlar geçici değildir, belli bir dönem ya da hayat boyu 

devam edebilirler. Doğal olarak akıl hastalarında kendilerine has bir düşünme modeli 

gelişir. Bazı durumlarda kişi algılama yeteneğini ya da davranışlarını kontrol 

edebilme özelliğini tamamen yitireceğinden hemen her kanunda bu tarz kimselerin 

                                                
112 Benzer örnekler için bkz. Cüceloğlu, a.g.e. s.313-314. 
113 Dinçtürk de vandalizm açısından bu olguya değinmiş ve özellikle okullarda, söz gelimi herhangi 
bir uygulamaya kızan öğrencinin, kızgınlığını okuldaki araçlara zarar vererek göstermesini örnek 
olarak vermiştir. Bkz. Dinçtürk, a.g.e. s.29. 
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cezalandırılmaması esası kabul olunmuştur. Bu başlık altında biz, bilinçsiz 

vandalizmin kökenleri olarak ruhsal bozuklukları inceleyemeye çalışacağız. Yaş 

küçüklüğü meselesine ise ileride vandalizme etki eden değişkenler bahsinde kısaca 

değineceğiz. 

 

(1)-  Psikotik Bozukluklar 

 

Psikotik bozukluklar, psikozlara neden olan genel ruhsal bozukluklardır114. 

Bunlardan en önemlisi şizofreni olarak ifade edilen genel bir grup belirtidir. Bu gün 

için bu genel belirtilerin bir klinik sendrom olarak kabulü söz konusu olup şizofreni 

de bu sendromun ismi olarak kullanılmaktadır115. “Bu hastalığın en belirgin özelliği 

bireyin düşünme tarzında bozukluklar göstermesidir. Bu düşünce bozuklukları 

kendilerini genellikle varsanı, halüsinasyon, delüzyon ve tuhaf konuşma biçiminde 

gösterir”116. Halüsinasyon aslında var olmayan şeylerin duyumlanmasıdır117. Hiç 

olmayan kişiler görmek, hiç olmayan sesler duymak gibi. Delüzyon ise aslında doğru 

olmayan düşüncelere, sanki bunlar doğru imiş gibi inanma anlamına gelir. 

Şizofrenilerin hepsinde karşılaşılmamakla birlikte ve bazı durumlarda normal 

insanlarda da karşılaşılabilmesine rağmen bu hastalıkta bazı sanrılar oldukça 

yaygındır118. Söz gelimi baskı altına alınma sanrısında kişi söz gelimi sürekli takip 

edildiğini, kendisini öldürmeye çalışanların olduğunu, birilerinin kendisine komplo 

kurduğunu düşünür119. Daha az karşılaşılmakla birlikte kişinin kendisini mehdi, 

kurtarıcı, mesih vs. zannettiği şeklinde vuku bulabilen muhteşemlik sanrısı ya da 

kişinin sürekli olarak hakkının yendiğine ilişkin sanrı da söz konusu olabilir120. Yine 

bazı şizofrenlerde tamamen mantıksız söz dizileri şeklinde konuşma durumu ile 

                                                
114 Bkz. Cüceloğlu, a.g.e. s.447. 
115 Bkz. Ruhi Yavuz, “Şizofreni”, Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar, Ed: Müfit 
Uğur, İbrahim Balcıoğlu, Neşe Kocabaşoğlu, İstanbul, İ.Ü Çapa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi 
Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi no:62, Nobel Kitabevi, 2008, s. 49. 
116 Cüceloğlu, a.g.e. s.448. 
117 A.e. 
118 Ayrıntılı bilgi için bkz. Nevzat Yüksel,  Ruhsal Hastalıklar, Ankara, Hatipoğlu Kitabevi, 1995, 
s.223 vd., Gerçek klinik vakalara ilişkin şizofreni örnekleri ve bunların gösterdiği sanrılar için 
bkz.Selçuk Alsan, “Şizofreni”, Bilim ve Teknik Dergisi, BİLTEK, Mart 1993, sy. 304, s.191 vd. 
119 Yüksel, a.g.e. s.223,  Cüceloğlu, a.g.e. s.448. 
120 Cüceloğlu, a.g.e. s.448, Bütün, a.g.e. s 18 vd. Klinik örnekler için bkz. Alsan, a.g.e. 192. 
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karşılaşılır121. Duygusal yalınlık olarak ifade edilen davranış belirtilerine de 

şizofrenlerde rastlanabilir; “donuk yüz ifadesi, monoton bir konuşma, monoton bir 

duygusallık ve hiçbir heyecan belirtisi olmadan yapılan davranışlar, bu 

belirtilerdendir”122. Kişinin içine kapsanmak suretiyle dış dünyadan kaçması da 

şizofrenik belirtiler arasında sayılmaktadır123. Bunun tipik sonucu; bir müddet sonra 

toplumsal değer ve normları fark etmemektir. Bu halde kişi toplumsal hayatta hangi 

davranışın doğru, hangisinin yanlış olduğunu algılayamayacaktır124. 

Şizofreninin nedenleri henüz tam anlamı ile anlaşılamamıştır; uzmanlar çeşitli 

kalıtımsal faktörler, öğrenme faktörleri ve kalıtımla çevrenin etkileşimi faktörleri 

üzerinde çalışmaktadırlar125. Bu çalışmalar çerçevesinde öncelikle şizofrenide 

kalıtımın ciddi bir rolü olduğu belirtilmektedir126. Özdeş ikizlerden birinde şizofreni 

olması durumunda diğerinde de şizofreni olması ihtimali diğer insanlardan 30 ya da 

50 defa daha fazladır127. Bunun yanında nörofizyolojik görüş, şizofreniyi beynin 

nörolojik döngülerine ilişkin bir bozukluk olarak ele almaktadır128. Kalıtım ve 

nörolojik etkenlerin dışında psikanalitik yaklaşıma göre şizofrenide zayıf bir ego söz 

konusudur. Ego, kişinin gerçekle ilişkisini kuran kısım olduğundan egonun 

zayıflaması kişinin gerçekle bağlantısını koparır129. Kişi bir stresle karşılaştığında 

yaşamının ilk bebeklik yıllarına geri döner130. Bazı psikologlar çocuğun büyüyüp 

geliştiği aile yaşantısını ve genel olarak öğrenmenin şizofreniyi tetiklediğini 

                                                
121 Yener Ünver, Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi, İstanbul, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, 1998, s.13. 
122 Cüceloğlu, a.g.e. s.448-449. 
123 Yüksel, a.g.e. s.228, Yavuz, a.g.e. s.52. 
124 Hem bu etken hem de “toplumsal değer yargılarını umursamazlık”, şizofrenlerde toplumsal yapıyla 
uyuşmayan davranışlara yol açabilmektedir. Bkz.Alsan, a.g.e. s.192 
125 Bkz. Selen Ayas Bütün, “Suç İşlemiş ve Şizofreni Tanısı Almış Kişilerin İşledikleri Suç Tipleri, 
Suç İşleyiş Biçimleri ve Kişilik Özellikleri”, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal 
Bilimler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,2005, s.14. 
126 Bkz. Oral, a.g.e.,s.1437, Bütün, a.g.e. s.16. 
127 Cüceloğlu, a.g.e. s 451, Yavuz, a.g.e. s.50, Bütün, a.g.e. s 14. Ayrıca şizofrenik belirtilerle 
vücuttaki serotonin eksikliği arasında bağlantı olabileceği de ileri sürülmüştür. Bkz. Kısa, 
Yıldırım,Göka, a.g.e. s.49. Yine bazı yazarlar dopamin seviyesindeki artışın da şizofreniyle ilgili 
olabileceğini belirtmektedirler Bkz. Oral, a.g.e.,s.1437. 
128 Bkz. Yavuz, a.g.e. s.51, Oral, a.g.e.,s.1437-1438. 
129 Bkz. Cüceloğlu, a.g.e. s.451. 
130 Bkz. Bütün, a.g.e. s.25. 
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belirtmişlerdir131. Aile içinde şizofrenik bir ortamın olması durumunda toplumun 

normal dışı olarak nitelediği davranışın aslında aile içinde normal olduğu ve bu 

durumun şizofreniyi geliştirdiği iddia edilmiştir132. Bu gün için kabul edilen en 

yaygın yaklaşım ise şizofrenide kalıtımın önemli olduğu, ancak bunun hastalığa yol 

açmasının ise kalıtımsal faktörler ile çevresel faktörlerin etkileşimi ile söz konusu 

olduğunu ifade eden kalıtım ve çevrenin etkileşimi yaklaşımıdır. Buna göre 

şizofreninin temelinde biyolojik faktörler vardır ancak bu yeterli değildir. “Genler 

yolu ile gelen şizofreni potansiyelinin ortaya çıkabilmesi için, bireyin bu hastalığa 

yol açıcı bir çevrenin olumsuz etkisine maruz kalması gerekir”133. Bu olumsuz etki 

de stres olarak ifade edilmiştir134. 

Şizofreninin çeşitli türleri vardır135. Bunlardan özellikle katatonik tip ve 

paranoid tip önemlidir. Katatonik şizofreni kendisini özel bir bedensel davranış 

türüyle ifade eder. Bu kişiler ya çok faaldir ya da heykel gibi donar136. Bu kimseler 

özellikle çok faal olduklarında (eksitasyon halinde) sürekli ve denetim altına 

alınamayan saldırgan davranışlarda bulunurlar137. Paranoid tipte ise sanrılı 

davranışlar iyi organize olmuş şekilde ortaya çıkar138. Bu kimseler normalde hiçbir 

hastalık belirtisi göstermezler, gayet zeki konuşur ve davranırlar, ancak belirli 

saplantılarının olduğu konularda normal dışı davranır ve konuşurlar139. Örneğin 

ülkede büyük bir komplo olduğu, uzaylıların kendisini kaçırarak deneyler yaptığı, 

bütün ailenin kendisini aldattığı gibi derin komplo düşünceleri söz konusudur. Bunlar 

o derece organize olmuştur ki kişi bütün benliği ile inandığı bu olgulardan gayet 

normal bir şey anlatıyormuş gibi bahseder140. Ancak bu tip, ileri aşamada 

                                                
131 Ailede özellikle “ikili çıkmaz” olarak ifade edilen durum ile şizofreni arasında bağlantı olabileceği 
ileri sürülmüştür. Buna göre ailedeki bireylerden birinin çocuğa sürekli kötü, diğerinin ise iyi 
davranması ile birlikte bir müddet sonra çocuk, bu çelişkili tepkilere aldırmamaya ve kendine özgü 
acayip bir anlayış ve iletişim biçimi oluşturmaktadır. Bkz. Bütün, a.g.e. s.26, Oral, a.g.e.,s.1440. 
132 Bkz. Cüceloğlu, a.g.e. s.452-453. 
133 A.e. s.453. 
134 Bkz. Bütün, a.g.e. s.14. 
135 Bkz. Yüksel, a.g.e. s.231-232, Yavuz, a.g.e. s.53-54, Oral, a.g.e.,s.1442 vd. Cüceloğlu, a.g.e. 
s.449-450, Bütün, a.g.e. s.20 vd., Özden a.g.e. s.150 vd. 
136 Cüceloğlu, a.g.e. s.449, Yavuz, a.g.e. s.54. 
137 Yüksel, a.g.e. s.231. “Katatonik öfke” Bkz. Alsan, a.g.e. s.193.  
138 Cüceloğlu, a.g.e. s.450. Ayrıca bkz. Bütün, a.g.e. s.40-41. 
139 Demirbaş, a.g.e. s.120, Cüceloğlu, a.g.e. s.450. 
140 Cüceloğlu, a.g.e. s.450. 
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saldırganlaşabilir141. Kendisine karşı kurulmuş bulunan bu komplodan kurtulmak için 

çevresine zarar verebilir.  

Şizofrenide sanrıların etkisi altında olan bireyin diğer şiddet suçlarında 

olduğu gibi142 vandalist eylemlerde bulunması olasılığı normal insanlara göre önemli 

ölçüde artar143. Çevresindeki objeleri canlı olarak algılayabilen144 sanrılı bir şizofren 

bu objelere zarar verebilir. Bu kimseler, çoğu zaman sanki kendilerine karşı bir 

saldırı varmış gibi “saldırgan kişi” olarak algıladıkları eşyalara, ya da bu saldırıdan 

kurtulmak için başka eşyalara zarar verebilirler. Katatonik şizofrenler de bir anda 

girdikleri faal dönemlerinde konrtolsüz bir şekilde çevrelerine saldırırlar145. Saldırıya 

uğrayanın kişi ya da eşya olması farksızdır, ancak objelere saldırmak daha kolay 

olduğundan mala karşı şiddet davranışları göstermeleri daha yaygındır. Paranoid 

şizofrenlerde ise çok organize olmuş gerçekdışı bir senaryo, bunlara her türlü 

davranışı yaptırabileceği gibi amaçlarına ulaşmak amacıyla vandalist davranışlarda 

bulunmaları da mümkündür. Yine yapılan araştırmalarda şizofrenlerde kundaklama 

fiillerine rastlandığı belirtilmektedir146. 

Genel olarak şizofreni hastalarının çevrelerini algılama ve davranışlarını 

kontrol etme yeteneklerinin son derece azalmış olduğu bir gerçektir. Ancak şizofreni 

bir belirti grubuna verilen isim olduğundan, hiç sanrılı ya da saldırgan davranış 

göstermeyen şizofrenler de vardır. Bununla birlikte bilinçsiz vandalizm tipi içinde en 

çok karşılaşılabilecek etolojik etken olarak şizofreni karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 

ceza yargılaması sırasında, mala zarar verme fiilinin bilinçsiz vandalizmin 

özelliklerini göstermesi durumunda mutlaka sanığın şizofreni olup olmadığı 

araştırılmalıdır. 

                                                
141 Yavuz, a.g.e. s.54, Yüksel, a.g.e. s.231, İrem Akduman, “Türkiye’de 1999-2004 Yılları Arasında 
TCK’ nın 46. Maddesinden Faydalanan Kişilerin Şiddet Davranışının Analizi ve Tekrarlama Risk 
Faktörleri”, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007,s.28. 
142 Şizofrenin şiddet suçlarının ortaya çıkmasında riski arttırıcı bir faktör olduğuna ilişkin çeşitli 
araştırma sonuçları ve genel değerlendirme için bkz. Akduman, a.g.e. s.13 vd.,25 vd. 
143 Akduman’ın 1362 akıl hastası suçlu üzerinde yaptığı araştırmada; bunların işledikleri suçlar 
arasında mala zarar verme suçları %6,75 ile, adam öldürme ve buna teşebbüs, müessir fiil ve 
hırsızlıktan sonra en çok işlenen dördüncü suç tipidir. Bu akıl hastası suçlulardan %63,1’ i şizofreni 
tanısı almıştır. Mala yönelik şiddet fiillerinde de bu oran  %60 civarındadır. Bkz. Akduman, a.g.e. 
s.62, 83, 89. 
144 Ünver, Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi, s.14. 
145 Bkz. Cüceloğlu, a.g.e. s.450. 
146 Bu konuda bir araştırma için bkz. Bütün, a.g.e. s.51 vd. 
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 (2)- Dürtü Kontrol Bozuklukları 

 

 Dürtü kontrol bozukları (impulse control disorders) ne psikoz ne de nevrozlar 

içinde sınıflandırılmayan ruhsal hastalıklardır147. Bunların temelinde insanın çeşitli 

dürtülerini bastıramaması yatar148. Dürtü kavramı aslında bir gerilim durumu anlatır. 

“organizma, yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan bir madde, ya da uyku gibi bir 

koşuldan mahrum bırakılmışsa organizmanın bu durumuna gereksinme (gereksinim, 

ihtiyaç/need) hali adı verilir. Gereksinme hali organizmayı gergin bir duruma sokar, 

organizma harekete hazırdır; organizmanın bu durumuna dürtü hali adı verilir”149. Bu 

halde dürtü “bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı 

türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim”150 olarak açıklanabilir. Bu gerilim 

hali normalde dengelenebilecektir. Zira insan toplumsal yaşayış içinde bazı 

isteklerini ertelemeyi öğrenir. Ancak bazen o kadar ilginç dürtüler ortaya çıkabilir ki 

bunların yaratacağı gerilim (ataklık) had safhada olur. Bu gerilimi karşılayamayan 

birey, dürtü halinden normal dışı davranışlarda bulunarak çıkmaya çalışır. İşte bu 

haller genellikle dürtü kontrol bozuklukları olarak ifade edilir151. Bu hastalıkların 

tümünde karşı konulmaz ve ağır bir dürtü hali ve heyecan duyulur ve gerçekleştirilen 

eylem o an faile haz verir152. Ancak çoğu zaman eylem sonrası suçluluk duyulmaya 

başlanacaktır153. Araştırmacılar, dürtü kontrol bozukluklarında başlıca beş aşamanın 

söz konusu olduğunu belirtirler. Buna göre “başlangıç anında bir gerginlik veya 

uyarılma hissini, akabinde dürtülere karşı koymada başarısızlık izler. Üçüncü 

aşamada üst düzey bir gerginlik duygusu yaşanır. Davranış bir kez tamamlanınca, 

                                                
147 Bkz. Eric Hollander, Bryann R. Baker, Jessica Kahn, Dan J. Stein; “Conceptualizing and Assessing 
İmpulse-Control Disorders” in: Clinical Manual of İmpulse-Control Disorders, ed. Eric Hollander, 
Dan J. Stein, American Psychiatric Pub, 2006, s.2-3. 
148 Dürtülerin bastırılamaması psikiyatri literatüründe ataklık (impulsivity) olarak ifade edilmiştir. En 
genel tanımı ile ataklık, “bir dürtü ya da uyarıya karşı koyamama veya kişinin kendisine ya da 
başkalarına zarar verme isteğine engel olamama durumu” (Kısa,Yıldırım,Göka, a.g.e. s.47) olarak 
tanımlanmaktadır. 
149 Cüceloğlu, a.g.e. s.230. 
150 TDK, Büyük Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=104382. 
151 Hollander, Baker, Kahn, Stein;a.g.e. s.4. 
152 Özden, a.g.e. s.259. 
153 A.e. 
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gerginlikten kurtulmanın rahatlatıcı hissi yaşanır. Sonuçta hasta gerçekleştirmiş 

olduğu davranıştan dolayı bir pişmanlık ve suçluluk duygusu hisseder”154. 

 Psikiyatride tanımlanmış bir çok dürtü kontrol bozukluğu vardır. Mesela 

hırsızlık hastalığı olarak da bilinen kleptomani155, kendi saçlarını yolma hastalığı 

olan trikotilomani ve kumar oynama alışkanlığının patolojik bir boyut aldığı 

patolojik kumar bunlar arasında gösterilebilir. Ancak konumuz açısından iki önemli 

dürtü kontrol bozukluğu vardır. Birincisi saldırganlık dürtüsünün kontrol edilemediği 

durumlarda bilinçsizce kişi veya mallara yönelik saldırganlık olarak ifade edilen 

intermittan ekspoltif bozukluk, ikincisi de yangın çıkarma hastalığı olarak bilinen 

piromani halleridir. 

 İntermittan ekspoltif bozukluk, saldırganlık dürtülerine karşı koyamayarak 

çevredeki objelere yoğun ve amaçsız bir saldırı epidozlarının görüldüğü bir tür ruhsal 

bozukluktur156. Esasında her insan bazı durumlarda öfke krizlerine girerek çevredeki 

objelere zarar verebilir. Ancak bunlar çok seyrek, geçici, çoğu zaman önemsiz öfke 

patlamalarıdır. Bunları yukarıda ani vandalizm çerçevesinde incelemiştik. Ancak 

İntermittan ekspoltif bozuklukta bu öfke patlamaları patolojik olacak şekilde sık sık 

tekrarlanır, ayrıca başvurulan saldırganlığın derecesi, bunu başlatan stres etkeni veya 

kışkırtmayla büyük ölçüde orantısızdır157. Hasta, saldırganlık döneminde, tamamen 

bilinçsizce çevresindeki eşyalara zarar verir158. Bu zararlar ise çok büyük boyutlara 

ulaşabilir. Zarar atakları yani epidozlar tekrarlayan dönemler şeklinde ortaya çıkar. 

Saldırganlık birden ve aniden ortaya çıkar ve bir süre sonra kendiliğinden kaybolur. 

Epidoz aralarında hasta hayatına normal bir şekilde devam eder159. Ancak, çoğu 

zaman epidoz sonrası suçluluk duygusu hisseder, zararlarını telafi etmek ister160. 

Hastalığın erkeklerde kadınlara oranla çok daha sık görüldüğü söylenmektedir161. 

                                                
154 Hollander, Baker, Kahn, Stein;a.g.e. s.4. 
155 Bkz. Yüksel, a.g.e. s.341-342, Özden, a.g.e. s.264, Erem, Suç Bilimi Açısından Adalet 
Psikolojisi, s.117 vd. 
156 Emile F. Caccaro,Melany Danehy, “İntermittent Explosive Disorder” in: Clinical Manual of 
İmpulse-Control Disorders, ed. Eric Hollander, Dan J. Stein, American Psychiatric Pub, 2006.s.19, 
Oral, a.g.e.,s.1423. 
157 Özden, a.g.e. s.260, Oral, a.g.e.,s.1423. 
158 Özden, a.g.e. s.260. 
159 Akduman, a.g.e. s.40, Oral, a.g.e.,s.1423. 
160 Yüksel, a.g.e. s.344, Özden, a.g.e. s.261, Akduman, a.g.e. s.40. 
161 Yüksel, a.g.e. s.345. 
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 İntermittan ekspoltif bozukluğun kaynağı tam olarak bilinmemektedir. Ancak 

genellikle beyindeki kontrol merkezlerinden olan limbik sistemdeki fonksiyon 

zaafları veya beyin omurilik sıvısında serotonin162 düzeyi düşüklüğü ya da beyin 

temporal lobunda epileptik bir odak olduğu ve agresyondan bunun sorumlu olduğu163 

gibi fizyolojik nedenler ileri sürülmektedir. Bunun yanında genetik bazı anomalilerin 

de bu hastalıkla ilgisi olduğu düşünülmektedir164. Bununla birlikte intermittan 

ekspoltif bozukluğun diğer bir ruhsal hastalıkla ya da kişilik bozuklukla ilgili 

olmadığı söylenmektedir165. 

 İntermittan ekspoltif bozukluk çok sık karşılaşılan bir rahatsızlık değildir. 

Yine de dürtü kontrol bozuklukları arasında önemli bir yeri vardır166. Bilinçsiz 

vandalizm olarak ifade ettiğimiz mala karşı şiddet fiilleri içinde bu hastalığın 

nedensel rolü olan olgularla karşılaşmak mümkündür. Bu hastalık ceza hukuku 

anlamında bir akıl hastalığı olarak failin algılama ve davranışlarını kontrol etme 

yeteneğini etkileyebileceğinden, sürekli olarak bu tarz fiilleri bilinçsiz şekilde 

işlediği anlaşılan faillerde ceza muhakemesi aşamasında mutlaka intermittan 

ekspoltif bozukluk olup olmadığı araştırılmalıdır. 

 Bilinçsiz vandalizme neden olabilecek bir diğer dürtü kontrol bozukluğu 

piromani olarak isimlendirilen patolojik yangın çıkarma hastalığıdır. Bu hastalıkta  

kişi dürtüsel olarak kasıtlı bir şekilde yangın çıkarmaktadır, ancak bu yangın çıkarma 

işi herhangi bir somut olayla bağlantılı olarak, bir defa gerçekleştirilen bir faaliyet 

                                                
162 Serotonin, sinir sistemine özgü bir tür kimyasal aracıdır. Son dönemlerde serotoninin, dürtülerin 
kontrolünde etkin bir rol oynadığı düşünülmektedir (bkz.. Hollander, Baker, Kahn, Stein;a.g.e. s.11 
Caccaro, Danehy a.g.e. s.26, Krş. Özden, a.g.e. s.261). Bu çerçevede serotonin eksikliğinin dürtü 
kontrol bozukluklarına neden olabileceği iddia edilmiş ve bu hastalıkların tedavisinde de serotonin 
inhibitörleri kullanılmaya başlanmıştır. 
163 Yüksel, a.g.e. s.345. 
164 Caccaro, Danehy, a.g.e. s.25. 
165 Genellikle psikiyatrlar için hastada başka bir psikozun ya da kişilik bozukluğunun bulunması 
hastaya intermittan ekspoltif bozukluk teşhisi konmasına engel bir durumdur. Bkz. Özden, a.g.e. s.263. 
166 Prof. Dr. Lut Tamam ve arkadaşları tarafından 6 aylık araştırma süresi içerisinde psikyatri kliniğine 
yatırılmış 103 hastadan en az bir tür dürtü kontrol bozukluğu tanısı almış 39 hasta üzerinde yapılan 
araştırmada, İntermittan ekspoltif bozukluğun, patolojik alışveriş hastalığından sonra en çok 
karşılaşılan ikinci dürtü kontrol bozukluğu olduğu belirtilmiştir. Bu araştırmada 15 hastada (yani 
toplam hasta sayısının %14’ü ve dürtü kontrol bozukluğu tanısı almış hastaların üçte birinden 
fazlasında) İntermittan ekspoltif bozukluğa rastlanmıştır. Bkz. Lut Tamam, Meliha Zengin, Gonca 
Karakuş, Zehra Öztürk, “Impulse Control Disorders in an Inpatient Psychiatry Unit of a University 
Hospital”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 18, Sayı: 3, 2008, 
(http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/18_3_1.pdf- çevrimiçi, 05.06.2009). 
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değildir167. Yine bu hastalıkta yangın çıkaran hastanın nefret duyması, kazanç elde 

etmek amacı ya da politik bir hedefi söz konusu değildir168, aksine hastalığa 

tamamen psikiyatrik bozukluk neden olmaktadır169. Bu hastalıkta, hasta ateş ve 

yangına derin bir merak duymakta, yangından büyülenmektedir170. Hastalığa ilişkin 

epidoz durumlarında yangın çıkarma dürtüsünün etkisi ile ciddi bir gerilim yaşayan 

hasta, bu gerilimin ancak yangın çıkarmakla giderileceği hissini yaşar171. Hasta, ateş 

yakmaktan ve bunu izlemekten ciddi bir şekilde zevk alır172 ve bu durum hastayı 

mental anlamda rahatlatır173. Yangın çıkmasından sonra meydana gelen ölümlerle ve 

maddi kayıplarla bu rahatlama sürecinde ilgilenmez174, ancak sonrasında bunlardan 

suçluluk duyabilirler. Burada yangın çıkarma başka bir suçu gizlemek veya ideolojik 

amaçla gerçekleştirilmez175, başka bir psikolojik rahatsızlığa (söz gelimi şizofreni) ya 

da kişilik bozukluğuna bağlı değildir176. Özellikle bu hastalığı, bu tarz psikozlardan 

ayıran en önemli özellik yangın çıkarma davranışının bir halüsinasyona cevap 

niteliğinde olmayışıdır177. Piromanide hedef yalnızca yangını çıkarmak ve 

izlemekten zevk almak olduğundan piromanik hastaların bazıları, çıkardıkları 

yangını ihbar edip itfaiyecilerin yangını söndürmelerinden de ayrı biz haz alır178. 

Piromanilerin çok büyük çoğunluğu erkektir179. Bu hastalığın nedeni de tam 

olarak bilinmemekte ve çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Psiko dinamik modelde 

erken çocukluk evrelerinde ateşe duyulan merakın bunun bir cinsel obje (yangın 

fetişizmi) olarak algılanmasına yol açabileceği ve hastanın bu cinsel objeye ulaşarak 

zevk almak amacıyla ateş yakmak istediği180 veya bilinç dışı olarak anne baba 

                                                
167 Michel Lejoyeux, Mary McLoughlin, Jean Ades, “Pyromania” in: Clinical Manual of İmpulse-
Control Disorders, ed. Eric Hollander, Dan J. Stein, American Psychiatric Pub, 2006, s.230. 
168 Yüksel, a.g.e. s.343. 
169 Lejoyeux, McLoughlin, Ades, a.g.e. s.230. 
170 Yüksel, a.g.e. s.342, Özden, a.g.e. s.266, Oral, a.g.e.,s.1434. 
171 Erdem Özkara, İ. Hamit Hancı, Yıldıray Zeyfeoğlu, “Kundakçılık ve Yangınlardan Korunma”, 
STED, Cilt:11  sy.1, 2002, s.21. 
172 Lejoyeux, McLoughlin, Ades, a.g.e. s.230. Yüksel, a.g.e. s.342 
173 Özden, a.g.e. s.266. 
174 Özden, a.g.e. s.267, Ünver, a.g.e., s.41. 
175 Lejoyeux, McLoughlin,Ades, a.g.e. s.230, Özden, a.g.e. s.266. 
176 Özden, a.g.e. s.266. 
177 Lejoyeux, McLoughlin, Ades, a.g.e. s.230, Özden, a.g.e. s.266. 
178 Piromanilerin yangınların söndürülmesi ve itfaiyecilere yönelik ilgisi için bkz.Yüksel,a.g.e. s.343, 
Özden, a.g.e. s.266. 
179 Özden, a.g.e. s.267, Özkara, Hancı, Zeyfeoğlu, a.g.e., s.21. 
180 Lejoyeux, McLoughlin, Ades, a.g.e.s.240. 
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figürlerine yönelen öfkenin yangın çıkarma davranışında etkili olabileceği181 

belirtilmiştir. Bazı araştırmacılar özellikle kadın promaniklerin önemli bir kısmının 

geçmişinde bir cinsel travmanın olduğunu, bunların bir çoğunda piromaninin bu 

travmaya tepki olarak doğduğunu belirtmişlerdir182.  

Bilinçsiz vandalizm fiilleri içinde, intermittan eksposif bozuklukta olduğu 

gibi bu hastalığın nedensel rol taşıdığı olgularla da karşılaşmak mümkündür183. Bir 

çok durumda, çıkarılan yangınlarda başkalarının eşyaları hasara uğrayacağından, 

yakarak zarar verme fiilleri açısından piromaninin önemi büyüktür. Bu halde de 

kişinin algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin özellikle kriz anlarında 

ortadan kalktığı söylenebilecektir. Bu nedenle sürekli yakarak zarar verme fiillerinde 

bulunan kimselerle ilgili yapılacak yargılamada, piromani ihtimali her zaman akılda 

tutularak gerekli incelemeler yapılmalıdır. 

d- Zevk Vandalizmi ve Kişilik Bozuklukları 

 

Zevk vandalizmini, “kişinin kendisinin bir ihtiyaç olarak addettiği zarar 

verme duygusunu tatmin etmeye yöneldiği ve yalnızca zevk için zarar verdiği” 

vandalizm türü olarak ifade etmiştik. Kişinin bir mala zarar vermekten zevk 

almasının her durumda patolojik olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Hemen 

her çocuk, hatta lise öğrencilerinin ciddi bir kısmı bile, okul sıralarını karalamak 

veya kazımaktan zevk alır184. Keza çocukların duvarları boyaması nadir görülen bir 

şey değildir. Bu nedenle zevk için işlenen bazı vandalist eylemler aslında herhangi 

anormal bir nedene bağlı olmaksızın gelişir. Ancak bunların pek çoğu ya zaten son 

derece sınırlı bir etki gösterdiği için önemsenmez ya da fail zaten bu tarz bir eylemi 

başkasının malına zarar verme olarak dahi görmez. Ancak sırf kişisel ihtirasları 

tatmin etmek ve daha da ötesinde başkasının acı çekmesini sağlamak ve bundan zevk 

almak amacı ile işlenen vandalist eylemlerde aynı şekilde düşünmek mümkün 

                                                
181 Yüksel, a.g.e. s.343. 
182 Lejoyeux, McLoughlin, Ades, a.g.e.s.240-241. 
183 Araştırmacılar kasten yangın çıkarma fiillerinin küçük bir kısmında faillerin piromani tanısı 
aldıklarını belirtmektedirler (Bkz. Özkara, Hancı, Zeyfeoğlu, a.g.e., s.21). Ancak hangi oranda olursa 
olsun kundaklama ile ilgili yapılan yargılamalarda piromani ihtimali gözden uzak tutulmamalıdır. 
184 Bkz.  Dinçtürk, a.g.e. s.73 vd. 
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değildir. Gerçekten, başkasının acı çekmesini görmek için onun evcil köpeğini 

öldüren ya da evini yakan ve bu şekilde zevk alan kimseler de vardır. Bu tarz 

vandalist eylemler açısından doğal bir neden aramak zordur ve genellikle bu halde 

failde bir kişilik bozukluğu saptanır. Bu başlıkta biz, bu tarz vandalist eylemlerde 

bulunan kimselerde görülen kişilik bozukluklarını incelemeye çalışacağız. 

En sık görülen kişilik bozukluğu psikopatlık ya da diğer adı ile antisosyal 

kişiliktir185. Psikopat olarak ifade edilen bu durumdaki bir kimse, “tamamıyla bencil, 

kendi çıkarlarını ve o andaki zevkinden ve doyumundan başka hiçbir şey 

düşünmeyen bir kişidir. Hiç kimseye bir bağlılık ve sorumluluk göstermez” 186. Bu 

kimseler başkalarının acı duymalarını önemsemez187. Bencillikleri ileri düzeyde 

olduğundan kişisel doyumları amacıyla başkalarına zarar veren davranışlarda 

bulunmayı normal karşılarlar188. İşledikleri fiillerden dolayı pişmanlık duymazlar189. 

Hatta başkalarının acı çekmiş olmasından garip bir zevk alırlar190.  

Psikopatlar genellikle düşük zeka, orta zeka ve yüksek zekalı olmak üzere üç 

grupta ele alınır. Düşük zekalı psikopatlar, şiddet derecesi son derece yüksek 

vandalist eylemlerde bulunmakla birlikte, toplum nazarında kendilerinden bu tarz 

davranışların gelmesi çok da beklenilmeyen kişiler değillerdir191. Buna karşın normal 

ve yüksek zekalı psikopatların kendilerini kolayca sevdirdikleri ve kendilerinden 

vandalist davranışlar beklenmeyen kimseler oldukları düşünülür. Bu nedenle son 

gruptaki kimseler daha ziyade açık değil, üstü örtülü/gizli saldırgan eylemlerde 

bulunurlar. Araştırmalar psikopatolojinin çok erken, henüz 5 , 6 yaşlarında kendini 

gösterdiğini söylemişlerdir192. 

Psikopat veya sosyopat olarak isimlendirilen bu kimselerin neden bu şekilde 

davrandıkları bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar psikopatolojinin kökeninde 

                                                
185 Erem, psikopatlığı celaliler, anarşistler, antisosyallar gibi çeşitli alt başlıklar çerçevesinde 
incelemektedir (Bkz. Erem, Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi, s.120 vd.) Ancak psikologlar 
genellikle antisosyallığı ve psikopatlığı eş anlamlı olarak kullanmış ve tek başlık altında 
incelemişlerdir ( Bkz.Cüceloğlu, a.g.e. s.470 vd.). 
186 Cüceloğlu, a.g.e. s.470. 
187 Akduman, a.g.e. s.33-34. 
188 Erem, Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi, s.121. 
189Cüceloğlu, a.g.e. s.470,  İçli, a.g.e., s.83, Dinçtürk, a.g.e. s.42. 
190 Akduman, a.g.e. s.34. 
191 Cüceloğlu, a.g.e. s.470. 
192 A.e. 
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genetik etkenlerin yattığını belirtir193. Diğer bazıları ise bunların EEG beyin 

dalgalarının normal kişilerinkinden farklı olduğunu ifade etmişlerdir194. Bazı yazarlar 

ise psikopatlığı ailesel etkenlere bağlarlar. Buna göre soğuk ve mesafeli veya tutarsız 

yani ne zaman ödüllendireceği, ne zaman cezalandıracağı belli olmayan anne 

babanın bulunduğu aileler psikopatlığı doğurmaktadır195. Ancak her durumda 

psikopatlığı kişinin irade yeteneğini etkileyen bir durum olarak kabul edilmez; 

psikopat bir akıl hastası değildir196. Aksine bu halde kişinin irade yeteneği ve 

davranışlarını kontrol özelliği daha keskindir. Bu nedenle içten gelen kontrol edilmez 

dürtülerin etkisiyle yoğun bir rahatsızlık durumundan kurtulmak için yangın çıkaran 

piromanilerden farklı olarak psikopatlarda bu tarz bir dürtü kontrol eksikliği yoktur. 

Buna karşın psikopatlar, başkaları acı çektiği için yangın çıkarma fiillerini 

işleyebilirler.  

Psikopatların, bundan zevk aldıkları için mala zarar verme ve hayvanlara kötü 

muamele etme fiillerini işledikleri belirtilmiştir197. Onlar için başkalarının mülkiyet 

haklarının ihlali “zevk”lidir. Otomobillerinin parçalanmasından veya hayvanlarının 

öldürülmesinden insanların acı duymasını görmek psikopatlar için heyecanlı ve zevk 

verici olaylardır. Bu nedenle zevk vandalizminde  psikopatoloji ciddi bir rol oynar. 

 

4- Sosyolojik Etmenler 

 

a- Suça Yönelik Sosyolojik Yaklaşımlar 

 

Suç, bireysel bir eylem olsa da sosyal bir varlık olarak insanı ilgilendiren her 

olgu gibi sosyolojik bir yön de ihtiva etmektedir. Bu nedenle sosyal bir olgu olarak 

suçluluk, sosyolojik ölçülere göre de analiz edilmektedir. Gerçekten suçun bazı 

yönlerini yalnızca psikolojik vakıalarla izah etmek mümkün değildir. Örneğin alt 

kültür olgusu ya da anomi, sosyal yapıdaki değişkenlerin birbiriyle ilişkisi ile ilgilidir 

                                                
193 Bkz. Akduman, a.g.e. s.33. 
194 Cüceloğlu,a.g.e. s.471. 
195 Bkz.Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.171, İçli, a.g.e. s.83. 
196 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.170. 
197 Erem, Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi, s.122. 
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ve salt birey perspektifinden yapılacak inceleme doğru sonuçlar vermeyecektir. Bu 

nedenle suç olgusuna sosyolojik yaklaşımlar geliştirilmiş ve bu yaklaşımlar özellikle 

Amerika’da ciddi bir ilgi görmüştür198. Biz “çok nedenselci” görüş çerçevesinde 

inceleme yapmakla birlikte aşağıda özellikle çatışmasal ve tepkisel vandalizmi 

incelerken sosyolojik ölçütlere ağırlık vereceğimizden, yapılacak açıklamaların 

anlaşılabilir olması için genel olarak modern kriminolojide suça yönelik sosyolojik 

yaklaşımları kısaca incelemek gerekmektedir. 

Durkheim’ den beri suç, sosyal yapı ile ilişkilendirilmiştir. Bu gelenekte suçlu 

davranış, sosyal yapının ürünü olarak kabul edilir199. Durkheim, intihar gibi suçun 

nedenlerinin de sosyal yapının içinde incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. O’ na 

göre insan davranışının kökenlerinin açıklanmasının temeli bireyde değil 

toplumdadır200. Suçu patolojik değil her neviden toplumda var  olan doğal bir etken 

olarak201 gören Durkheim’in geliştirdiği anomi kavramı, sosyal yapıdaki değişimin 

suça etkisi açısından oldukça önemlidir. Durkheim’e göre toplumsal yapıda meydana 

gelen değişimler sosyal grupları parçalar ve sektörler arası çıkar çatışmaları bir 

normsuzluk/kuralsızlık durumu doğurur202. Anomi olarak adlandırılan bu durumda, 

sapıcı davranışların sayısı patolojik olarak artmaya başlayacaktır. 

Durkheim’in anomi kavramını referans alan ancak oldukça farklı bir şekilde 

kavramlaştıran Merton, sosyal yapının bazı bireyler üzerinde uyumsuz davranışlara 

yol açabilecek şekilde baskı uyguladığını ileri sürmüştür203. Bu görüşün temelinde 

toplumun, iki temel unsur olarak ulaşılması istenen ve bireyden bu yönde gelişme 

göstermesi beklenen amaçlar ile bu amaçlara ulaşmak için hukuk ve diğer sosyal 

normların çatısını oluşturduğu mekanizmalardan yani araçlardan oluşan bir sosyo-

kültürel yapının etkisi altında biçimlendiği tezi yer almaktadır204. Merton’ a göre 

normal durumda denge halinde olan amaçlar ve araçlar, ne zaman ki bu dengeyi 

                                                
198 Özellikle Chicago Okulu olarak isimlendirilen ekol, suçu salt sosyolojik veriler yoluyla açıklamaya 
çalışmıştır. Bkz. Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.131 vd. 
199İçli, a.g.e., s. 89, Demirbaş, a.g.e.  s.130. 
200 İçli, a.g.e., s.89. 
201 Durkheim, a.g.e. s.82, Barlow, a.g.e. s.497, Demirbaş, a.g.e. s.130, İçli, a.g.e., s.91. 
202 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.175, Barlow, a.g.e. s.497. 
203 Barlow, a.g.e. s.497. Ayrıca bkz. İçli, a.g.e., s.94, Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.176. 
204 Bkz. Dönmezer, Kriminoloji, s.442, Kızılçelik, a.g.e. s.470-471. 
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yitirir, işte o zaman anomi baş gösterecektir205. Örneğin toplumun genel kültürünün 

ekonomik başarıya önem vermesi ve bunu hedef olarak belirlemesine rağmen, sosyal 

araçlar, kişinin sınıfsal olarak dikey hareketliliğini kısıtlıyorsa, araç ve amaç arasında 

bir dengesizlik oluşur ve bireyler amaca farklı yollardan ulaşmayı dener, bu da 

anomiye yol açar206. Eğer engellenen kimseler, amaçlara olan inançlarını 

korumalarına  rağmen araçları değiştirmeye kalkarlarsa bu sapıcı davranışa yol 

açacaktır207. Hatta bu kimseler yeni amaçlar yaratarak bu amaçlara ulaşmak için yeni 

araçlar da üretebilirler. Bu da isyan davranışına yani rasyonel sapıcılığa yol 

açabilecektir208. 

Sosyal yapı içinde birden çok alt kültürün bulunması, özellikle modern 

toplumlarda karmaşık sosyal ilişkilere neden olmaktadır209. Alt kültürler kendilerine 

has değerler sistemlerine sahip olurlar210. Bu değerler sistemi, bazı durumlarda 

toplumun geneline hakim değerler sistemi ile çelişebilir. İşte bu ilkeden yola çıkan 

alt kültür kuramları, suç olgusunun temelinde de suçlu alt kültürlerinin bulunması 

gerektiği fikrini ileri sürmüşlerdir211. Bu akımın en önemli temsilcisi olan Cohen, 

çocuk suçluluğunda çocukların oluşturduğu çetelerin kendilerine has bir suçlu alt 

kültürü oluşturduğunu belirtmiştir212. Cohen’e göre orta sınıfın değer yargılarına göre 

eğitilmeye çalışılan alt sınıftan çocuklar, yine orta sınıfa göre biçimlendirilmiş 

sistemde başarılı olamadıkları için kendilerine olan güvenlerini kaybederler, bu 

onlarda toplumun tümüne yönelik bir tepki oluşturur213 ve buna paralel olarak da re-

sosyalizasyonu çeteler içinde ararlar. Bu da doğal bir suçlu alt kültürünü besler214. 

Matza ve Sykes, alt kültür ve anomi kavramlarından yola çıkarak oldukça 

tutarlı bir şekilde suçun alt kültürlerde rasyonelleştirilmesi savını geliştirmişlerdir. 

Yazarlara göre hakim kültürün etkisi yadsınamaz biçimde toplumun en ücra 

                                                
205 İçli, a.g.e., s.94, Kızılçelik, a.g.e. s.472. Ayrıca bkz. Dönmezer, Kriminoloji, s.447. 
206 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.176, Barlow, a.g.e. s.497-498, Demirbaş, a.g.e. s.130-131 
207 Dönmezer, Kriminoloji, s.447-448, Kızılçelik, a.g.e. s.474-475. 
208 İçli, a.g.e., s.95-96, Kızılçelik, a.g.e. s.476-477. Ayrıca bkz. Dinçtürk, a.g.e. s.55-56. 
209 Sokullu-Akıncı, Polis, Toplumsal Bir Kurum Olarak Gelişmesi Polis Alt Kültürü ve İnsan 
Hakları, İstanbul, y.y.,1990, s.62. 
210 Sokullu-Akıncı, Polis, s.62-63, Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.184, Barlow, a.g.e. s.500-502. 
211 Bkz. Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.185 vd., İçli, a.g.e., s.99-100. 
212 Dönmezer, Kriminoloji, s.262. 
213 İçli, a.g.e., s.99. 
214 Bkz. Demirbaş, a.g.e. s.135, Dinçtürk, a.g.e. s.58. 
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kesimlerine kadar ulaşır215. Bu nedenle her suçlu çocuk, aslında bu durumlarından 

hoşnut değildir. Ancak alt kültürler kişilere içlerine düştükleri bu çatışmasal durumu 

rasyonelleştirme imkanı sağlar.  Suçlu çocuklar, mesela verilen zararın büyük 

olmadığını, suç işlemenin kendi iradelerinin dışındaki faktörlere bağlı olduğunu, 

mağdurların bunu hak ettiğini vs. düşünerek, suçu kendi mantıksal çerçeveleri içinde 

rasyonelleştirir216. Bunun yaratacağı geribesleme etkisi ise bir sonraki benzer 

eylemlere zemin hazırlayacaktır. 

 

b- Alt Kültür Olgusu ve Çatışmasal Vandalizm 

 

Yukarıda ifade ettiğimiz alt kültür teorileri modern kriminolojide en yaygın 

olarak savunulan sosyolojik teorilerdir. Vandalizmde de alt kültürün ciddi bir 

etkisinin olduğu yadsınamaz217. Ancak alt kültür kavramının doğru tanımlanması 

yapılacak açıklamaların sistemleştirilmesi açısından önemlidir. Jenks’in aktardığı 

tanımlar bu konuda bize yardımcı olabilir. Örneğin Gordon, “ulusal kültür içerisinde; 

sınıf, etnik köken, bölge ve kırsal bölge veya kent sakinliği, dini inanç gibi öğelere 

ayrılabilen toplumsal koşulların birleşiminden oluşan, ama bir araya geldiklerinde 

birey üzerinde bütüncül bir etkisi olan işlevsel bir bütün oluşturan bir alt bölüm” 

tanımını vermektedir218. Mercer’e göre ise, “bir toplum, her birinin kendine has 

düşünüş ve eylem tarzı olan birçok alt grubu kapsar. Kültürlerin içinde yer alan bu 

kültürler, altkültür olarak adlandırılır.”219 

Her toplumda asıl olan genel değerlerin toplamıdır ki buna genel olarak kültür 

denilir220. Bu değerler, ister o toplumda sosyal gruplar arası koalisyon isterse de 

jakoben bir yolla getirilsin, toplumda otoritenin benimsediği değerler bütünü hakim 

kültürü oluşturacaktır. Ancak her toplumda birbirine karşı özelleşmiş sayısız alt 

                                                
215 İçli, a.g.e., s.102, Dinçtürk, a.g.e. s.63-64. 
216 İçli, a.g.e., s.102. 
217 Bkz. Dinçtürk, a.g.e. s.57. 
218 M. Gordon, “The Concept of The Subculture and its Application” in: Social Forces,1945, s.40’dan 
nakleden Chris Jenks, Altkültür: Toplumsalın Parçalanışı,çev:Nihal Demirkol,Ayrıntı Yay.,2007, 
s.22. 
219 B.Mercer, The Study of Social Stracture, New York,FreePress,1954, s.34’den nakleden Jenks, 
a.g.e. s.23. 
220 Özcan, a.g.e. s.74. 
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kültür grubu vardır221. Bu grupların oluşmasında yalızca örf ve adet değil, bir çok 

olgu etkendir. Örneğin yalnızca ideolojik alt kültürler ya da dinsel alt kültürler de var 

olabilir222. Hatta günümüzde alt kültürleri etkileyen oldukça farklı araçlar ör. müzik , 

sinema, bilim, meslek223 vs. de söz konusudur. Her alt kültür kendine has değerler 

bütünü oluşturur. Doğal olarak normatif anlamda bir toplumda hem bir veya birden 

fazla alt kültürden etkilenen hem de hakim kültürün normatif biçimi olarak hukuka 

baş eğen insanlar söz konusu olacaktır. Normal şartlarda bu ilişki için bireyin farklı 

bir efor sarf etmesine gerek yoktur. Hukuk çoğu zaman çeşitli kültürel değerlerce 

biçimlendirildiğine göre, hukukun emrine uyan kimse aynı zamanda alt kültürel 

normlara da uymuş olacaktır. Öyle ki hukuk, bazı hallerde doğrudan yöresel örfe 

dahi atıf yapabilir224. Ancak bazı durumlarda birden fazla değer arasındaki ilişki 

uyma biçiminde olmaz. Bazen bir alt kültürel değer hakim kültür ile çatışır. Örneğin 

hukukun “yap” dediğini bir dinsel alt kültür normu “yapma” biçiminde önerebilir ya 

da aksi olabilir. Bu halde birey, aslında iki normun çatışması arasında kalmış 

olacaktır. Birey, hem hukuka uymak durumundadır; zira hukukun yaptırımları onun 

sosyal hayatını derinden etkiler, hem de kendi tabi olduğu alt kültürün kuralarına 

uymak zorundadır, zira bunun da etkisi yadsınamaz yaptırımları olabilir225. Bu 

çatışma halinde alt kültürel değerlere önem verilerek hukuktan sapılmasında bu alt 

kültürel değerlerin toplumsal yapıdaki gücü ve önemi büyüktür226. 

Alt kültürel gruplar dini, örfi ya da ideolojik değerlere göre 

biçimlendirilebilir. Normal olarak, hiçbir din ya da ideoloji, başkasının malına zarar 

verilmesini önermeyecektir. Ancak ayrıntıda, hukuk ile din ya da ideoloji veya örf 

                                                
221 Bkz. Sokullu-Akıncı, Polis, s.62, Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.184. 
222 İlk alt kültürler olarak loncalar ve çalışma grupları için bkz. Jenks, a.g.e. s.68-70. 
223 Sokullu-Akıncı, Polis, s.64. 
224 Bkz. Bilge, a.g.e. s.34. 
225 Bkz. Özcan, a.g.e. s.74 vd. 
226 Burada özellikle “yüz yüze” olma durumunun davranışa etkisine değinmek gerekir. Yapılan çok 
çeşitli araştırmalar “yüz yüze sosyal ilişkilerdeki etkileme ve bunun sonucu olarak uyma davranışının 
ne kadar daha kuvvetli olduğunu bize göstermektedir” (Kağıtçıbaşı, a.g.e. s.66). Burada yüz yüze 
olma durumunun sosyal etkinin şiddetini arttırdığını belirtmek gerekir. Şimdi bir metaforla inceleme 
konumuz olan hukuk ve alt kültürel norm arasındaki çatışmaya bakarsak, bu çatışma durumundaki 
bireyin, çevresinde “yüz yüze olduğu” kimselerin ona alt kültürel norma uyması gerektiğini empoze 
etmeye çalıştığını görebiliriz. Oysa alt kültürel normla rekabet halindeki hukuk yalnızca toplumun 
yüzeysel bütünlüğüne hakimdir, onun savunucuları alt kültürün üyesi olan bireye, çevresinde “yüz 
yüze” olduğu insanlar kadar yakın değildir. Burada bireyin yüz yüze olduğu insanların baskısını, belki 
de hiç görmeyeceği hukuk kurumlarının baskısına tercih etmesinin nedenini de sosyal psikolojideki bu 
yüz yüze olma durumunun etkisinde aramak gerekir. 
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çatışabilir. Örneğin kamusal mülkiyet esaslara göre biçimlendirilmiş bir ideolojinin 

çeşitli fraksiyonlarında, mala karşı sistemli şiddet, bir taktik olarak benimsenmiş 

olabilir. Burada ideoloji, bireye söz gelimi duvarlara slogan yazılmasını ya da özel 

sektör bankalarına zarar verilmesini salık verebilir. Bundan başka, söz gelimi dini bir 

kural da mala zarar verilmesini emredebilir. Bunu, yalnızca normatif olarak önceden 

açıkça belirtmesi şart da değildir. Söz gelimi bir dini veya ideolojik grupta “öndere 

koşulsuz boyun eğilmesi” kuralı, o dinin ya da ideolojinin temelinde açık bir şekilde 

öngörülmüşse, dini ya da ideolojik önderin mala zarar verme emri de dini ya da 

ideolojik bir kurala uyma davranışıdır. Burada dini önderin şahsı değil, dini kuralın 

emrinin o şahsa uyulması yönünde biçimlendirilmiş olması önemlidir. Aynı durum, 

ideoloji ya da örf için de geçerlidir. Bu halde bireyin tabi olduğu normatif anlayış din 

ya da ideoloji veya örf ile hukuk arasındaki çatışma birincisi lehine 

çözümlenmektedir. Çatışmasal vandalizm olarak isimlendirdiğimiz bu durumun 

kökeninde bu normlar arası çatışma yatmaktadır. Yalnızca örf veya din değil, çok 

farklı kültürel etmenler de bu kapsamda sayılabilir. Örneğin kendini hip–hup 

kültürünün üyesi olarak gören kimselerin, bu kültürün artık alışılmış bir öğesi olarak 

duvarlara garip resimler çizmeleri ya da yazılar yazmaları da bu yolla 

açıklanabilecektir227. Burada önemli olan Merton’ un kuramındaki sosyal amacın 

hangi norma göre biçimlendirileceğidir. Gerçekten bu tarz durumlarda hem amaçları 

hem de araçları hukuk değil, diğer kültürel değer bütünleri belirlemektedir. Birey 

nazarında sosyal yapının biçimlendiricisi hukuk değil, din, örf veya ideolojidir. Birey 

açısından hukuka uymaya nazaran alt kültür değerine uyma çok daha önemlidir; zira 

ait olduğu yapı, hem onun kişisel gelişimi biçimlendirir hem de birey, kendini bu 

gruba muhtaç addeder. Bu halde artık hukuk sisteminin bir parçası olarak ceza 

normu, birey açısından uyulması gereken bir norm olma vasfını somut olayın 

koşullarına göre geçici olarak yitirdiğinden, yani birey, içinde bulunduğu hali alt 

kültürel normların önermeleri ile “genel hukuksal önermenin” bir istisnası olarak 

gördüğünden, burada bireyin zihninde bir sapma bilinci de yoktur.  

                                                
227 Bkz. Serkan Güneş, “Graffiti: Kentsel Suç mu Sanat Mı?”, in dosya 2006, TMMOB Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi, Bülten 55, Kasım Aralık 2007, s.39. 
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Özetle çatışmasal vandalizmde kişinin mala zarar vermesi, hukuk dışında 

başka bir norm yoluyla rasyonelleştirilmektedir. Bu halde kişi, kendisi açısından 

daha önemli gördüğü başka kültürel normlara uymayı hukuka uymaya tercih 

etmektedir. Burada, bazı alt kültürlerdeki lidere kesin bağlılık kuralının doğurduğu 

“emre bağlı fiilleri” de bu kapsamda saymak gerekir. Çünkü din ya da ideolojinin 

ayrıntıyı düzenlemeyip, hükmün kimin tarafından verileceğini ve buna uymanın 

önemini ifade etmekle yetinmesi halinde de liderin sözü, o normatif yapının bir 

uzantısıdır. 

c- Sosyal Tepki ve Vandalizmin Rasyonelleştirilmesi 

 

Modern kapitalist toplumlarda sınıfsal yapı Merton’ un Anomi teorisinde 

olduğu gibi insanlara çok çeşitli roller biçmektedir. Bu kuram referans alındığında, 

toplumun genelinin daha çocukluklarından itibaren şahıslara roller biçtiği 

söylenecektir228. Bu roller ve statüler, doğal bir şekilde, belli araçların kullanılmasını 

gerekli kılacaktır229. Öyleyse hem amaçlar hem de araçlar, toplumsal dinamiklerde 

etkin temel unsurlardır. Gerçekten her sosyal tabakada, grupların tekil olarak 

bireylerden belirli beklentileri olacaktır. Bu beklentilere ulaşmak için ise sayısız yol 

belirlenmesi mümkündür. Ancak mevcut sistem bu yollardan ancak bazılarını meşru 

addetmektedir. Eğer toplumun en alt katmanlarındaki kimseler bile bu araçlar 

vasıtası ile dikey hareketliliğe katılabilmekte ya da en azından böyle bir imkana 

sahip olabilmekte ise amaçlar ve araçlar arasında bir denge olduğu 

söylenebilecektir230. Ancak hemen her modern toplumda, şöyle ya da böyle, bir 

şekilde bu araçlar yetersiz kalabilmektedir. Bu araçların yetersiz kalması toplumsal 

dengeyi bozabilecek ve alt sınıflardaki grupların yukarı hareketlenmelerini 

engelleyecektir. Merton’un klasik anomi kuramındaki roller ve engellenme özetle bu 

şekildedir231. 

                                                
228 İçli, a.g.e., s.94. 
229 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.176-177, İçli, a.g.e., s.99. 
230 Kızılçelik, a.g.e. s.472. 
231 Kızılçelik, a.g.e. s.469 vd. İçli, a.g.e., s.93 vd. 
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Merton’un ifade ettiği ancak ayrıntıda kaybolan önemli bir husus daha vardır: 

Toplumsal yapıda roller yalnızca alt tabakalardaki kimseler için değil , en alttan en 

üste bütün tabakalardaki insanlar için de biçilir232. Hatta denilebilir ki üst 

tabakalardaki insanlardan beklentiler her zaman daha büyük olacaktır. Öyle ki her 

patron, bir gün oğlunun, kendinin yerine geçerek “ekonomik imparatorluğunu” idare 

etmesini isteyecektir. Bu nedenle uyumsuzluk, yalnızca alt kademelerdeki sosyal 

sınıflar için değil, bir bütün olarak her tabakadan insan için söz konusu olabilir. 

Biçilen her bir rol, bireyden harcaması gereken ciddi bir efor beklenmesine neden 

olacaktır: Saatlerce çalışma, yabancı dil öğrenme, üniversiteyi okuma vs. Ancak 

toplumdaki bu roller için hem Merton’un ifade ettiği araçların yetersizliği hem de 

araçlara rağmen istemsizlik her zaman söz konusu olabilecektir. Gerçekten bu gün 

için hep haylaz, tembel, alkolik, yüksek sesle müzik dinleyen “muzır” gençlerden 

şikayet edilmektedir. Bu gençler ailelerinin istemlerini artık kendi içinde tutarlı ve 

sistemli bir bütün oluşturabilecek şekilde reddedebilecek raddelere 

gelebilmektedirler. Burada aslında toplumun mevcut yapısına ve bu yapının 

kendilerine biçtiği role bir tepki vardır. Cohen’in ileri sürdüğü gibi alt kademelerdeki 

gençler, dikey hareketlere ilişkin araçların yetersiz olduğunu düşünür ve sosyal tepki 

daha çok sınıfsal tepkiye karışır233. Ancak bizce, benzer tepkiler üst sınıflarda da 

sınıf içi süreçlerde söz konusu olabilir: Mevcut yapı her türlü gelişim aracını sunsa 

bile beğenilmeyebilir. Her durumda, her sınıftan bireyden topluma yönelik bir tepki 

söz konusu olacaktır.  

Her bir bireysel tepki, toplumda benzer örneklerin olduğunu bilir ve bu 

durum da bir geribesleme süreci içinde benzer sonraki tepkilere cesaret verir. 

Toplum tarafından başarısız görülen bireyler, “kendileri gibi” olan diğerleri ile bir 

araya gelerek gruplar oluşturabilirler ve bu da kendine has bir alt kültürün doğmasına 

neden olur234. Esasında burada ideoloji, din ya da örf gibi bir normun etkisi altında 

kalınması söz konusu değildir. Ancak toplumsal değerlere yönelik tepki farklı 

neviden rasyonelleşmiş normları doğurmasa da bir karşı-norm grubunun oluşmasına 

sebebiyet verecektir. Birey, içinde bulunduğu grupta, önce kendi “birel kavgasını” 

                                                
232 Kızılçelik, a.g.e. s.471. 
233 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.179-180, Barlow, a.g.e. s.501, Dinçtürk, a.g.e. s.59. 
234 İçli, a.g.e., s.99. 
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pekiştirme, sonra gruptaki diğer arkadaşlarının “birel kavgalarını” öğrenme imkanı 

bulur. Burada artık toplumsal değerlere yönelik tepki, birel tepkilerin ötesinde 

kolektifleşmeye ve sistemleşmeye başlayacaktır. Aynı zamanda farklı sosyal ya da 

etnik yapılardan gelenler arasında sorunların algısı homojenleşecektir; bu tarz 

gruplarda en zengin ailelerin çocukları bile mevcut ekonomik sisteme tavır 

takınabilir, hayatta hiç uyuşturucu madde görmeyenler bu maddelerin kullanımını 

destekleyebilir. Bu “tepki kültürü” ve “karşı-norm” durumu bir müzik ekolüyle, 

klasik bir felsefi doktrinle ya da bir sanat yaklaşımı ile temsil edilebilir; hip-hup 

kültürü, anarşist kültür gibi235. 

Bu alt kültürlerin birer üyesi olarak tepkili bireylerin homojenleşen sorun 

algıları, tepkilerini de homojenleştirecektir. Toplumun değer yargılarından belki en 

anlamsızına yönelik mantıklı tepki, giderek tüm değer yargılarına mantıksızca 

yönelebilir. İşte bu noktada klasik toplumların en önemli değer yargılarından biri 

olarak mülkiyet de bu tepkiden nasibini alacaktır. Toplumsal değer yargılarına tepkili 

bireyler, ilk başta herhangi bir ideolojik, dini ya da törel saikle değil, tamamen 

içlerinde bulundukları karşı-normatif236 durum nedeniyle kamu binalarına zarar 

verebilir, özel şahısların araçlarını yakabilir vs. Burada amaç Cohen’ in de ifade 

ettiği gibi tepkinin dile getirilmesi, toplumun değer yargılarının -sanki her biri 

birbiriyle yaşamsal olarak bağımlıymış gibi-  reddedildiğinin gösterilmesidir237. Bu 

topluma yönelik tepkinin dile getirilmesi özellikle duvar yazılarıyla kendini belli 

eder. Tepkili bireyler, örnek aldıkları müzik grupların isimlerinden tutun da 

toplumun genelini rahatsız edebileceklerini düşündükleri cinsel içerikli yazı ya da 

ifadelere kadar her şeyi duvarlara nakşederler. Burada toplumun geneline yönelik 

                                                
235 Özellikle duvarlara garip işaretlerin yazıldığı grafiti eylemlerinde bu hip-hup kültürünün etkisi 
büyüktür. Hatta yazarlar grafitiyi bu kültürün bir parçası olarak kabul etmektedirler. Hip-hup kültürü 
ve graffiti hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Güneş,a.g.e., s.39. 
236 Bizim burada “karşı normatif tepki” olarak isimlendirdiğimiz sapma davranışı, Kağırtçıbaşı’nın 
birel tepkiye yönelik olarak ifade ettiği “bağımlı ters tepki”nin, az çok rasyonelleşme yoluna girmiş 
grupsal türü olarak ifade edilebilir. Bu halde tepki bir norma bağımlıdır, norm bunu emrettiği için 
tepki gösterilmektedir. Burada önemli olan bu tepkinin ideolojik veya dinsel tepkiden ayrılmasıdır. Bu 
ikinci grup durumlarda tepki “bağımsızdır”. Zira bu halde Kağıtçıbaşı’nın ifadesi ile “dıştan gelen 
sosyal etki, bir bilgi olarak ele alınmakta ve bu bilgi doğru bulunmadığı için (kişi bunun doğruluğuna 
gerçekten inanmadığından) sosyal etkiye uymama davranışı gösterilmektedir” (Kağıtçıbaşı, a.g.e. 
s.73). Ancak bizim karşı normatif tepki olarak adlandırdığımız birinci durumdaki tepki de 
rasyonelleşerek bir ideoloji veya alt kültür halini alınca, artık bu tepki için de “bağımsız bir tepkiden” 
söz etmek gerekecektir. 
237 Cohen’in görüşleri için bkz. Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.179. 
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tepkinin, o duvarı kirleterek ve asıl olarak da insanların gözlerine batırırcasına “var 

ve burada olduklarını” hatırlatarak dile getirilmesi söz konusudur238. 

Bu durumu, Matza ve Sykes’ın rasyonelleşme kuramı çerçevesinde de 

değerlendirmek gerekir. Gerçekten belli bir tepkisel durum içinde bulunan bu 

kimselerin topluma her halde cephe almış, suç işlemekten zevk alan kimseler olarak 

telakki edilmeleri de her durumda doğru olmayacaktır239. Bazı hallerde artık genel 

değerler sistemi tamamen reddedilir ki bu halde artık tepki karşı-normatif değil 

bağımsız bir tepkidir. Ancak toplumsal tepkinin kökeni çoğu zaman bu tarz bir çoğul 

reddedişte değildir. Tepkisel kimselerin, çoğunlukla bir suçluluk duygusu içinde 

olmaları (yani tepkinin karşı-normatif olması) olasıdır240. Ancak zaten alt kültürel 

grupların en önemli fonksiyonu burada kendini gösterir. Bu gruplar, toplumdaki 

hakim kültüre yönelik tepkisel hareketlerin rasyonelleşmesi imkanı vereceklerdir. 

Failler, mesela verilen zararın büyük olmadığını, suç işlemenin kendi iradelerinin 

dışındaki faktörlere bağlı olduğunu, mağdurların bunu hak ettiğini vs. düşünerek 

suçu kendi mantıksal çerçeveleri içinde rasyonelleştirirler241. Burada, alt kültür 

gruplarında tepkinin homojenleşmesinin temelinde de bu rasyonelleştirme olgusu 

yatar.  Bunun yaratacağı geribesleme etkisi ise bir sonraki benzer eylemlere zemin 

hazırlayacaktır.  

Ancak Matza/Sykes’ ın görüşleri açısından sosyal psikolojide kendi kendini 

haklı çıkarma olgusuna da dikkat çekmek gerekir. Sosyal psikologlar sadece grup 

davranışlarının içinde değil, normal hayatta da insanların yaptıkları davranışlarda 

kendi kendilerini haklı çıkarma duygusu ile hareket ettiklerini ortaya 

koymuşlardır242. Bu nedenle yukarıda yaptığımız açıklamalardan, tepkisel 

vandalizmin rasyonelleşmesinde yalnızca alt kültürel grupların tek faktör olduğu gibi 

bir sonuç çıkarılmamalıdır. Aksine, kendi kendini haklı çıkarma tekil anlamda her 

insanın doğasında vardır. Ancak sosyal normların temel etkisi de, bunun bir 

geribesleme zinciri ile takip eden eylemlere dönüşmemesinin sağlanmasıdır. Bu 

                                                
238 Graffiti de denilen duvar yazılarının bu tepkisel özelliği için bkz. Güneş, a.g.e. s.40. 
239 İçli, a.g.e., s.102. 
240 Matza/Sykes’in bu yönde görüşleriö için bkz. A.e. 
241 A.e. 
242 Aronson, a.g.e. s.92. 
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açıdan vandalizmi meşru gören alt kültürel gruplardaki rasyonelleştirme, bir 

pekiştirici geribeslemeye olanak vermesi açısından önemli olmaktadır. 

Özetlemek gerekirse, bizim “tepkisel vandalizm” olarak adlandırdığımız 

vandalizm tipinin etolojik noktalar kümesinde, toplumun geneline yönelik birel 

tepkinin benzer örneklerle bütünleşmesi ile birlikte homojenleşmesinin önemli bir 

payı vardır. Bu olgu, alt kültürlerin etkilediği çatışmasal vandalizmden, özelikle 

tepkinin temelde rasyonel değil de karşı-normatif bir durum alması noktasında 

farklılaşır.Ancak bu tepkinin de hiçbir durumda rasyonel olmadığı düşünülmemelidir 

Kişinin kendi kendini haklı çıkarma çabası, içinde bulunduğu kültürel yapının da 

etkisi ile eylemlerin rasyonel bir temele oturtulmasını sağlayacaktır. Her durumda, 

topluma tepkili bu yığınlar, toplumun en kutsal gördüğü değerlere ve bu arada 

mülkiyet hakkına saldıracaklardır. Bu hem gelişigüzel tahrip, hem de daha önemlisi 

bu tepkisel durumun ifadesi açısından başvurulan duvar yazıları yoluyla olacaktır. 

 

5- Sosyo-Psikolojik Etmenler 

 

a- Suça Yönelik Sosyo-Psikolojik Yaklaşımlar 

 

Sosyal psikoloji genç bir bilim dalıdır ve kökenlerini de aslında hem 

psikolojinin inceleme yönteminden hem de sosyolojinin “çoğul” yapısından alır. 

Aslında her iki bilim dalının da kendine has inceleme yöntemleri, bir çok beşeri 

olgunun nedenlerini ortaya koyma konusunda başarılıdır. Ancak öğrenme, etkileşim, 

sosyal gelişim gibi öyle konular vardır ki bunlar değim yerindeyse “arada kalırlar”. 

Ne psikolojinin salt bireysel inceleme yöntemi ne de sosyolojinin insan bilincini 

hesaba katmama tercihi bu hususların incelenmesini mümkün kılacaktır. Bu nedenle 

sosyal psikoloji aslında, sosyolojinin çoğul anlamda insanları, yani toplumu, 

psikolojinin ise tekil anlamda insanı ele almasından farklı olarak “toplum içinde 

insanı” inceleme konusu yapmaktadır243. Bu çerçevede “sosyal psikoloji, bir bireyin 

                                                
243  Sosyal psikolojinin bu inceleme alanı için bkz. Aranson, a.g.e. s.4 vd., Kağıtçıbaşı, a.g.e. s.11 vd., 
Cüceloğlu, a.g.e. s.514-515. 
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davranış, duygu veya düşüncelerinin diğer kimselerin davranış ve/veya 

özelliklerinden nasıl etkilendiğini ya da belirlendiğini inceleyen bilim dalıdır”244. 

Sosyal psikologlar, hem bireysel hem toplumsal bir yönü olan suç olgusunun 

da aslında bireylerin sosyal etkileşimlerinin bir ürünü olduğu noktasından hareketle 

suçu açıklamaya çalışmışlardır. Kökenlerini Eysenck’den alan kontrol kuramları, 

insanların Bentham’ın haz felsefesinde olduğu gibi temelde bireysel çıkarlara 

ulaşmak için bağımsız şekilde davranmak isteyecekleri kabulünden yola çıkar245. 

Ancak bu davranışlar sosyal açıdan kabul görmez ve cezalandırılır. Bu nedenle 

aslında suç, insanın doğasındaki hazza ulaşma güdüsünün doğal sonucudur. Ancak 

toplumda her insanın isteklerini maksimize etmesi düzeni sarsacağından, toplumsal 

refleksler tekil anlamda sapıcı davranışlara tepki verir. Bu açıdan haz, eğer sapıcı 

davranışlarla elde ediliyorsa acı ile karşılanacaktır. İşte bireyler bu haz – acı ikilemi 

içinde hazzı seçerek hareket edince ortaya suç çıkacaktır. Bu halde suçlular kısa 

dönemdeki hazzı, uzun dönemde ve olup olmayacağı dahi belirsiz acıya tercih 

etmektedirler246. Reckless kontrolü içsel ve dışsal olarak ayırarak incelemiştir247. İç 

kontrol mekanizması Freud’un süper egosu çerçevesinde analiz edilir. Dış kontrol ise 

toplumsal baskı araçlarıdır. Bunlardan ikincisi ciddi ve hemen etkisini gösterebilecek 

bir karşı güç yarattığı için etkilidir. Ancak etki alanı sınırlıdır; her trafik lambasının 

başına bir polis dikilemez. Bu halde ilk kontrol mekanizması yani süper ego devreye 

girecektir248.Her iki kontrol mekanizması da yetersiz kalınca birey suça yönelecektir. 

Diğer taraftan Sutherland’ da en iyi ifadesini bulan öğrenme kuramları ise 

suçu, sosyal çevre içinde çocukluktan ölüme kadar sürekli bir öğrenme durumu 

içinde bulunan kimsenin işlediği normal bir fiil olarak ele alırlar. Bu kuramlara göre 

insanlar suç işler, çünkü bazı durumlarda bazı davranışların gerçekleştirilmesi 

gerektiğini öğrenmişlerdir249. Bu çerçevede suç, anormal bir psikolojik davranış 

                                                
244 R.A. Baron, D. Byrne, Social Psicology: Underslanding Human İnteraction, Boston, 1977’den 
nakleden Cüceloğlu, a.g.e. s.514. Farklı tanımlar için bkz. Aronson, a.g.e. s.4 vd. 
245 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.188, Demirbaş, a.g.e.  s.139 
246 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.188-189. 
247 A.e. s.192. 
248 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.s.193, Dinçtürk, a.g.e. s.25. 
249 Barlow, a.g.e. s.522 vd., Dönmezer, Kriminoloji, s.430, Demirbaş, a.g.e. s.138, İçli, a.g.e., s.117-
118, Dinçtürk, a.g.e. s.62. 
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değildir250. Aksine insanlar bunu böyle öğrendikleri için onlara normal gelir. 

Sutherland’ ın aykırılıkların birleşmesi teorisi, bu olguyu, insanların benzer örnekleri 

gözlemlemek suretiyle suçu öğrenmesi noktasında açıklar251.  Buna göre insanlar 

belli durumlara ilişkin her iki yola, yani suç işleme veya işlememeye ilişkin örnekleri 

gözlemler. Ancak bunların biri, her zaman diğerine nazaran baskın durumda olur. Bir 

kimse öğrenme aşamasında sorunların çoğunlukla suç teşkil eden çözüm yollarına 

ilişkin örneklerle temas eder, buna karşın aksi yöndeki örneklerden uzak kalırsa 

suçlu davranışı öğrenir ve zamanı gelince de tatbik eder252. 

Yukarıda vandalizmin genel olarak psikolojik ve sosyolojik kökenlerini 

inceledik ve özelikle bazı vandalizm türlerinde bunlardan birinin etkisinin daha ağır 

olabileceğini ifade ettik. Bunun gibi sosyo – psikolojik nedenler ve en başta 

öğrenme, hemen tüm vandalizm türleri açısından nedenler kombinasyonu içerisinde 

kendine yer bulabilir253. Bu açıdan, bu bölümde genel olarak vandalizme etki eden 

sosyo psikolojik etmenler, söz gelimi öğrenme, kendi kendini haklı çıkarma, nefret 

ve önyargılar gibi olgular incelenecektir. Ancak özellikle bazı vandalizm türleri 

açısından nedenler kombinasyonunda bu olguların ağırlığı daha çok görülecektir. Bu 

nedenle incelememizde nefret vandalizmi, ödettirici vandalizm ve araç vandalizmi 

açısından, bireyler arası sosyal etkileşim kurumları olarak, başta öğrenme olmak 

üzere sosyo psikolojik etmenlerin etolojik ağırlıklarına dikkat çekmek istiyoruz. 

 

b- Nefret Vandalizmi ve Toplumsal Önyargılar 

 

Nefret suçları, bu gün için kriminolojide özellikle ilgi çekmiş ve çeşitli 

araştırmalara konu olmuştur254. Bu ilgi nedensiz değildir; bu gün için nefret suçları 

en önemli toplumsal sorunlardan biridir. Gerçekten suç, öyle ya da böyle, her 

                                                
250 Dönmezer, Kriminoloji, s.429. 
251 İçli, a.g.e., s.118, Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.195. 
252 Dönmezer, Kriminoloji, s.432, Barlow, a.g.e. s.522-523. 
253 Sadece vandalizm açısından değil diğer tüm saldırgan davranışlar açısından öğrenmenin önemi için 
bkz. Aslı Zülal, “Şiddet”, Bilim ve Teknik Dergisi,Biltek, Tübitak, Sy:399, s.37. 
254 Bkz. Hall, a.g.e. s.1 vd. 
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toplumsal yapının içerisinde doğal bir olgu olarak var olur ve patolojik değildir255. 

Ancak nefret fiilleri bu doğallıktan ayrılır; zira ne zaman sayılarının artıp ne zaman 

azalacağı belirsizdir ve etkileri de birel ve gelip geçici değil; çoğul ve kalıcıdır. Bu 

gün için medyada, dünyanın herhangi bir yerinde bir ırksal grubun diğerine 

saldırdığına, dinsel grupların birbirlerine bombalar attığına, sağ ve sol görüşlü 

öğrencilerin çatıştığına şahit oluruz. Elbette ki bu olgular tamamen doğal sayılamaz, 

arka planlarında siyasi ve sosyal oyunlar vardır. Ancak hangi tahrik türü olursa olsun 

neticede insanlar hiçbir bireysel çıkarları olmadığı halde bile diğer insanlara zarar 

verebilmektedir256. Bu noktada vandalist eylemlerin bu tarz olaylarda en çok 

karşılaşılan durumlar olduğunu unutmamak gerekir. Yukarıda yaptığımız tipolojide 

nefret vandalizmini ayrı bir vandalizm tipi olarak sunmuş ve bu halde faillerin, çoğu 

zaman da fail gruplarının, üyelerini tekil anlamda tanımadıkları bir toplumsal gruba 

ya da topluluğa yönelik taşıdıkları nefret nedeniyle suç işlediklerini belirtmiştik257. 

Peki acaba bu insanlar tanımadıkları hatta yüzlerini bile görmedikleri başka 

insanların mallarına, sırf onlara eziyet etmek için neden zarar verirler? Onları, söz 

gelimi farklı bir dinsel grubun mallarını yakmaya, dükkanların camlarını kırmaya 

yöneltecek derecede etkin olan bu “nefretin” kaynağı nedir? 

Sosyal psikolojinin en önemli araştırma konularından biri olan önyargılar 

sorularımızın yanıtı olabilir258. Aronson, önyargıyı “seçilebilir bir kümeye karşı, 

yanlış ya da eksik bilgilerden türetilen genellemeleri temel alan düşmanca ya da 

olumsuz davranış”259 şeklinde tanımlamaktadır260. Burada önyargının olumsuz türü 

                                                
255 Durkheim, a.g.e. s.82. 
256 Bu kapsamdaki bir çok halde, kişinin başkalarını, en hafifinden, “küçümseyerek”, mesela 
Yahudilere soykırım yapan Almanlar açısından en azından kendisini “ari olmama” kuşkusundan 
kurtarmak gibi manevi bir tatminin söz konusu olduğu yönünde bkz. Arno Gruen, İçimizdeki 
Yabancı: Nefretin Kökenleri, Yabancı Olana Nefret ve Sonuçları, çev: İlknur İgan, İstanbul, 
Çitlembik Yay., 2005, s.21 vd. 
257 Nefret suçları kavramı üzerinde bir tanım birliği olmamakla birlikte bu kavram genellikle, 
“mağdurun bir grubun üyesi olması nedeniyle mağdur edildiği suç tipi” noktasında tanımlanmaktadır. 
Bu kavramla ilgili örneğin “ekonomik, sosyal ya da politik açıdan herhangi bir çıkış yoluna sahip 
olmayan ve toplumun çoğunluğu tarafından değersiz addedilen bir gruba yönelmiş doğrudan şiddet 
davranışı” ya da “failin, var olan ya da var sayılan statüsüne yönelik taşıdığı önyargılar temelinde 
seçtiği mağdura yönelik gerçekleştirdiği illegal davranış” şeklinde tanımlar verilmiştir. Bu ve diğer 
tanımlar için bkz. Hall, a.g.e. s.2-3. 
258 Nefret suçları genellikle önyargılar kapsamında incelenmektedir. Bkz. Hall, a.g.e. s.9 vd. 
259 Aronson, a.g.e. s.184. 
260 Farklı tanımlar için bkz. Hall, a.g.e. s.22 vd. 
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ele alınmıştır261. Bu anlamda önyargının iki önemli öğesi vardır262. Birincisi 

önyargılar düşmanca bir tutum veya davranışı içerir. Burada bu düşmanca davranış 

ya basit bir tepkiyi ya da önemli bir nefreti yaratır263. İkincisi bu olumsuz tavır, 

seçilebilir bir kümeye karşı yöneltilmiş genellemeleri temel alır264. Burada önyargılı 

kimse bir dinsel, ırksal, toplumsal ya da siyasal grubun tüm üyelerine yönelik 

olumsuz genellemeler üretmektedir. Bu önermeler genellikle streotipleme olarak 

adlandırılır265. Bu halde herhangi bir kimse, bir kümenin zihninde tasarladığı 

ayırdedici özelliklerini o kümedeki herhangi bir kimseye, o kümenin üyeleri 

arasındaki gerçek ayrımlara bakılmaksızın yüklemekte, bilinçsiz bir genelleme 

yapmaktadır266. (X) dini mensupları ahlaksızdır, (Y) milleti üyeleri hırsız ve 

düzenbazdır, (Z) siyasal topluluğu üyeleri materyalisttir gibi. Peki nefret 

vandalizminin kökenleri olarak bu önyargıların nedenleri nelerdir ve nasıl mala karşı 

şiddet doğururlar? 

Önyargıların nedenler konusunda oldukça farklı görüşler sunulmuştur267. 

Ancak genellikle bu görüşlerin hepsinin belli ölçüde açıklama getirebileceği ve bir 

arada sunulmalarının daha yararlı olacağı fikri hakimdir268. Bu çerçevede ilk önce 

insanların biz ve ötekiler algısına bakmak gerekir. Her insan kendini bir gruba ait 

hisseder. Bu grup, bir ailenin üyesi olmaktan bir dini grubun ya da ırkın üyesi 

olmaya kadar uzar. Bu aitlik duygusu doğal olarak topluluk içindeki diğer kimselerin 

“biz” kavramı içinde algılanmasını gerektirir. Bu da zorunlu olarak diğer kimselerin 

“öteki” olarak algılanmasını gerektirir. Bu genel geçer bir algılama değildir. 

                                                
261 Önyargılara ilişkin kuramsal görüşler genellikle önyargıların temelde olumlu bir fonksiyon 
gördüklerini ifade eder. Örneğin Allport’a göre ön yargılar normal ve makul bir insan davranışıdır ve 
genellemeler hayatı kolaylaştırır. Örneğin gökyüzünde kara bulutların görülmesinin yağmur yağacağı 
işareti olduğu fikri de temelde bir önyargıdır ancak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Ancak 
önyargıların negatif yönleri de vardır. Allport bunları, tartışma, ayrım yapma, geriye çekilme, fiziksel 
saldırı ve yok etme davranışları olarak ifade etmiştir. Allport, The Nature of Prejudice’,1954, s.14’ 
den aktaran Hall, a.g.e. s.26-27. 
262 Cüceloğlu, a.g.e. s.543. 
263 Bkz. Hall, a.g.e. s.15-17. 
264 Aronson, a.g.e. s.184 vd. 
265 Hall, a.g.e. s.27, Aronson, a.g.e.s.185. 
266 Hall, a.g.e. s.27-28, Cüceloğlu, a.g.e. s.543. 
267 Bkz. Hall, a.g.e. s.27 vd., Cüceloğlu, a.g.e. s.545 vd., Aronson, a.g.e. s.195 vd. 
268 Aronson, önyargıların tek bir nedene bağlanamayacağını, bunlara etki eden çok sayıda etkenin 
olduğunu belirtmekte ve “ekonomik ve siyasal rekabet ya da çatışma, yanlış yönlendirilmiş 
saldırganlık, kişilik gereksinimleri ve varolan toplumsal normlara uyum gösterme” şeklinde dört farklı 
nedenin her birinin önyargıların artmasında etken olduğunu belirtmektedir. Aronson, a.g.e. s.196 
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Okuldaki sıra arkadaşı kendisi ile aynı dinden olduğu için, eğer din söz konusu ise 

kişinin “biz” kavramı içinde, ancak farklı bir milletten ise ve millet kavramı söz 

konusu ise “öteki” kavramı içinde kendisine yer bulabilir. Bu “biz ve öteki” ayrımı 

öncelikle toplumsal alt kültürler içinde öğrenilir269. Ancak bundan sonradır ki çeşitli 

etkenlere karşı kuvvetli bir reaksiyon olarak kendini gösterebilsin. 

Her şeyden önce önyargılar ekonomik ve siyasal ya başka türlü çeşitli 

rekabetler sonucu olarak düşünülmüştür. Aronson’ un ifade ettiği gibi “kaynakların 

sınırlı olduğu durumlarda egemen küme, bir maddesel üstünlük kazanmak için bir 

azınlık kümesini sömürmeye ve aşağılamaya çalışabilir. Gerginlik ve karşılıklı olarak 

birbirini aşağılayıcı erekler üzerinde bir çatışma olduğu zamanlarda önyargılı 

davranışlar artma eğilimi gösterir. Erekler ekonomik olsun, siyasal olsun ya da 

ideolojik olsun, bu geçerlidir”270. Örneğin bir toplumda kısıtlı olan iş olanaklarının 

daha ucuza çalışabilen göçmen işçilerce karşılanması, çoğunluk durumundaki 

grupların bu göçmen gruplara olan önyargılarını arttıracaktır. Amerika’da, 

demiryollarında çalışan Çinlilere yönelik algının geçirdiği trajik evrim bize bu 

önermenin ne kadar doğru olabileceğini göstermiştir271. Türk asıllı Amerikalı sosyal 

psikolog Muzaffer Şerif’in iki çocuk grubu arasındaki ilişkinin evrimine yönelik 

deneyi de oldukça önemlidir. Bu deneyde çocukların oluşturdukları ve dayanışmanın 

öngörüldüğü dönemde birbirine yakın ve sıcak davranan grupların, işin içine rekabet 

girince birbirlerine karşı keskin önyargılar ve nefret oluşturdukları ve hatta rekabet 

durumu sona erdirilse bile bu önyargıların silinmediği gözlemlenmiştir272. 

Bazı durumlarda rekabetin görünür olmadığı hallerde de herhangi bir 

engellenme, önyargılara neden olacaktır. Psikolojik kökenleri izah ettiğimiz başlıkta, 

insanların ani vandalizmi çoğu zaman çeşitli engellemelere karşı gerçekleştirdiğini 

ve bu engellemelerde, özellikle engelleme unsuruna yönelik tepkide bulunulamaması 

halinde, bireylerin başka unsurlara ve bu arada eşyalara yöneleceğini belirtmiştik273. 

İşte bunun sosyo-psikolojik bir boyutu da toplum içindeki engellemelerin tepkiyi 

                                                
269 Hall, a.g.e. s.30-31, Cüceloğlu, a.g.e. s.545. 
270 Aronson, a.g.e. s.197. 
271 A.e. s.198. 
272 A.e. s.199-200. 
273 Bkz. yukarıda § 6, B, 3,  b. 
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azınlık gruplarına yöneltmesi şeklinde ortaya çıkar274.  Aynı tekil anlamda insanlarda 

olduğu gibi çoğul anlamda toplumsal yapılar için de engellenmeler söz konusu 

olabilir275. Fakat burada tepkinin engelleyen unsura yöneltilmesi de zordur. Aronson’ 

un örneğinden yola çıkarsak, kitlesel bir işsizlik durumundaki engellenmiş kişi buna 

yönelik birikmiş tepkisini nereye yöneltecektir? Bu durumdaki bir kişi ya da grubun, 

ekonomik sisteme ya da daha az soyut hükümete karşı tepkisel davranışta bulunması 

her zaman mümkün olmayacaktır276. İşte bu gibi durumlarda insanlar bir günah 

keçisi ararlar277. Topluluklar da yine başka toplulukları günah keçisi olarak 

görebilirler278. Bu gibi durumlarda insanlar “öncelikle sevilmeyen, görece güçsüz 

olan ve görülebilir olan kümelere yönelme”279 eğiliminde olacaklardır280. 

Daha az kabul görse de Adorno’nun önyargılı kişilik görüşüne de değinmek 

gerekir281. Adorno, yaptığı çeşitli deneylerde, kişilerin ne kadar otoriter olduklarını 

gözlemlemeye çalışmıştır. Buna ilişkin F ölçeği adı verilen bir ölçek geliştiren 

araştırmacı, söz gelimi “cinsel saldırganların aleme ibret olsun diye asılması”, 

“otoriteye saygının çocuklara mutlaka öğretilmesi gereken bir şey olduğu” gibi 

yargılara sahip olup olmadıklarını incelemiştir. Bu deneylerde F ölçeği yüksek, yani 

daha otoriter olan kimselerin azınlık gruplarına karşı yüksek önyargı taşıdıkları 

gözlemlenmiştir282. Bunun kökeninde otoriter kimselerin çocukluklarında ana babaya 

son derece bağımlı, onlardan korkan ve onlara karşı bilinçsiz bir düşmanlık duyan 

                                                
274 Aronson, a.g.e. s.200-201,Cüceloğlu, a.g.e. s.314. Faklı bir yaklaşım için bkz. Gruen, a.g.e. s.26. 
275 Hall, a.g.e. s.80. 
276 Aronson, a.g.e. s.197,202. 
277 Hall, a.g.e. s.81. 
278 Aronson, a.g.e. s.202, Cüceloğlu, a.g.e. s.314. 
279 Aronson, a.g.e. s.203. 
280 Gruen ise bu olgunun nedenlerini kişilikte aramaktadır. Yazara göre kişinin çocukken muhtaç ve 
çaresiz olması ve bu sebeple anne ve babasına bağımlı olması, kişinin bir nevi kurban durumunda 
olmasına neden olmaktadır; bu “anne-babaya uymama” istemi ile “onlara bağımlılığın yarattığı 
mecburiyet” bir “içsel terör” meydana getirecektir ve bu iç terör de tam da bu nedenle varoluşsaldır. 
Kişinin kendisine verdiği değer esas olarak başarıya, statüye ve maddi kazanca dayanıyorsa, bu tür 
dışsal kazanımların kaybedilmesi ihtimali varoluş karşısında bir tehdit olarak algılanır, zira çaresizlik 
ve muhtaç olma temelinde yatan eski içsel çatışma (yazar bunu içsel terör olarak ifade etmektedir) 
yeniden canlanacaktır. İktisadi ve/veya ahlaki istikrarsızlık dönemlerinde içsel çaresizlik ve eski içsel 
terörden kaçma baskısı o kadar büyür ki, insan buna karşı ancak enerjisini güçlendirerek direnebilir. 
Bu da içsel çatışmanın asıl tetikleyicisi olan “kendiliğimizin” dıştaki yabancılarda aranması ve bir 
mücadele başlatılması ile gerçekleşir. Yazara göre iktisadi ve/veya ahlaki istikrarsızlık dönemlerinde 
yabancı düşmanlığının artmasının nedenini burada aramak gerekir. Bkz. Gruen, a.g.e. s.26, 35. 
281 Bkz. Cüceloğlu, a.g.e. s.544, Aronson, a.g.e. s.202 vd. 
282 Aronson, a.g.e. s.203. 
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kimseler olarak bu durumlarının, yetişkinliklerinde korku ve güvensizlik nedeni ile 

güçsüz kümelere karşı yönlendirilmiş saldırı biçimine dönüşmesinin yattığı ileri 

sürülmüştür283.  Benzer bir şekilde Dicks’in yaptığı araştırmaların, “cezalandırıcı 

otoriteyle özdeşleşmenin, insanı, kendiliğini ‘gözden çıkarttığı’, güçlülük ve yakınlık 

ihtiyacını inkar etmek zorunda kalması nedeniyle kendi gücünü geliştiremediği bir 

duruma götürdüğünü” gösterdiği belirtilmiştir284. Bu halde “insanın kendisine karşı 

duyduğu saldırganlık, başkalarına, daha zayıf insanlara” yansıtılmaktadır285. 

Bütün bunların yanında pek tabiidir ki önyargıların en önemli nedenleri sosyal 

normlara uymanın yan etkileri olmalarıdır. Bir toplum ve gelenek, belli bir sosyal 

gruba karşı, kökenlerini yukarıdaki hallerden birinden alan ya da tamamen belirsiz 

bir şekilde gelişen bir önyargı oluşturabilir. Öyle ki bu toplumun üyesi olmak 

bilinçsizce bu önyargıları benimsemekten geçecektir286. Ancak her durumda 

önyargıların özellikle sosyal engellemelerle karşılaşıldığında, azınlık niteliğindeki 

dini, ırki, kültürel ya da siyasal gruplara karşı saldırgan bir tutuma yol açtığı 

aşikardır287. İşte bu saldırganlık, çoğu zaman o kimselerin mallarına yönelecektir.  

Bu çerçevede özetle bizce, nefret vandalizmi olarak adlandırdığımız fiillerin 

faillerinin, çoğu zaman da fail gruplarının, üyelerini tekil anlamda tanımadıkları bir 

toplumsal gruba ya da topluluğa yönelik taşıdıkları nefret nedeniyle işledikleri 

vandalist eylemlerin kökeninde, bu önyargıların etkilediği saldırgan davranışlar 

yatmaktadır. 

c- Genel Olarak Vandalizmin Öğrenilmesi ve Özellikle Araç 

Vandalizm 

 

Yukarıda saldırgan davranışların içgüdüsel mi öğrenilmiş mi olduğuna ilişkin 

tartışmalara değinmiştik. Bu sorun henüz çözümlenememiş olsa da saldırganlığın, o 

anki hal ve konulara göre biçimlendirilmesinin öğrenilmiş bir olgu olduğu 

                                                
283 Aronson, a.g.e. s.202-203. 
284 Bkz. Gruen, a.g.e. s.199. 
285 A.e. 
286 Hitler dönemi Almanya’sı ile ilgili ilginç örnekler için bkz. A.e. s. 182 vd. 
287 Aronson, a.g.e. s.197 vd, 200 vd. 
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söylenebilir. Bu kapsamda acaba vandalist eylemler açısından toplumsal öğrenmenin 

etkisi nasıl açıklanabilir? 

Bireyi,n birel anlamda engellenmesi, saldırgan davranışın ortaya çıkması 

açısından önemli bir etkendir. Ancak hangi engellemeye, nasıl bir tepki verileceği 

toplum içinde öğrenilir288. Gerçekten bir kimsenin, hangi tür engellenme ile 

karşılaştığında, bunu aşabilmek için nasıl bir davranış sergileyeceği gerçeğinin 

temelinde, bunun öğrenilmiş olması önemli bir etkendir289. Yukarıda izaha 

çalıştığımız ani vandalizm hallerinde, bu öğrenilmiş davranış, özellikle aktüel bir 

şekilde kendini gösterebilir. Ancak bilinçsiz vandalizm bir tarafa bırakılırsa, hemen 

her vandalist eylemde toplumsal öğrenme bir şekilde rol oynar. Bir çocuk, babasının, 

kızdığı komşusunun eşyasına zarar verdiğini görürse, kendisine haksızlık yapan 

insanların mallarına zarar verilmesini gerekli bir davranış olarak öğrenir. Bu açıdan 

ödettirici vandalizmde de öğrenmenin rolü vardır. Bunun gibi söz gelimi toplumsal 

nefretin nasıl yönlendirileceği yani nefret vandalizmi ya da ideolojik davranışın aracı 

olarak çatışmasal vandalizmde de öğrenim süreçleri önemli rol oynar. Bunları ilgili 

bölümlerde belirtmeye çalışmıştık. Toplumsal öğrenimin hemen her vandalist 

davranışın etolojik nedeni açısından rolü bulunsa da araç vandalizm açısından 

öğrenmenin nedensel ağırlığı daha büyüktür. Bu kapsamda vandalizmin, bir araç 

olarak öğrenilmesini incelemek gerekir. 

Doğal anlamda öğrenme psikolojik bir gelişim sürecini ifade eder. İnsan, 

hayatının ilk anlarından itibaren öğrenme aşamasına geçer290. Gerçi öğrenme 

yalnızca insana özgü değildir291, ancak gelişmiş bir öğrenme yeteneği yalnızca 

insanda bulunur. İnsanlar, belli neticelere ulaşmak için edimsel davranışlarda 

bulunurlar. Bu davranışlar ise bir deneme yanılma frekansının içinde ard arda 

gerçekleşir. Eğer davranış sonucunda netice elde edilirse, bu bir pekiştireç olarak bir 

kez daha aynı durumla karşılaşılması halinde benzer bir davranışta bulunulmasını 

sonuçlayacaktır292. Ancak öğrenme yalnızca deneme yanılma yöntemiyle olmaz. 

                                                
288 Aronson, a.g.e. s.157, Zülal, a.g.e. s.37-38. 
289 Aronson, a.g.e. s.157, Cüceloğlu, a.g.e. s.314-315. 
290 Bkz.Cüceloğlu, a.g.e. s.346 vd. 
291 Bkz. Glaynn Goodall, “Öğrenme”, in Thema Larousse, Tematik Ansiklopedi, Milliyet,1994, 
s.206-207. 
292 Cüceloğlu, a.g.e. s.149, Goodall, a.g.e. s.206. 
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İnsanlar başkalarının davranışlarını sadece gözlemlemek yoluyla da öğrenebilirler. 

Ancak Sutherland’ dan bu yana kabul edildiği gibi aynı duruma ilişkin olumlu 

(sapıcı olmayan) örnek davranışlar ile olumsuz örnek davranışlar hep bir yarışma 

içinde olacaktır ve olumsuz örnek davranışlarla daha çok karşılaşılması, sürekli bir 

pekiştireç etkisi ile davranışın kabullenilmesi sonucunu doğuracaktır293. Bu noktada 

olumsuz rol paylaşımına da değinmek gerekir. Olumsuz rol paylaşımı, özellikle 

insanların örnek olarak gördükleri kişilerdeki davranışları daha kolay benimsemesi 

ile ilgilidir294. Toplumda sevdiği ya da saydığı herhangi bir şahıs; babası, annesi, 

arkadaşları ya da tamamen bir televizyon/hayal kahramanı özellikle çocuk için bir rol 

modelidir. Örnek alınan bu kimselerin davranışları daha kolay benimsenir295. 

Sapıcı davranışların öğrenilmesi noktasında özellikle, gerçekleşmesi istenen 

hedefe yönelmiş davranışların ya bir engelleyeni ortadan kaldırma ya da hedefe daha 

kolay ulaşma amacı ile herhangi başka davranışların araç olarak kullanılması 

önemlidir. Örneğin jeton sıkışan telefonun yumruklanarak çalıştırılması296, içinde 

para bulunup da açılamayan kasanın kırılması, araba teybi çalınabilmesi için aracın 

camının kırılması gibi hallerde, bir çıkara ulaşmak amacıyla mala karşı şiddet, bir 

araç olarak kullanılmaktadır. Araç vandalizm olarak adlandırdığımız bu davranış, 

aslında toplumsal öğrenmenin bir sonucudur. Fail bu halde vandalist davranışları, 

bunun araç olarak kullanışlı olduğunu öğrendiği için yapmaktadır. Aslında bir şeyin 

araç olarak öğrenilmesi, binlerce yılık insan gelişiminin temel sıçrama noktalarından 

birisidir. İnsan herhangi bir şeyin başka bir şeye ulaşmanın aracı olduğunu en iyi 

idrak edebilen canlıdır ve öğrenme de çoğu zaman araca yönelik olacaktır. İşte araç 

vandalizmde de ne mağdura karşı bir öfke, ne nefret, ne akıl hastalığı ne de failde bir 

zevk ihtiyacının tatmini durumu söz konusu değildir. Aksine fail, vandalist eylemi, 

ulaşmak istediği amaç için iyi bir araç olması münasebetiyle gerçekleştirmektedir. 

Bunun kökeninde ise bu davranışın en iyi yol olduğunun, deneyimleme ya da rol 

modellerinden görme yoluyla öğrenilmesi yatmaktadır. 

                                                
293 Dönmezer, Kriminoloji, s.432. 
294 Aronson, a.g.e. s.158 Zülal, a.g.e. s.37. 
295 Zülal, a.g.e. s.37. 
296 Dinçtürk,a.g.e. 61-62. 
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d- Kişisel Öç ve Ödettirici Vandalizm  

 

İnsanda öç alma duygusu, kökenleri çok eskiye dayanan temel bir güdüdür. 

İnsanın binlerce yıllık gelişim evresinde, kendisine kötülük yaptığını düşündüğü 

türlere karşı saldırganlık eğilimleri oluşmuştur. Genellikle öç almanın adaletsizliğe 

karşı gösterilen temel bir tepki olduğu belirtilmiştir297. Burada söz konusu olan, bir 

engellemeyle karşılaşan bireyin buna tepkisi değildir. Aksine engelleme olsun ya da 

olmasın, insanı öfkelendiren durum ortadan kalktıktan kısa veya uzun bir süre sonra 

engelleyen veya zarar veren bireye yönelmiş bir saldırganlık söz konusudur. Buradan 

yola çıkarak öç almanın bir süreci ifade ettiğini söyleyebiliriz: Öncelikle bir başka 

şahıs ya da hayvan bir kimseye zarar verir ya da sair bir kötülük yapar. Fail, 

karşısındakinin bu kötülüğü, hiç ya da en azından bu derece yapmasına hakkı 

olmadığını düşünür. İkinci olarak dışsal etki ve buna ilişkin algı bellekte kaydedilir. 

Son olarak ise hatırlanan olaya tepki, koşulları gerçekleştiğinde karşı tarafa 

yöneltilir.  

 Dışsal uyaranın değerlendirilmesi ve onun belleğe kaydedilmesi insana 

özgüdür. Çünkü yalnızca insan, somut bir olaya ilişkin soyut çıkarımlar yapıp, bunlar 

arasında ilişki kurabilir. Gerçi biyolojik bir organizma olarak insanın, üreme ya da 

hayatta kalma anlamında hiçbir yararı olmayan adalet güdüsünü nasıl kazandığı, hali 

hazırda bilim adamlarını uğraştırmaktadır. Konumuz açısından bakarsak acaba 

insana, kendisine karşı, tepki göstermesi gereken bir haksızlık yapıldığı algısı nasıl 

oluşur?  

Önceleri bunun salt toplumsal bir süreç olduğu kabul edilmekteydi298. Yani 

genel olarak toplumsal yapının, insana, değer verdiği şeylere yönelmiş etkilere tepki 

vermesini salık verdiği düşünülmüştür. Bu, genel olarak sosyallik içinde öğrenilen 

bir adalet anlayışının örneği olarak görülmüştür299. İlkel topluluklarda çok ender 

                                                
297 Bkz.Michael E. McCullough, Beyond Revenge- The Evolution of The Forgiveness İnstinct, San 
Francisco, Jossey-Bass, 2008, s.22. 
298 Dinçtürk, vandalizmde “algılanan adaletsizlik” durumunun nedensel bir etkisi olduğunu belirtmiş 
ancak bu nedensel etkinin kökenini açıklamamıştır. Yazar, adaletsizlik algısı ile vandalizm arasındaki 
bu ilişkinin sistem içindeki mevcut fırsatlar ya da kişinin adaletsizliğin kaynağını tanıyıp tanımaması 
gibi bir çok etken tarafından belirleneceğini ifade etmiştir. Bkz. Dinçtürk, a.g.e. s.17. 
299 McCullough a.g.e.s.22. 
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rastlanan sapıcı davranışlarda mağdura kişisel öç imkanının verilmesi olgusu, 

insanlık tarihinde her dönem, az ya da çok desteklenen bir anlayış olmuştur. Öç 

almanın toplumsal yapı içinde geliştiği anlayışı yanlış olmayabilir. Özellikle öç 

almanın toplumsal yapıya adaptasyon ile ilgili olduğu görüşü300, bu kavramın 

objektif olarak anlaşılabilmesi için önemlidir. Gerçekten toplumda bir çok davranış 

karşısındaki kişinin tepkisinin tartılmasına bağlı olarak tekrarlanmakta veya 

çeşitlenmektedir. Bu halde öç alma takip edebilecek saldırıları önlemek için bir araç 

olarak görülür301. Ancak son dönemde yapılan bazı araştırmalar, öç alma ve adalet 

duygusunun kökeninin yalnızca toplumda olmadığını ortaya koymuştur. 

 Bu konuda Ernst Fehr’in yakın zamanda yaptığı ve sonuçlarının Science 

Dergisi’nde yayınlandığı araştırması, aslında adaletin insan beyninin yarattığı doğal 

bir güdü olduğunu ortaya koymuştur302. Canlı türlerine ait davranışların incelenmesi, 

bunların üreme ve hayatta kalma amaçlarından biriyle gerçekleştirildiği mantığına 

dayanır. Bazı insan davranışlarının, özellikle de adalet duygusunun dışa vurumu ne 

üreme ne de hayatta kalma açısından salt bir çıkar sağlamamakta olmasına rağmen, 

neden bu davranışlara yöneldiğini inceleyen bilim adamları, özellikle beyindeki bazı 

bölgelerin bu güdüyle ilgili faaliyet gösterdiklerini gözlemlemişlerdir. Yapılan 

araştırmalarda beynin dorsolateral ön korteks bölgesinin adalet duygusu ile ilgili 

olduğu ortaya konmuştur. Fehr, yaptığı çalışmalarda beynin bu bölgesinin kişinin 

çıkar dürtüsünü bir şekilde bastırdığı sonucuna varmıştır303. 

 Adalet duygusunun sinirsel bir temeli olması, salt sosyal bir olgu olmadığını 

göstermesi açısından önemlidir. Bilim adamları, kişinin kendisine yapılmış 

haksızlığa karşı tepki göstermesinin, kişinin kendi veya yakınlarına yönelik takip 

edebilecek saldırılar açısından caydırıcı bir etkiye sahip olmasından kaynaklandığını 

belirtmişlerdir304. Hatta yapılan araştırmalar, kişinin başkalarına yapılan haksızlıklara 

karşı cezalandırıcı tepki vermesinin de sinirsel bir temeli olduğunu düşünmemizi 

sağlamaktadır305. 

                                                
300 A.e. s..45 vd. 
301 A.e. s.49 vd. 
302 “Haksızlığı Cezalandırmanın Sinirsel Temeli”, Biltek, Bilim ve Teknik Dergisi, Eylül 2004, s.8-9 
303 “Adalet Beyinde Başlıyor” http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/387163.asp (çevrimiçi) 21.05.2009. 
304 Bkz. McCullough a.g.e.s.49 vd. 
305 “Haksızlığı Cezalandırmanın Sinirsel Temeli”, Biltek, Bilim ve Teknik Dergisi, s.8-9. 
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 Adalet duygusunun ve cezalandırma davranışının biyolojik bir temelinin 

olması, neden bize yapılan haksızlıklar karşısında gerginleştiğimizi, bu haksızlığa 

cevap veremediğimiz durumlarda kendimizi kötü hissettiğimizi ya da öç aldığımız 

zaman rahatladığımızı açıklayabilmektedir. Bu çerçevede ödettirici davranışlar insan 

gelişiminin meydana getirdiği güdüsel bir tepki olarak değerlendirilebilir. Ancak bu 

ödettirici davranışın vandalizm şeklinde somutlaştırılması bir çok başka etkenin 

sonucudur306. Bir kere karşınızdaki kişiye zarar verilmesi, ona bir acı çektirilmesi, 

somut olaydaki koşullara bağlıdır. Eğer haksızlığa uğramış kişi karşısındaki kişiye ya 

da onun ailesine fiziksel bir zarar veremeyeceğini düşünürse onun mallarına 

yönelecektir307. Ancak böyle bir imkan olsa bile, orantısal mantık kullanan fail, söz 

gelimi mağdurun köpeğinin öldürülmesi ya da çok sevdiği arabasının çizilmesinin de 

ona, kendi intikam duygusunu tatmin edecek bir acı yaşatacağını düşünebilir ve daha 

fazlasını yapmaktansa mallarına zarar vermekle yetinebilir. Bunlar gibi bir çok farklı 

değişken, kökeninde insandaki güdüsel intikam ve adalet duygusunun, devlet 

tarafından karşı tarafın cezalandırılması suretiyle hiç ya da yeteri kadar 

giderilmemesi nedenine bağlı olarak, onun mallarına zarar verilmesini 

tetikleyebilecektir. Hiç kuşkusuz vandalizmin bir araç olarak seçilmesinde toplumsal 

öğrenmenin de payı büyüktür308. Komşusundan hakaret işiten babasının, onun 

mallarına zarar vermek suretiyle rahatladığını gören çocuk, bu şekilde ödettirici 

vandalizmi bir araç olarak öğrenecek ve benzer durumda kendisinin de aynı tepkiyi 

vermesi olasılığı artacaktır.  

Sonuç olarak ödettirici vandalizmde kökenleri sinirsel olan, tatmin edilmemiş 

öç alma ve adalet güdülerinin rolü büyüktür. Bu güdülerin tatmininde ödettirici 

vandalizmin bir yöntem olarak benimsenmesi ise başta toplumsal öğrenme olmak 

üzere, somut durumdaki bir çok koşula bağlı olarak biçimlenecektir. 

 

 

 

                                                
306 Dinçtürk, a.g.e. s.17. 
307 Burada da ter değiştirmiş engellemeye benzer bir durum vardır. Fail için önemli olan hasmına 
yaptığı haksızlığın bedelini ödetmek olduğundan bunun nasıl olacağı önemli değildir. 
308 McCullough a.g.e.s.22. 
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B- SUÇ EPİDEMİOLOJİSİ AÇISINDAN VANDALİZM 

 

Suç epidemiolojisi başlığı altında biz, vandalizm oranlarına etki eden yaş, 

medeni durum, cinsiyet gibi bireysel ve sosyal sınıf, kentleşme, ekonomik durum 

gibi toplumsal ve çevresel değişkenleri ele almaya çalışacağız. Esasında 

epidemioloji, hastalıkların toplumdaki dağılımına ilişkin bir tıp terimidir. Bu terim 

çerçevesinde belli bir hastalığa ilişkin sayısal verilerin bir toplumda cinsiyet, yaş, 

bölge, meslek vb. gibi olgulara ilişkin değişimi incelenir. Belirttiğimiz üzere suç, bir 

hastalık yani patoloji değildir. Ancak epidemioloji kavramının, çeşitli değişkenler 

karşısında her hangi bir sosyal olgunun konumuna ilişkin incelemeler için 

uygulanması da mümkündür. Son dönemde Amerikalı kriminologlar da suç 

oranlarının yaş, etnik durum, sosyal sınıf vb. olgulara göre dağılımı ile ilgili suç 

epidemiolojisi kavramını kullanmaktadırlar309. Bizce de suçun sosyal, bireysel ve 

çevresel etmenlere göre dağılımı için suç epidemiolojisi kavramı kullanılabilir. 

Kriminolojik açıdan çeşitli değişkenlerin hangi suçları, nasıl etkilediği önemli 

bir araştırma alanıdır. Yapılan bir çok istatistiki çalışmada da bu tarz durumlara 

dikkat çekilmiştir. Biz de vandalizm açısından yaş, medeni hal, ekonomik durum vb. 

değişkenlerin suç sayılarına olan etkisini inceleyemeye çalışacağız. Bu konuda bir 

çok çalışma yapılmış olmasına rağmen resmi istatistiklerin oldukça geniş bir alanı 

kapsaması açısından biz özellikle Amerika ve Türkiye’de tutulan resmi kayıtlara 

göre inceleme yapmaya çalışacağız. 

 

1- Bireysel Değişkenler 

 

 Yaş, önemli bir kriminolojik değişkendir310. Uzun zamandır suçluluğun yaş 

grupları açısından farklılık gösterdiği kabul olunmaktadır311. Genel olarak yirmili 

yaşlarda artan suçluluğun önce yavaş, otuz ve otuz beş yaşlarından sonra ise hızla 

                                                
309 Bkz. Ronald L. Alers, “Epidemiology, Criminology and Theories Of Crimes” 
http://apha.confex.com/apha/136am/webprogram/Paper189247.html 
310Dönmezer, Kriminoloji, s. 154. İçli, a.g.e., s.297. 
311 Demirbaş, a.g.e. s.155. 
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indiği belirtilmektedir312. Yaşla ilgili sınıflandırmalar farklılık arz etmekle birlikte 

genellikle suçlularla ilgili olarak; çocuk, genç, yaşlı suçlular olmak üzere üçlü veya 

çocuk, genç, orta yaş ve yaşlı suçlular olmak üzere dört veya daha fazla gruptan 

oluşan bir sınıflandırma yapılmaktadır313. Ancak suç istatistiklerinde genellikle yaş 

aralıkları dikkate alınır. Yaşla ilgili en önemli olgulardan biri çocuk suçluluğudur. 

Genellikle çocuk 18 yaşından küçük kimseler olarak belirtilmekteyse de  bazı 

sınıflandırmalarda daha küçük yaşlara da rastlanabilmektedir314. Çocuk suçluluğu, bu 

gün başlı başına özel bir araştırma alanı teşkil etmektedir. Çocuk suçluluğunun 

kendine has neden ve faktörleri olmakla birlikte belirli suç tipleri açısından 

çocukların özel önemine dikkat çeken çalışmalar da bulunmaktadır. 

 Konumuz açısından bakıldığında, istatistikler vandalizmin, özellikle gençlik 

dönemi yani 18-30 yaş arasında arttığını göstermektedir315. Çocukların bu suçları 

işleme oranları ülkelere göre oldukça farklıdır. 2003 yılı Türkiye adalet 

istatistiklerine316 göre işlenen 10472 mala zarar verme fiilinden dolayı yargılanan 

16626 sanıktan 15079’ü 19 yaş üstü iken, 1547 sanık 18 ve daha küçük yaş 

grubundan gelmekteydi. Bu da yaklaşık tüm mala zarar verme suçlarının %9,3’ üne 

denk gelmekteydi. Aynı yıl TCK çerçevesinde yargılanan tüm sanıklar içinde 

çocukların oranı ise %10,4 olmuştu. Bu istatistikte mala zarar verme suçu işlediği 

iddia edilen 18 yaş altı sanıklardan 12-15 yaş grubundakilerin sayısı 381 (%24,6) 

iken, 16-18 yaş grubundakilerin sayısı 1166’dır (%75,4). Yine ülkemizde tutulan 

2006 emniyet istatistiklerine317 göre 2006 ocak-ekim döneminde işlenen mala zarar 

verme fiilleri dolayısıyla takibata uğrayan 15465 şüpheliden 18 yaş üstü olanların 

sayısı 13741 iken, 18 yaş ve altı olanların sayısı 1724’dür. Bu da oransal olarak 

%11.1’e denk gelmektedir. Bu yıl içinde tüm mala karşı suç fiillerinden dolayı takip 

edilen faillerden ise orantısal olarak yaklaşık %21.4’ü çocuktur. Amerikan Adalet 

Bakanlığı tarafından yayınlanan 1996 suç istatistiklerine318 göre toplam 234,215 

                                                
312 İçli, a.g.e., s.297, Demirbaş, a.g.e. s.155. 
313 Örneğin Demirbaş, değişik yaş grupları başlığı altında suçluları, “çocuk suçluluğu, genç suçluluğu 
ve yaşlı suçluluğu” olarak üçlü bir ayrımda incelemiştir. Bkz. Demirbaş, a.g.e.  s.157 vd. 
314 Bkz. A.e.  
315 Bkz. Dinçtürk, a.g.e. s.40-41. 
316Demirbaş, a.g.e. s. 352 vd. 
317 İçli, a.g.e. s.363, tablo 65. 
318 Crime in the United States, 1996, DIANE Publishing, 1997,s.228. 
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vandalizm suçlusundan 103,333’ü 18 yaş altıdır ki bu da yaklaşık %44.1’e denk gelir. 

Görüldüğü üzere iki ülkedeki oran arasındaki fark çok büyüktür. Bu olgu bizce, hem 

ülkemizde çocuklar üzerindeki ebeveyn kontrolünün çok daha kuvvetli olması ve 

buna paralel olarak da çocukların çok ileri yaşlara kadar sapıcı nitelikli davranışları 

işleme olasılıklarının düşük olması hem de ülkemizde çocukların işledikleri vandalist 

eylemlerin çoğunlukla sanık yakını ile mağdur arasında çözümlenip, güvenlik 

güçlerine intikal ettirilmemesi ve bu sayede siyah sayı olarak kalması ile ilgilidir. 

 Vandalist eylemlerin genellikle hangi yaşlarda yoğunlaştıkları açısından da 

ABD 1996 istatistiklerine göz atabiliriz. Bu istatistikler göz önüne alındığında suçun 

en çok 13 ila 18 yaş arasında işlendiği görülmektedir. Bu grup içinde ise suç en çok  

15 – 16 yaş grubu çocuklar tarafından işlenmiştir. Buna göre 10-12 yaş grubunda 

13,595 olan şüpheli sayısı 13-14 yaş grubunda 28,098’e; 15-16 yaş grubunda 

38,948’e çıkmış, 17-18 yaş grubunda 32,705’e; 19-20 yaş grubunda 13,755’e ve 23-

24 yaş grubunda ise 10,880’e gerilemiştir319. Bu aşamadan sonra yaş ilerledikçe sayı 

azalmaktadır. Genellikle Amerika’da suç işleme oranı 15-25 yaş arasında en yoğun 

olmaktadır. Mala karşı suçların genellikle 15-19 yaş grubunda işlendiği söylenebilir 

buna uygun olarak da vandalizm eylemleri en çok 15-16 ve 17-18 yaş gruplarında 

görülmüştür320. Bu tabloya hemen her ülkede karşılaşılması mümkün olmakla 

birlikte ülkelerde yaşın olgunluğa etkisine ilişkin toplumsal algı, yaş skalasını aşağı 

ya da yukarı olarak kaydıracaktır. Amerika’da vandalist eylemlesin en çok 15-16 yaş 

grubunda toplanması, bu ülkede bu yaştaki geçlerin üzerinde sosyal kontrol 

mekanizmalarının söz gelimi Türkiye’ye oranla daha zayıf oluşu nedeniyledir. Ancak 

vandalizm hemen her bölgede tipik bir gençlik suçluluğudur. Bu, o ülkenin sosyal 

yapısına göre 15-16 yaş grubunda toplanabileceği gibi 17-18, 19-20 ya da 21-22 yaş 

grubunda da toplanabilir. Ancak bu yaş grubundan sonra vandalist eylemler doğal 

olarak azalacaktır. Vandalizmdeki bu gençlik suçluluğu modeli, aslında suçların en 

çok karşılaşıldığı yaş dönemine ilişkin genel kuraldan farklı değildir. Gerçekten söz 

gelimi ABD’ de suç faillerinin büyük bölümü 16-20 yaş grubu arasında toplanmıştır. 

                                                
319 Crime in the United States, 1996,s.228 vd. 
320 Martin’in aktardığı 1955 New York İstatistiklerinde de benzer rakamlar söz konusudur. Bu 
istatistiklere göre 6 – 20 yaş arası vandalist eylem işleyen faillerden  6-8 yaş arası %8;   9 –11 yaş 
arası %25.8; 12- 14 yaş arası %31.3, 15-17 yaş arası %30 ve 18 –2 yaş arası ise yalnızca %4.9’dur. 
Bkz. Martin, a.g.e., s.19. 
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Bu açıdan vandalizmin ilişkin olduğu yaş grubu, diğer suç tipleriyle uyumludur. 

Ancak vandalizmde, bu yaş grubunun alt sınırına daha çok yaklaşılacaktır. Bu 

durumun çok çeşitli nedenleri olabilir321. Bir kere bu yaş grubundaki çocuklar hem 

biyolojik, hem düşünsel hem de sorumluluk anlamında çok ağır bir ara dönemden 

geçmektedirler322. Çevreye uymaya çalışan karmaşık bir organizmanın, bir düzen 

durumundan diğer düzen durumuna geçişi arasında, “faz geçişi” olarak ifade edilen 

dönem, kaotik etkenlerin en ağır olduğu dönemdir. Bu dönemde birey, annesi ve 

babasının tüm ihtiyaçlarını karşıladığı görece stressiz bir dönemden artık kendisine 

sorumlulukların yüklendiği görece daha stresli bir döneme geçiş yapmaktadır323. Bu 

stresli yapıya çocuktaki biyolojik değişkenlerle eklenen cinsellik dürtüsü ve eşlik 

eden kompleks istekler, söz gelimi ilgi çekme, beğenilme istekleri,  isyankar bir ruh 

hali, umutsuzluk, heyecan gibi ruhsal etkenler eklemlenmektedir324. Cinsel 

aktivitelere yönelik hormanel yapıdaki değişim, görece kısa bir süre için iç salgı 

bezlerini dengesizleştirecektir, bu dönemde cinsel hormonlar bol miktarda 

salgılanmaktadır325. Bu dönemde çocukta öfke kontrolü; hem hormonel yapıdaki 

dengesizlik gibi biyolojik, hem de stresin üst düzeyde olması ve daha çok istekte 

bulunan çocuğun, buna paralel daha sık engellemelerle karşılaşması sebebiyle zaafa 

uğrayacaktır. Bu da çocuğun saldırganlığını arttırır. Bu geniş karmaşık dönem, 

ergenliğin sonu ve yeni bir düzen durumuna girmesi ile düzelir. Ancak bu ara 

dönemde saldırgan davranışlar gösteren bireyin psikolojik kökenli vandalist 

eylemleri işlemesi olasılığı artacaktır. Kaldı ki bu dönemde çocuğa biçilen sosyal 

roller de artacaktır. Bu sosyal rollere uyum sağlamaya çalışan birey araçların yetersiz 

olması durumunda ciddi bir çatışma ile karşı karşıya kalacaktır. Bunun sonucunda 

tüm topluma yönelik tepkisel cephe alma, çocuğu suç çetelerine yaklaştıracaktır. 

Bunun yanında çocuk, bağlı olduğu alt kültürün etkilerini de en çok, kendisine ciddi 

sorumlulukların yüklendiği bu dönemde yaşayacaktır. Tüm bunlara fiziksel anlamda 

                                                
321 Bkz. İçli, a.g.e., s.299 vd.,  
322 Boz,Beyaztaş, a.g.e. s.17. 
323 Bireyin ergenlik dönemindeki en önemli kilometre taşı kendi benliğini bulması anlamına gelen 
özdeşleşme dönemidir. Özdeşleşme süreci oldukça önemli, ancak karmaşık bir süreçtir. Bu süreçten 
sonradır ki birey gerçekçi bir benlik geliştirebilir. Bkz. Cüceloğlu, a.g.e. s.359-360. 
324 Bkz. İçli, a.g.e. s.299, Dinçtürk, a.g.e. s.39-40. 
325 Cüceloğlu, a.g.e. s.345. 
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zayıf olan çocukların bireysel engelleme ile karşılaştıklarında, saldırganlıklarını daha 

ziyade objelere yöneltmesini de eklemek gerekir.  

 Genel olarak yaş değişkeninin genel suçluluk durumuna etkisi, bazı “eşlik 

eden faktörler” söz konusu olunca değişik sonuçlara yol açabilir. Yukarıda, genel 

suçluluk ve buna paralel vandalizmde yaşa göre, önce artan ve (ülkemiz için) 

genellikle 15-25 yaş arasında doruğa ulaşan, sonra da azalan bir seyrin söz konusu 

olduğunu belirtmiştik. Ancak mesela akıl hastası suçlular açısından bu durum 

değişebilir. Örneğin Akduman’ın yaptığı bir araştırmada 1352 akıl hastası suçludan 

mala karşı şiddet fiilini işleyen 279’ u arasında 18-25 yaş arası fail sayısı 80 iken 

(yaklaşık %28), 26-35 yaş arası fail sayısı 106’ya (yaklaşık %37) çıkmakta, 36-45 

yaş arasında 59’ a(yaklaşık %21) inmekte daha sonrasında da daha hızlı bir şekilde 

azalmaktadır326.   

 Cinsiyet, inceleyeceğimiz bir diğer bireysel kriminolojik değişkendir. Diğer 

fiziksel güç isteyen fiillerde olduğu gibi vandalizmde de erkek suçluların sayısı kadın 

suçlularınkinden fazladır327. 2003 yılı Türkiye adalet istatistiklerinde mala zarar 

verme fiillerinden dolayı yargılanan 16626 sanıktan yalnızca 1341’i kadındır328. Bu 

da yaklaşık %8’ lik bir orana denk gelmektedir.  Aynı yıl açılan tüm davalarda kadın 

sayısının toplam sanık sayısına oranı da yaklaşık %7,5’dur. 2005 yılı adalet 

istatistiklerinde ise mala zarar verme fiillerinden dolayı yargılanan 26363 sanıktan 

2437’si kadındır. Bu da yaklaşık %9,2’ lik bir orana denk gelmektedir. 1996 ABD 

istatistiklerinde ise toplam 234,215 failin gözaltına alındığı vandalizm 

soruşturmalarında, kadın şüphelilerin sayısı 32,358’de kalmıştır ki bu oransal olarak 

yaklaşık % 13,8’ e denk gelmektedir329. Tüm suç tipleri içinde ise bu oran yaklaşık 

%20,6’dır330. Bu istatistiklerdeki verilerin, 1987 verileri ile karşılaştırmasında mala 

                                                
326 Akduman, a.g.e. s.84, tablo 33. 
327 Martin, a.g.e. s.18 
328 Demirbaş, a.g.e. s.346. 
329 Crime in the United States, 1996, s.231. Martin, araştırmasına esas aldığı 1955 New York Suç 
istatistiklerinde vandalizm fiili işleyen 6-20 yaş arası gençlerden yalnızca 9 tanesinin kadın olduğunu 
bunun da yaklaşık olarak %3.1 lik bir orana denk geldiğini belirtmiştir (Bkz. Martin, a.g.e. s.18). Bu 
rakam 1996 ABD istatistikleri ile karşılaştırıldığında vandalizm fiillerinde kadın suçluların tüm 
suçlulara oranı yaklaşık dört kat artmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki bu rakam bölgesel ve suç 
takibinin henüz gelişmemiş olduğu görece eski bir tarihe denk geldiğinden karşılaştırma için sağlıklı 
bir veri değildir. 
330 Bu oran bize özellikle Vandalist eylemlerde kadınların suç işleme oranının, tüm suçluluk oranı 
içinde kadınların suç işleme oranlarına nazaran daha az olduğunu göstermektedir. Martin’in aktardığı 



 294

zarar verme fiillerinin değişimi erkeklerde yaklaşık +13,9 iken kadınlarda ise +52,6 

gibi oldukça yüksek bir rakama ulaşmıştır. Tüm suç tipleri için ise değişim oranı 

erkelerde +12,1’ de kalırken kadınlarda +35,9 ‘dur. Bu veriler bize üç farklı olguyu 

göstermektedir; birincisi diğer suç tiplerinde olduğu gibi vandalizmde de hali hazırda 

erkekler kadınlara göre çok daha fazla fail olmaktadırlar, ikincisi kadınların diğer 

suçları olduğu gibi vandalizm fiillerini işleme oranı da gittikçe artmaktadır. Son 

olarak bunlara bir de vandalist eylemlerde bulunan suçlular içindeki kadın suçlu 

oranının, tüm suç tipleri içindeki kadın suçlu oranına nazaran daha az olması 

meselesini de eklemek gerekir. 

 Genel suçluluk durumu içinde kadın suçluluğunun oranının az olması çeşitli 

etkenlerle açıklanmaktadır. Öncelikle kadınların hemen her toplumda erkeklere 

oranla geriye itilmiş bir sosyal ve ekonomik pozisyonlarının olduğu söylenebilir331. 

Bir çok toplumda kadın; çalışan, üreten ve egemen gücün içinde kendine yer 

bulabilen bir pozisyonda görülmez ya da görülmek istenmez. Bu nedenle kadınların 

daha çocukluklarından beri onlara ev hanımı rolü öğretilir, kadın gelişmiş 

toplumlarda ekonomik alanda kendini daha fazla gösterse bile, kendisine daha 

önceden öğretilmiş olan tipik ev hanımı rolünü reddetmez332. Kadınların 

sosyalizasyonunda biçilen bu erkeğe bağımlılık rolü, kadını sosyal olaylardan geri 

çekecek ve daha az suç işlemesini etkileyecektir. Bu yorumda bulunan yazarlar, 

kadınların sosyal olarak daha fazla etkin olmalarının, onların suç işleme oranlarını da 

arttıracağını ileri sürmüşlerdir333. Bunun yanında kadına, her toplumda kısaca daha 

kibar, daha nazik az hareket eden ve eve bağımlı bir portrenin çizilmesinin ve 

gelişim aşamalarında bu rollerin öğretilmesinin de suç işleme olasılıklarını 

azaltmakta olduğu belirtilmiştir334. Toplumda binlerce yıldır aynı şekilde “erkek” 

                                                                                                                                     

1955 New York İstatistiklerinde de benzer bir farkın bulunması ilginçtir. Gerçekten bu istatistiklerde 
6-20 yaş arası kadınların işlediği toplam suç sayısının tüm suç sayısına oranı (yaklaşık %12.4), 
vandalist eylemlerde kadınların suç işleme oranından (%3.1) oldukça fazladır. Bkz. Martin, a.g.e. 
s.18. Yukarıda belirttiğimiz üzere; bu rakamlar çok sağlıklı olmasa da vandalist eylemlerde kadınların 
suç işleme oranının, tüm suçluluk oranı içinde kadınların suç işleme oranlarına nazaran daha az olması 
meselesi açısından, hemen tüm istatistiklerle paralel şekilde bir sonuç vermesi, bize bunun vandalist 
eylemler açısından istatistiksel bir kural olarak alınabileceğini göstermektedir. 
331 İçli, a.g.e., s.331. 
332 A.e. s.335. 
333Dönmezer, Kriminoloji, s. 160,162, İçli, a.g.e., s. 331, Demirbaş, a.g.e. s.168. 
334 İçli, a.g.e., s.330-331. 
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sterotipinin içindeki “güç, aileyi koruyuculuk, ekonomik mücadele” rollerinin belirli 

bir saldırganlığı öngörmesine rağmen; kadınlar için kabul edilmiş “kadınsallıkta”, 

fiziksel çekicilik, erkek koruyuculuğuna sığınma, normal davranışların özendirilmesi 

özellikleri, saldırganlığı önemli öçlüde bastırmaktadır. Son olarak kadınlarda fiziksel 

gücün bazı suçların işlenmesi olasılığını düşürdüğü belirtilmektedir.  

Vandalist eylemlerde kadınların suç işleme oranının, tüm suçluluk oranı 

içinde kadınların suç işleme oranlarına nazaran daha az olmasını da bu kapsamda 

değerlendirmek gerekir. Gerçekten, kadın sterotipine biçilen kibarlık, toplumsal 

anlamda daha geri planda olma ve fiziksel şiddet eylemlerinden kaçınma rolünün, 

vandalist eylemleri görece daha az işlemelerine ya da bunların ciddi anlamda siyah 

sayı olarak kalmalarında etkili olduğu söylenebilir. Buna ek olarak vandalizmde 

kişiye karşı şiddet eylemlerine nazaran görece az da olsa  yine de fiziksel bir gücün 

ve cesaretin aranması vandalist eylemleri daha az işlemelerini etkilemektedir335. 

 Kadınların işlediği vandalist eylemlerin artış eğiliminde olduğuna ilişkin 

istatistiki veriler yukarıdaki paragrafta belirtilen etkenlerle yakından ilgilidir. 

Gerçekten kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol almaları neticesinde daha fazla 

kişi ile muhatap olmaları, iş stresi, çok çeşitli psikolojik ve sosyal engellemelerle 

karşılaşmaları onların da vandalist eylemlerde bulunma ihtimalini arttırmaktadır. Bu 

durum bir feedback etkisi ile annelerini rol modeli olarak alan kız çocuklarının 

vandalizmi öğrenmelerini sağlayarak oransal artışın daha da fazla olmasına yol 

açmaktadır. 

 

2- Sosyal ve Çevresel Değişkenler 

 

Sosyal değişkenler, sosyal yapıya ilişkin değişkenlerdir, sosyal sınıf, 

ekonomik durum, kentleşme gibi. Suç tipleri bu tarz değişkenler açısından da önemli 

farklılıklar gösterebilmektedir. Vandalizm açısından bu yönde ulaşabildiğimiz yeterli 

veri söz konusu olmadığından, yukarıda yaptığımız genel açıklamalara paralel 

burada da yalnızca kuramsal öngörülerde bulunmaya çalışacağız. 

                                                
335 Bkz. Martin, a.g.e. ,s.19. 
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Sosyal sınıflar, ekonomik parametrelere ve bundan kaynaklanan gelir 

dağılımına da bağlı olarak oluşan toplumsal tabakalardır. Modern toplumlarda bu 

tabakalar arasında, klasik toplumlarda olduğundan daha farklı bir geçişgenlik söz 

konusudur. Ancak bu geçişgenlik de öngörülen araçların son derece sınırlı olması ile 

tanımlanmaktadır. Zaten bu nedenledir ki, Merton’un anomi ve Cohen’in alt kültür 

kuramlarında toplumdaki hedefler ve bunlara yönelik araçlar arasındaki farklılığın alt 

sınıflarda en üst düzeye çıktığı ve buna bağlı tepkisel eylemlerin de yine alt 

sınıflardaki bireyler arasında sıklıkla ortaya çıktığı kabul olunmuştur336. Hatta Cohen 

alt sınıflara, orta sınıfların standartlarına göre biçilen rollere rağmen gösterilen 

araçlardaki yetersizliğin, toplumdaki orta sınıfın kurumlarına yönelik bir tepki 

doğuracağını ileri sürmüştür337. Bu pencereden bakıldığında alt sınıflardaki 

kimselerin, orta sınıfın benimsediği kutsal mülkiyet kurumuna yönelik tepkilerinin 

mala zarar verme fiillerini doğurabileceği ve neticede bu tarz fiillerin alt sınıflarda 

daha çok işlendiği söylenebilecektir338. Zaten genellikle alt sınıflardaki kimselerin 

daha fazla suç işlediği iddia olunmuştur339. Ne var ki belirttiğimiz üzere aslında 

toplumsal roller her sosyal tabakadan bireye biçilmektedir ve hatta her bir rolün 

ağırlığı üst sınıflara doğru ağırlaşabilmektedir. Buna paralel her toplumsal sınıftan 

kişi bu rollere başkaldırabilmektedir. Ancak toplumsal sınıflar arasındaki suçluluk 

oranı arasındaki farklılıkta, hem eğitim düzeyindeki düşüklük hem de buna paralel 

olarak gelişebilen işsizlik durumu ciddi bir etkendir340.  

Kentleşme, vandalizm açısından oldukça önemli bir değişkendir. Bu gün için 

kentlerde, kırsalda olduğundan çok daha fazla vandalist eylem işlendiği 

bilinmektedir341. Kent içinde de çeşitli bölgelere göre işlenen vandalist eylemlerin 

oranı değişebilmektedir. Bu konuda verilen rakamlar birbirini tutmamaktadır. Bazı 

çalışmalarda kent merkezlerinde vandalist eylemlerin daha fazla olduğu 

                                                
336 Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, s.176, Barlow, a.g.e. s.497-498, Demirbaş, a.g.e. s.130-131. 
337 Bkz. İçli, a.g.e., s.99. 
338 Bu yönde veriler sunan 1955 New York suç istatistikleri için bkz. Martin, a.g.e. s.22-24. 
339 Bkz. Dönmezer,Kriminoloji, s.366. 
340 Barlow, a.g.e. s.498-499, Demirbaş, a.g.e.  s.186. Bazı araştırmacılar kent çeperlerinde artan 
işsizlik oranına paralel olarak vandalizm olgularının da arttığını belirtmişlerdir. Bkz. İrem Ayhan, K. 
Mert Çubukçu, “Suç ve Kent İlişkisine Ampirik Bakış: Literatür Taraması” in: Süleyman Demirel 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı.5, 2007, s.36. 
341 Dinçtürk, a.g.e. s.44. 
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belirtilmiş342, diğer bazılarında ise genel suçlulukla paralel olarak varoşlarda bu tarz 

eylemlerin daha sıklıkla işlendiği ifade olunmuştur343. Kuramsal olarak kabul 

ettiğimiz vandalizm etolojisi ile paralel olarak inceleme yapabilmek için öncelikle 

kent ve kırsal kesim arasındaki farkı ortaya koymalı ardından da kenti çeşitli 

bölümler temelinde değerlendirmeliyiz. 

Kırsal kesimde kentlere oranla çok daha az vandalist eylemlerle 

karşılaşıldığını belirtmek gerekir. Esasında bilinçsiz vandalizm açısından kır-kent 

ayrımını yapmak pek anlamlı olmayacaktır. Çünkü bu tarz eylemlerde çevresel 

etkenler çok az etkili olmaktadırlar. Buna karşılık tepkisel vandalizme kırsal alanda 

rastlamak pek mümkün değildir. Bu olgunun çok çeşitli nedenler vardır: Bir kere 

kapitalist toplumun geliştiği kentlere oranla kırsalda, sınıfsal farklılıklar görece daha 

az belirgindir. Buna paralel, “orta sınıfa ait değerler” gibi bir kavram kırsal kesimde 

yoktur. Bazı yörelerin kendine has özellikleri bir tarafa bırakılırsa, toprağın ve 

hayvanların yegane geçim kaynakları olduğu kır toplumunda, mülkiyet hemen herkes 

için kutsaldır. Mevcut mülkiyet sistemine rasyonel olmayan bireysel tepkiler daha 

çabuk dışlanacaktır. Yalnızca hukuk değil, kırsal topluma ait kültürel değerler de 

bireyin, ender de olsa ortaya çıkması muhtemel tepkisini eritecektir344. Benzer 

örneklerin oldukça seyrek oluşu, tepkinin bireyler grubuna yayılmasını da 

engelleyecektir. Buna karşılık söz gelimi nefret vandalizmine kırsal kesimde daha 

çok rastlamak mümkündür. Zira kırsal toplumlarda öç alma duygusu daha keskindir 

ve devletin organlarından adalet bekleme düşüncesi hem imkanların yetersizliği hem 

de haksızlığın algılanış biçiminin çok daha kuvvetli olması açısından oldukça 

önemlidir. Bu durum, öç alma güdüsünün, “takip edebilecek saldırganlıklara önlem 

alma” özelliğini de daha keskin bir şekilde ortaya koymaktadır. Zira kentlere oranla 

kır toplumlarında fail ve mağdurun birbirlerini tanıma olasılığı çok daha yüksektir. 

Kentler açısından da öncelikle kent kavramının homojen olmadığını 

belirtmekle işe başlamamız gerekir. Gerçekten bu gün ufak kentlerdeki yaşam ile 

büyük şehirlerdeki yaşam oldukça farlıdır. Bu açıdan küçük kentleri söz gelimi 

kasabaları, küçük ölçekli şehirleri kırsal kesime ait özellikler paralelinde ele almak 

                                                
342 Ayhan,Çubukçu, a.g.e. s.42. 
343 Dinçtürk, a.g.e. s.11. 
344 Aynı anlamda bkz.Dinçtürk, a.g.e. s.44. 
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mümkündür. Bunun yanında biraz daha büyük şehirler hem kırsala ait özellikleri 

hem de “büyük şehirlerin” özelliklerini bünyesinde barındırır. Oysa büyük şehirlerde 

yani metropollerde yaşam tarzı çok farklıdır: İnsanlar birbirlerini çok az tanır, kentin 

çeşitli bölgelerinde yaşayan insanlar arasında muazzam gelir farklılıkları vardır; suç 

işleme, özellikle şehirlerde bir geçim kaynağı aracına dönüşebilir; aynı bölge hatta 

aynı mahallelerde bile onlarca farklı alt kültür grubu var olabilir ve sosyal tepki en 

çok metropollerde hissedilir. Ancak metropollerdeki bu kriminojen yapı, şehrin 

çeşitli bölgelerine göre farklılık arz edecektir. Bu çerçevede vandalizm açısından 

metropolleri, birbirinden farklı altı bölgeye ayırarak inceleyebiliriz: 

1. bölge; şehrin en gelişmiş bölgesi olup, alış veriş merkezlerinin, büyük 

işletmelerin, turistlik alanların olduğu bölgelerdir. Buralarda vandalist eylemlerle 

karşılaşmak görece zordur345. Zira öncelikle buralar çok iyi korunur; yüzlerce polis, 

özel güvenlikçi, onlarca kamera ile gözetlenir, olaylara çabuk müdahale edilir. İkinci 

olarak buralara gelenler iş sahibi, görece üst sınıflara mensup kişilerdir. Ancak 

tepkisel vandalizmin gerçekleşmesinin en çok ihtimali bulunan alanlar da yine 

buralardır. İşte bu yüzden kontrolün zayıfladığı zamanlarda bu tarz bölgeler ya da 

bunların biraz daha az görünür arka sokaklarında duvar yazıları başta olmak üzere 

vandalist eylemlerle karşılaşılabilir. 

2. bölge; şehrin üst seviyede ekonomik güce sahip zenginlerinin oturdukları 

yerlerdir. Buralarda vandalist eylemler çok sık görülmez. Zira 1. bölgelerde olduğu 

gibi buralarda da çok sıkı güvenlik ağları bulunur. Ayrıca günümüzde modern site 

sistemi, buralara dışarıdan girilmesini de oldukça zorlaştırmıştır. 

3. bölge; şehrin görece daha az gelişmiş merkezleri, mesela varoş ilçelerin 

merkezleridir. Birer merkez olmaları itibariyle, burada da güvenlik görece sıkıdır. 

Ancak alt tabakalardan insanların daha ziyade uğrak yerleri olduklarından güvenliğin 

kaybolduğu yerlerde vandalist eylemler çok sık görülecektir. Özellikle tepkisel 

vandalizmde bu bölgeler önemli birer vitrin olarak görülmektedir. Grafiti için 1. 

bölgeye erişemeyen gençler genellikle bu bölgeye yönelmektedir. 

                                                
345 Bazı yazarlar araştırma sonuçlarının kent merkezlerinde yoğunlaştığını gösterdiğini 
belirtmektedirler. Bkz. Ayhan,Çubukçu, a.g.e. s.43. 
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4. bölge; orta-üst ve orta sınıfın oturdukları bölgelerdir. Buralar, vandalizmin 

en sık görüldüğü alanlar olarak gösterilebilir. Bir kere buralar, ota sınıflara ait 

değerlere karşı gösterilecek tepki için en ideal alanlardır. Güvenlik sistemlerinin daha 

zayıf oluşu, hırsızlık vb. fiiller için mala zarar vermenin araç olarak kullanılması 

ihtimalini de arttırmaktadır. Toplumsal tabakalar arasında bir sıçrayış alanı olması 

münasebetiyle çok fazla alt kültüre ev sahipliği yapan bu bölgede, çatışmasal 

vandalizmle karşılaşmak da olasıdır. Bu bölgelerde sosyal kontrolün görece zayıf 

olması da bu olguyu destekleyecektir. 

5. bölge; sanayi bölgeleridir. İnsanların çoğunlukla yalnızca çalışmak için 

gittikleri bu bölgelerde vandalist eylemler çok seyrek görülür. Bu da yalnızca ya 

hırsızlık, sabotaj gibi eylemlerde araç olması münasebetiyle ya da ideolojik yazılar 

için söz konusu olabilir. 

6. bölge ; alt sınıfların ikamet ettikleri bölgelerdir. Daha çok alt tabakalardan 

insanların ve özellikle işsizlerin yaşadığı bu bölgelerde vandalizm, suç teşkil eden 

diğer eylemler gibi sıkça görülebilir346. Ancak sosyal kontrol bazı bölgelerde çok 

kuvvetli olabileceğinden bu tarz fiiller çoğu zaman siyah sayı olarak kalacaktır. Bu 

tarz bazı bölgelerde ideolojik alt kültürler hakim olabileceğinden siyasi amaçlı duvar 

yazıları ile sıkça karşılaşılabilir.  

Son olarak çevresel etmenler olarak mekansal özelliklere de değinmek 

gerekir. Çeşitli araştırmalar daha önceden vandalizme uğrayan bir yerin ve yoğun 

kullanılan alanların vandalizme muhatap olma olasılıklarının arttığını göstermiştir347. 

Keza pürüzlü yüzeylerin, söz gelimi yazı yazmak açısından elverişli olmamaları 

nedeniyle, daha düz yüzeylere oranla vandalizme daha az muhatap olacakları 

kaydedilmiştir. Aydınlatmanın yetersiz olduğu alanlarda da vandalizm oranları 

artmaktadır. Hatta bu alanların, tam aydınlık ya da tam karanlık alanlara göre daha 

önemli risk bölgeleri olduğu belirtilmiştir348. 

 

 

 

                                                
346 Vandalizmin genellikle buralarda görüldüğü yönünde bkz. Dinçtürk, a.g.e. s.11. 
347 Dinçtürk, a.g.e. s.14. Ayrıca bkz. Ayhan,Çubukçu, a.g.e. s.45 
348 Dinçtürk, a.g.e. s.15-16. Ayhan,Çubukçu, a.g.e. s.47. 
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C- VİKTİMOLOJİK AÇIDAN VANDALİZM 

 

1- Viktimoloji ve Vandalizm Mağduru 

 

Modern kriminolojide, artık ayrı bir araştırma alanı olarak mağdurlar 

üzerinde de çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Kısaca mağdurları inceleyen 

viktimolojide çeşitli mağdur grupları, mağdurun suça yol açması, suçun önlenmesi 

ve mağdurun korunması ile suç sonrası mağdurların durumu incelenmektedir349. Bu 

kapsamda her suç tipi açısından mağdurların göstereceği özellikler, mağdur olma 

olasılığı (mağdur riski) ve mağdurun korunması, viktimoloji başlığı altında 

incelenmektedir350. 

Vandalist eylemlerle muhatap olmak herhangi bir özel vasfı 

gerektirmemektedir; mağdur çok zengin ya da görece daha fakir olabilir; zarar 

verilebilecek bir eşyaya malik olmak yeterlidir. Öyleyse toplumun her 

kademesinden, kadın ya da erkek, şehirde ya da kırda ikamet eden vs. herkes 

vandalist eylemlerle muhatap olabilir. Bu durum, hiç şüphesiz vandalizmin 

viktimolojik analizini güçleştirmektedir. Ancak bazı noktalar mağdurlar açısından 

suç tipinin incelenmesini oldukça önemli kılmaktadır. Örneğin bir saldırganlık suçu 

olarak vandalizmde “öncel saldırganlık” ve “takip eden saldırganlık” durumlarının 

incelenmesi gerekir. Bunun yanında kimlerin daha çok mağdur olma olasılığına sahip 

olduğunu belirlemek de suçun oransal anlamda azaltılmasına ilişkin hukuk politikası 

faaliyetlerine yardımcı olacaktır. 

 

2- Mağdur Tipolojisi ve Mağdur Riski 

 

Vandalizm suçlarının çok geniş bir yelpazede işlenebileceğini belirtmiştik. 

Buna paralel vandalizm mağduru da çok çeşitli kimseler olabilecektir. Söz gelimi 

duvara yazı yazan bir genç açısından duvarın sahibi önemsizdir. Bu açıdan diğer bir 

                                                
349 Füsun Sokullu-Akıncı, Viktimoloji (Mağdurbilim), 2. bası, İstanbul, Beta,2008, s.5 vd. Demirbaş, 
a.g.e. s.323. 
350 Demirbaş, a.g.e. s.324. 
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çok suç tipinden farklı olarak mağdurun özellikleri, pek çok durumda suçun işlenmesi 

(mağdur riski) açısından önemli olmayacaktır. Yaptığımız fail tipolojisinden 

yararlanarak mağdurlar açısından bir sınıflandırma yapmak yararlı olacaktır. 

1- Failin duyduğu acı bir haberin, bir maç heyecanının, bir anlık kızgınlığın vs. 

etkisiyle sahip gözetmeksizin zarar verdiği ani vandalizmin mağduru o an orada 

kendisine ait bir eşya bulunan herhangi bir kimse olabilir. Engellemeye tepki 

durumlarında, eğer engellemeyi yaratan bir eşya ise eşyanın malikinin mağdur 

olma olasılığı yüksektir. Engelleyen bir şahıs ise yine aynı durum söz konusu 

olabilir. Ancak her iki halde veya soyut engellemelerde fail görece güçsüz 

gördüğü kişilere ait eşyalara da zarar verebilir. 

2- Tepkisel Vandalizm’de zarar çoğu zaman topluma tepkinin ürünü olacağından 

kamu, genel olarak bu suçun mağduru olacaktır. Ancak ortak alanlara (büyük 

meydan ya da parklara) yakın yerlerdeki evlerin ya da araçların sahiplerinin de 

bu tarz eylemlerle karşılaşması olasılığı yüksektir. 

3- Ödettirici Vandalizm’de mağdur kendisinden intikam almak istenilen kişi 

olabileceği gibi bunun yakınları da olabilir. Fail burada mağdurun eşyasına zarar 

vermekle ona psikolojik bir acı ve maddi bir sıkıntı yaşatmak istediğinden buna 

elverişli herhangi bir mala saldırabilir, mesela hasmının eşinin arabasını çizebilir. 

4- Çatışmasal Vandalizmde o din ya da ideoloji ya da kültürün hedef gösterdiği 

herhangi bir kişi mağdur olabilir. 

5- Bilinçsiz Vandalizm halinde fail bilinçsizce etrafa saldırabileceğinden kriz 

anlarında failin yakınlarında bulunan eşyaların maliki olan herhangi bir kişi bu 

tarz zararlarla yüz yüze bırakılabilir. Bu tarz kimseler genellikle yakınlarının 

gözetiminde olduğundan muhtemelen mağdurlar da çoğunlukla yakınları 

olacaktır351. 

6- Araç Vandalizm’de amaç olan eylem grubunun muhatabı olan kimse yüksek 

riskli mağdurdur, ancak bu halde asıl olarak amaç önemli görüldüğünden, 

mağdurun fail açısından bir önemi olmayacaktır. 

                                                
351 Ancak araştırmalar özellikle akıl hastalarının işledikleri fiillerde mağdurların çoğunlukla yabancı 
kişiler olduğunu göstermektedir. Akduman’ın çalışmasında bu kimselerin işledikleri 134 mala zarar 
verme fiillerinin 80’inde mağdur yabancı, 22’sinde tanıdık, 17’sinde yakın tanıdık, ve sadece 6’sında 
akraba ve 9’unda aile üyesi oldukları görülmüştür. Bkz.Akduman, a.g.e. s.117. 
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7- Zevk Vandalizmi, mağduru herhangi bir kimse olabilir. Bir sınıflandırma yapmak 

çok zordur. Özellikle psikopat kimselerin nerede, kime ya da neye saldırarak 

zevk alacakları bilinemez. 

8- Nefret Vandalizminde mağdur kendisine karşı eylem yapılmak istenen dini ,ırki, 

sosyal, ideolojik veya kültürel grubun herhangi bir üyesidir. Burada fail açısından 

mağdurun kim olduğu değil, hedef grubun üyesi olup olmadığı önemlidir. Burada 

çoğunlukla, azınlık durumunda kalmış topluluklar mağdur olacaktır, ancak 

istisnaen toplum içinde azınlık olan grubun bir çok üyesinin birlikte yaşadığı bir 

bölgede, toplumdaki çoğunluk grubun, daha seyrek olan üyeleri de nefret 

vandalizmine muhatap olabilir. 

Vandalizmde mağdur riski kavramının layıkıyla incelenmesi de mağdur 

yelpazesinin genişliği nedeniyle oldukça zordur. Ancak bazı vandalizm türleri 

açısından bu riske dikkat çekmek ve özellikle öncel saldırganlık durumunu 

incelemek gerekir. 

Mağdur riski, “suç mağduru olabilme tehlikesi ile karşı karşıya olma 

anlamına gelmektedir” 352. Bu tehlike, teoride herkes için aynı sayılsa da 

“araştırmalar, bireylerin suç mağduru olma olasılıklarının yer ve farklı nüfus 

kesimlerine göre çeşitli nedenlerle farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır”353. Bu 

nedenler; bireysel, sosyal ve çevresel nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel 

olarak bu nedenlerin incelenmesi, özelde, vandalizmin çeşitli türlerine maruz kalma 

olasılığına ilişkin incelemelerin doğru yapılabilmesi için önemlidir. 

Bu kapsamda yaş, ilk viktimojen faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel 

olarak “araştırmalar 19 yaşından küçük ve 60 yaşından büyük kişilerin herhangi bir 

suç nedeni ile mağdur olmaları riskinin, 19-60 yaş grubuna göre daha düşük 

olduğunu ortaya koymuştu”354. Vandalizm açısından da bu genel ilke geçerliliğini 

korumaktadır. Bu hem, çocukların zarar verilecek eşyalarının pek az olması hem de 

onlara karşı saldırgan davranışların görece daha az olduğu gerçeği ile ilgilidir. 60 yaş 

                                                
352 Sokullu-Akıncı, Viktimoloji, s.143. 
353 A.e. s.143. 
354 A.e. s.146. 
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üstü yaşlıların ise kalabalıktan çekilmeleri, sosyal ortamda daha az gözükmeleri 

onların bu tarz fiillerle daha az muhatap olmalarına yol açmaktadır355. 

Cinsiyet de mağdur riski açısından önemlidir. Cinsel suçlar ve aile içi şiddet 

fiilleri bir tarafa bırakılırsa kadınların erkeklerden çok daha az mağdur oldukları 

kabul edilmektedir356. Vandalizm açısından da aynı ilkenin geçerli olduğu 

söylenebilir. Bunda kadınların daha az suç faili olmasına paralel nedenler 

aranmalıdır. Söz gelimi kadınların sosyalizasyonda yani sosyal ve ekonomik alanda 

arka plana itilmeleri, evli olan kadınların ekonomik varlıklarına paralel daha az mal 

sahibi olmaları bu olguyu etkilemektedir. 

Sosyal sınıf ve meslek açısından genellikle üst sınıftakilerin daha az mağdur 

oldukları belirtilmiştir357. Özellikle tepkisel ve ideolojik vandalizmde hedef daha 

ziyade üst sınıflar olsa da vandalist eylemlerin geneli açısından da bu ilke caridir. 

Bunda üst sınıfların suçun daha az yaşandığı semtlerde oturmalarının payı büyüktür. 

Buna ek olarak üst sınıflara ait eşyalar daha iyi korunmaktadır. Bu gün için grafiti 

fiillerinin ya da kundaklamaların daha ziyade alt ve orta sınıfların oturdukları 

semtlerde görülmeleri de bu savı desteklemektedir. 

Yerleşim durumu açısından bakıldığında genellikle kabul edilen “konutlarını 

sıkça değiştirenlerin, yerleşik yaşayanlara kıyasla mağdur risklerinin daha fazla 

olduğu”358 savı vandalist eylemlerde de söz konusu olduğu kabul edilebilir. Bu 

durum, sosyal kontrolün bir sonucudur. Şöyle ki, bir yerde çok oturanların o 

bölgedeki komşuları ile aralarında karşılıklı birbirini koruma mekanizmaları 

gelişir359. Bunun neticesinde bu kimselerin eşyalarına verilecek zararlar, sosyal 

kontrol mekanizmaları ile azaltılabilir. 

Bazı vandalizm türleri açısından mağdur olma riskini arttıran özel faktörler de 

vardır. Örneğin tepkisel ve ideolojik vandalizmde bu tepkinin gösterilebileceği açık 

alanlara yakın evlerde oturanların mağdur olma riski daha yüksektir. Zira duvar 

yazıları için çoğu zaman büyük caddelere bakan evler seçilmektedir. Gerçi son 

                                                
355 Almanya polis istatistiklerinde 60 yaş ve üzeri kimselerin çeşitli suç tipleri açısından mağdur olma 
oranları için bkz. Demirbaş, a.g.e. s.328-329. 
356 Sokullu-Akıncı, Viktimoloji, s.144. 
357 A.e., s.146. 
358 A.e. s.148. 
359 A.e. s.148. 
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dönemde kameralar ile gözetleme yapılması sonucunda bu tarz yazılar daha arka 

yerlerdeki evlerin duvarlarına yapılmaya başlanmışsa da bu bir zorunluluğun 

sonucudur. Keza nefret vandalizminde toplumun çoğunluğunun karşısına aldığı 

siyasal, sosyal, etnik veya dini grup ya da azınlıklar mağdur riski en yüksek olan 

gruplardır. Bu tarz vandalizmin ateşleyicisi herhangi bir sosyal engellenme (işsizlik, 

ekonomik ya da siyasal kriz vb.) olabileceğinden, bu grup üyelerinin mağdur olma 

riskleri de sosyal engellenme durumlarında hızla aratacaktır. 

Burada ödettirici vandalizm açısından söz konusu olduğunu düşündüğümüz 

özel bir duruma da dikkat çekmek istiyoruz. Genel olarak fiziksel şiddet suçlarının 

daha ziyade zayıf kişilere karşı işlendiği, fiziksel olarak güçlü kişilerin mağdur riski 

açısından ikinci planda oldukları düşünülür. Gerçekten fiziksel olarak güçlü kişilere 

yönelik saldırgan davranışlar daha azdır. Ancak bizce, kuramsal olarak, ödettirici 

vandalizmde bu kural farklı işlemektedir; bu halde kendisine haksızlık yaptığı kişinin 

şahsına yönelik olarak fiziksel zarar veremeyecek durumda olan kimselerin onun 

mallarına yönelmesi çokça karşılaşılabilecek bir durumdur. Zira ödettirici vandalizm, 

mağdurun acı çekmesi ve zor durumda kalması için en evla yol olarak seçilmektedir. 

Bu da çoğunlukla, fiziksel gücü yüksek olan kişilerin korunmasız mallarına zarar 

verme şeklinde olmaktadır.  

Suç öncesinde mağdurun durumu açısından son olarak öncel saldırganlık 

durumunu da incelemek gerekmektedir. Klasik Freud’cu psikanalitik kuramın temel 

sayıltılarında biri olarak catharsis görüşüne göre saldırganlık insanın içinde olan bir 

özelliktir ve bir şekilde dışa aksettirilmedikçe, insanın içinde biriken bu saldırganlık 

durumu, zihinsel hastalık ya da aşırı şiddet biçiminde patlar360. Bu anlayış doğal 

olarak, saldırgan davranışlarda bulunulmasının bu gerilimi azaltacağı savını gündeme 

getirecektir. Oysa sosyal psikologlar, saldırgan davranışların dışa vurumlarının bu 

tarz bir sonuca yol açmadığını, aksine “bu konuda yapılan araştırmalar, bir başkasına 

karşı yapılan açıktan açığa saldırganlık eyleminin, saldırganın saldırının yöneldiği 

kimseye olan olumsuz duyuşlarını arttırmaya yaradığı ve bu yüzden de gelecekte o  

kişiye karşı saldırganlık gösterme olasılığını arttırdığını göstermektedir”361. Bu olgu 

                                                
360 Aronson, a.g.e. s. 163. 
361 A.e. s.164. 
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çoğu zaman “kendi kendini haklı çıkarma” ilkesine dayandırılmaktadır; kişi bir 

başkasına saldırdığında “ben başkasına zarar verdim” bilişi ile “ben akılcı, zararsız, 

kibar, uyumlu vs. bir insanım” bilişi çatışacaktır. Bu çatışma yani uyumsuzluğun 

giderilmesi ya birinci lehine, yani suçluluk psikolojisi ile ya da ikincisi lehine yani 

karşı tarafın bunu hak ettiği düşüncesi ile giderilmeye çalışılır. Yapılan çeşitli 

araştırmaların sonuçları çoğunlukla ikinci yolun tercih edildiği yönündedir. Hele, 

karşı tarafın az da olsa bir kusurunun bulunduğu olaylarda bu çok daha belirgin 

olmaktadır. Bu durumda fail karşı tarafın bunu hak ettiğine kendisini inandıracaktır. 

Buna bağlı olarak bir kez karşı tarafın hor görülmesi, ona gelecekte saldırgan 

davranışlarda bulunma olasılığını arttıracaktır362. Bu açıdan bakıldığında vandalist 

davranışlar öncesinde karşı tarafın yalnızca hakaret etmesi ya da basit zararlar 

vermesinin, onun saldırgan davranışlarını azaltmayacağı olgusuna dikkat etmek 

gerekir. Hatta bu tarz bir durumla karşılaşan kimsenin mallarına, ona hakaret eden ya 

da basit zarar veren kimsenin ciddi bir vandalist eylemde bulunması olasılığı, 

herhangi başka bir kimseninkinden daha fazladır. Bu açıdan vandalizm öncesindeki 

öncel saldırganlık, vandalizm riskini azaltmayacak, aksine arttıracaktır. 

 

3- Suç Sonrasında Mağdur ve Takip Eden Saldırganlık  

 

Suç sonrasında mağdurun içinde bulunduğu durum ve rehabilitasyonu 

oldukça önemlidir. Vandalist eylemlerin çoğunda amaç, mağdura psikolojik bir acı 

yaşatmaktır; malını kaybeden mağdur, ekonomik bir sıkıntı ve malın manevi değeri 

ile orantılı psikolojik bir acı ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Elbette ki vandalizm 

mağduru, cinsel saldırı ya da fiziksel şiddet mağdurlarıyla karşılaştırılamayacak 

hafiflikte bir rahatsızlık deneyimleyecektir. Ancak bunun bazı psikolojik sonuçları ve 

özellikle mağduriyet korkusu yaşatması ve malın ekonomik değerinin oluşturacağı 

dolaylı sıkıntılar önemli boyutlara ulaşabilmektedir. 

Her şeyden önce bazı vandalizm fiillerinin mağdurda ciddi bir stres 

yaşatacağı açıktır. Örneğin kundaklama fiillerinde -hiç kimsenin yaşamı tehlikeye 

atılmamış bile olsa- mağdurun psikolojisinin olaydan  oldukça olumsuz etkileneceği 

                                                
362 A.e. s.165. 
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şüphesizdir. Bunun yanında mağdur açısından manevi değeri çok yüksek olan bazı 

eşyalara zarar verilmesi de ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Burada özellikle 

mala zarar verme kapsamında değerlendirilen evcil hayvanlara zarar verilmesinin, 

mağduru, bazı durumlarda bir yakınını kaybetmiş gibi fevkalade olumsuz 

etkileyeceğini belirtmek gerekir. 

Vandalist eylemlerde mağdurların manevi kayıplarının yüksek olması ya da 

kundaklama gibi olumsuz anlamda çok etkileyici hadiselerle karşılaşılması suç 

sonrasında çeşitli psikiyatrik sorunlara yol açabilecektir. Olayın yaşattığı korku ve 

stres, vücut dengesinde kısa veya uzun süreli bozulmalara sebebiyet verebilecektir. 

Öncelikle olayın duyulmasının ilk zamanlarındaki korku ve stres, adrenalin 

yükselmesine ve hipertansiyona ya da duygu kaybına sebebiyet verebilecektir363. 

Ancak bu reaksiyonlar, normalde geçici olacaktır. Asıl sorun, post travmatik stres 

sendromu olarak ifade edilen rahatsızlıkların ortaya çıkmasıdır. Bu halde mağdur, 

çeşitli anormal duyumlarla karşılaşacaktır. Söz gelimi, çok sevdiği köpeği komşusu 

tarafından öldürülen çocuk, olayı istem dışı olarak sık sık hatırlayabilecektir. Bu 

olumsuz durumdan kurtulmaya çalışan bireyin olaya ilişkin hatırladıklarını 

bilinçaltına itme çabası, rüyalarında olayı tekrar tekrar yaşamasına neden 

olabilecektir. Buna, aşırı tepkiler verme, öfke bozuklukları gibi aşırı uyarılmışlık 

belirtileri de eklenebilir364. Olayı tekrar hatırlatan durum ve hallerden sürekli 

kaçmak, mağdurda bir saplantı haline gelebilir. Buna, kundaklama yaşayan 

kimselerin ateşten korkmaları örnek gösterilebilir. Yakınları veya güvendikleri kişiler 

tarafından mallarına zarar verilen bireylerde güvensizlik duygusu oluşabilir. 

Özellikle, verilen zararın hiçbir mantıklı gerekçesinin olmadığı nefret vandalizmi 

hallerinde, bu güvensizlik, faillerin olayı, adına yaptıklarını iddia ettikleri gruba 

öfkenin yöneltilmesine neden olabilir. 

Psikolojik olarak güçlü stres oluşması, çeşitli psikoz ve nevrozlara da yol 

açabilir. Mağdurun depresif ruh haline bürünmesi, manevi değerlerine karşı 

gerçekleştirilen vandalist eylemlerde de karşılaşılabilecek bir durumdur. Özellikle 

                                                
363 Sokullu-Akıncı, Viktimoloji, s.283. 
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şizofreni belirtileri gösteren mağdurlara yönelik vandalist eylemler bunların paranoid 

sayıltılarına biçim verebilir. 

Vandalist eylemlerin mağdurlarda yaşattığı bu psikolojik olumsuzlukların 

yanında, suç sonrası mağdur başlığı altında, vandalizmin bir öncel saldırı olduğu 

durumlarda  takip eden saldırganlık hallerine de değinmek gerekir. Yukarıda mağdur 

riskini incelerken bir başkasına karşı yapılan saldırgan eylemin, saldırganın hasmına 

olan olumsuz duyuşlarını arttırmaya yaradığı ve bu yüzden de gelecekte o kişiye 

karşı saldırganlık gösterme olasılığını arttırdığını belirtmiş ve bunun genellikle kendi 

kendini haklı çıkarma olgusuna dayandırıldığını ifade etmiştik. İşte bunun gibi 

vandalizmin de başka bir saldırının önceli olması ihtimali yüksektir. Daha basit bir 

ifade ile bir başkasının malına bilinçli olarak vandalist eylemde bulunan failin, o 

kimseye karşı tekrar vandalist eylemde ya da daha ağır başka bir eylemde bulunma 

olasılığı daha önce benzer bir eylemde bulunmamış herhangi başka bir kişiden daha 

yüksektir. Burada da aslında kendi kendini haklı çıkarma psikolojisinin rolü 

büyüktür. Başkasına saldırıda bulunan failin yaşadığı bilişsel uyumsuzluk, yüksek 

olasılıkla, karşı tarafın bunu hak ettiğine kendisini inandırması ile giderilecektir. 

Buna bağlı olarak, bir kez karşı tarafın hor görülmesi, ona gelecekte saldırgan 

davranışlarda bulunma olasılığını arttıracaktır365. 

                                                
365 Aronson, a.g.e. 165. 
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SONUÇ 

 

Mala zarar verme suçu, en çok karşılaşılan suç tiplerinden biri olması 

açısından oldukça önemli bir inceleme alanıdır. Bu suç tipinin ceza hukuku açısından 

incelenmesinde, suç teorisinin hemen tüm kurumlarının somut olaya uygulaması 

açısından pek çok özellik göstermesi ve bu olgunun da uygulamayı doğrudan 

etkilemesi, hem de kriminolojik olarak oldukça geniş bir nedenler/etkenler 

yelpazesini ilgilendirmesi bu önemi daha da arttırmaktadır. 

Başkasının mallarına kasten zarar vermeyi ihtiva eden bu suç tipi ile 

korunması amaçlanan hukuksal değer mülkiyet hakkıdır. Hem kanunun lafzı hem de 

sistematik yapısı mülkiyet dışındaki ayni hakların bu suçun koruduğu hukuksal değer 

kapsamında kabul edilemeyeceğini göstermektedir. Bunun neticesinde bir kimsenin, 

üzerinde başkasının sınırlı ayni ya da şahsi hakkı olan, “kendi” malına zarar vermesi 

suç teşkil etmeyecektir. Buna göre suçun tek mağduru da malın malikidir. 

Suçun oluşabilmesi için kanunda gösterilen seçimlik neticelerden herhangi 

birinin, suçun konusu üzerinde gerçekleştirilmesi yeterlidir. Ancak bu seçimlik 

neticeler gelişigüzel bir şekilde kanuna dahil edilmiş olmayıp, her biri, malın şekli ya 

da fonksiyonel yapısına ilişkin belirli bir zarar tipini ifade etmektedirler. Hiç 

kuşkusuz bunların, mülkiyet hakkına yapacakları etki farklı olacağından suçun alt ve 

üst sınırları arasında somut cezanın tespitinde dikkate alınmaları gerekir. Önemle 

eklenmelidir ki bu suçun manevi unsuru kast olup, öncelikle taksirle işlenen fiillerin 

bu suç kapsamında mütalaa edilebilmeleri mümkün değildir. Ancak buradaki kast, 

olası kastı da ihtiva edecek şekilde “başkasına ait mala zarar verdiğini bilme ve bu 

neticeyi istemeden” oluşmakta olup, failde ayrıca özel bir saik, yahut amaç aranmaz.  

Suçun bir ekonomik suç olmasının doğal sonucu olarak, suç neticesinde 

oluşan zararın giderilmesi, failin alacağı cezayı etkileyecektir. Ancak yeni kanunla 

birlikte bu giderimin failin etkin pişmanlığının tezahürü olması aranmış, bunun 

sonucu olarak da giderimin, yalnızca failin iradesine bağlı olarak yapılması halinde 

ceza indirimine esas teşkil etmesi kabul edilmiştir. Yine, kanunda ailenin birliğinin 

korunması açısından belirli akrabalar arasındaki zarar verme fiillerinin şahsi 

cezasızlık kapsamında değerlendirileceği, bazı akrabalar arasındaki bu tarz fiillerde 
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ise akrabalık bağının cezanın azaltılmasını sağlayan bir şahsi cezasızlık sebebi olarak 

değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu suç tipinde özellikle yanılma halleri önemlidir. Bir kimse kendisine ait 

olduğu zannıyla başkasının malına zarar verirse fiili suç teşkil etmeyecektir. Ancak 

dikkat edilmelidir ki fail burada, zarar verdiği şeyin eşya olup olmadığında değil, 

kime ait olduğu meselesinde yanılmaktadır. Eğer fail malın hukuki nitelemesinde 

yanılmışsa bu durum onun cezai sorumluluğunu etkilemeyecektir. Bunun yanında 

fail, bir hukuka uygunluk nedeninin yahut kusurluluğu kaldıran veya azaltan 

durumun maddi şartlarında da yanılabilir. Ancak bu durum fiili suç olmaktan 

çıkarmayacak, yalnızca failin kusurunu etkileyecektir. Zira hukuka uygunluk 

nedenleri kastın kapsamında değildir. Bu suça hem teşebbüs mümkündür hem de 

iştirak ve içtima kuralları tümüyle uygulanabilir. Ancak suç tipi bu hükümlerin 

uygulanması açısından, yapısı gereği kendine has özellikler de ihtiva etmektedir.  

Suçun kovuşturulması şikayete bağlı kılınmıştır. Bu durum mülkiyet hakkı 

üzerinde serbest tasarruf yetkisine sahip olan malik açısından önemlidir. Zira karşı 

tarafın zararı hemen gidermesi, malik açısından, suçun kovuşturulmasından daha 

önemlidir. Ancak nitelikli haller açısından, zararın boyutu ve çoğu zaman farklı 

hukuksal değerlerin de işin içine girmesi neticesinde, şikayet kurumu kabul 

edilmemiştir. Yine basit hal için hapis cezasına seçenek yaptırım olarak öngörülen 

para cezasına da nitelikli haller için yer verilmemiştir.  

Mala zarar verilmesi kriminolojik sahada vandalizm olarak ifade 

edilmektedir. Ancak bu kavrama farklı anlamlar verilmesi de söz konusudur. Fakat 

kriminolojik çalışmada o suç tipine ilişkin genel yasalar koyulabilmesi için, mala 

karşı şiddetin karşılığı olarak vandalizm, kanuni tipe yakın yani en geniş anlamı ile 

ele alınmalıdır. Bu anlamıyla vandalizmin, nedensel yani etolojik incelemesi kolay 

değildir; zira bu suç tipi, çok çeşitli saiklerle işlenebilmektedir. Bu açıdan çeşitli 

vandalizm tiplerine göre farklı değerlendirme yapmak daha sağlıklı sonuç verecektir. 

Her halde yapılacak değerlendirme de tek bir nedene göre değil bir nedenler 

kombinasyonuna göre biçimlendirilmelidir. Pek tabidir ki her bir vandalizm tipi 

açısından bu nedenler kombinasyonunu ifade eden küme içinde, çeşitli etolojik 

etkenler daha ağırlıklı olacaktır. Bu açıdan biyolojik kökenli anomaliler, akıl 

hastalıkları ya da öğrenme süreci gibi etkenler her vandalizm tipi açısından etolojik 
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öneme sahiptir ancak her bir vandalizm tipi açısından bu etkenlerden biri, diğerlerine 

nazaran daha etkili olabilmektedir.  

İnsanların bir anlık üzüntü ve öfke ile verdikleri zararlar olarak ani 

vandalizmde kişilerin heyecan ve korkuya verdikleri bilinçsiz reaksiyonlar önemli 

yer tutar. Bunun kökeninde nörolojik anomaliler ya da öfke kontrol sorunları olabilir. 

Ancak burada asıl önemli olan etolojik etmen, engellenmeye karşı verilen bilinçsiz 

tepkilerdir. İnsanları belirli hedeflerden alıkoyan engellemelerin saldırganlığa yol 

açtığı olgusu, psikolojinin en önemli bulgularından biridir. Bu halde, engelleyen bir 

nesne ise ona, karşı koyulamayacak bir şey ise yakınlardaki bir nesneye zarar 

verilmesi sık karşılaşılabilecek bir olgudur. Kişilerin iradi davranmadığı bilinçsiz 

vandalizmde ise çocukluk ya da alkol gibi patolojik olmayan nedenlerin yanında, akıl 

hastalıkları da önemli bir nedensel faktördür. Burada özellikle şizofreni ve 

intermittan ekspolsif bozukluğun mala karşı şiddet patlamalarına yol açtığı 

bilinmektedir. Yine yangın çıkarma hastalığı olarak bilinen piromani de önemli bir 

bilinçsiz vandalizm nedenidir. Kişilerin yalnızca zevk için işledikleri vandalizm 

fiillerinin ise çoğu patolojik değildir, mesela okulda çocukların sıraları çizmesi çokça 

karşılaşılan bir durumdur. Ancak başkalarının acı çekmesinden zevk alan ve bilinç 

düzeyi açısından bir sorun olmadığı halde, zevk için büyük boyutlu zararlar verebilen 

kimseler de vardır ki bunların çoğunda, buna neden olan etmen psikopatik kişilik 

bozukluğudur. 

Bireysel etkenlerle açıklanamayacak çatışmasal ve tepkisel vandalizm 

türlerinde ise olaya sosyolojik veriler ışığında bakmak gerekir. Kişinin çeşitli 

normların çatışma sahasında, hukukun aksini emreden alt kültürel norma uyma 

yoluyla zarar verilmesi halinde, bu normun oluşumu ve alt kültürlerin gösterdiği 

özellik önemli bir belirleyicidir. Ancak burada tepki buna mecbur kalınması 

nedeniyledir. Fakat tamamen toplumsal değerlere tepki göstermek için işlenen 

vandalist eylemler de vardır ki burada sorun, alt kültürün normatif yapısı değil, 

aksine, toplumda gençlere empoze edilen amaç kavramı ile uyuşmayan yetersiz 

araçların yarattığı karşı-normatif yapıdır. 

Vandalist eylemlerin hemen hepsinde öğrenme önemli bir yer tutar. Ancak 

kişilerin başka bir amaca ulaşmak için işledikleri vandalizm vakalarında bunun “iyi 

bir araç” olarak öğrenilmiş olması çok önemlidir. Burada failin çeşitli çözüm 
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tarzlarını deneyimlemesi ancak daha çok, suç teşkil eden çözüm tarzları ile karşı 

karşıya gelmiş olması ve bu yolla suçu öğrenmesinin önemi büyüktür. Ödettirici 

vandalizmde de bu öğrenme ciddi bir etkendir. Ancak yapılan son çalışmalar ile 

aslında, insanın bir adalet duygusunun sinirsel bir temelle en baştan beri var olduğu 

ve öğrenmenin yalnızca bu mekanizmayı biçimlendirdiği anlaşılmıştır. 

Bu suç için çeşitli istatistiki araştırmalarda suçun daha ziyade 15-18 yaş arası 

gençler, işsizler, erkekler ve bekar-boşanmış kimseler tarafından işlediği 

görülmüştür. Burada erkeklerin toplumda üstlendiği saldırgan/koruyucu rol modeli 

kadar, kadınların işledikleri bu tarz fiillerin çoğunun istatistiklerde siyah sayı olarak 

kalmasının da rolü büyüktür. Yaş açısından ise gençlik dönemindeki ani duygusal ve 

sosyal değişim durumlarına bakmak gerekir. Yine istatistiki verilerde bu suçun daha 

ziyade sosyal olarak alt gelir grubunda olan kişilerce ve kentlerin varoş bölgelerinde 

özellikle bazı mekansal özelliklere sahip alanlarda daha fazla işlendiği belirtilmiştir.  

Vandalizmin geniş fail profili yelpazesine paralel, mağdurları da çok farklı 

kimseler olabilmektedir. Kuramsal olarak mülk sahibi olma olanakları -tabii olarak- 

daha geniş olduğu için orta yaş grubunun ve sosyal kontrol mekanizması içine dahil 

olma durumları daha zayıf olduğu için de sık konut değiştirenlerin mağdur olma 

riskleri de yüksek olacaktır. Burada takip eden saldırganlık meselesi de önemlidir. 

Artık saldırganlığın insanın içinde biriktiği ve dışa aksettirilmesi ile de zayıflayacağı 

görüşü kabul olunmamaktadır. Bu nedenle vandalizmin daha ağır eylemlerin öncüsü 

ya da daha hafif eylemlerin takipçisi olması ihtimali hiçbir zaman gözden uzak 

tutulmalıdır.  

Mala zarar verme suçu uygulamada çok karşılaşılan bir suç tipi olmasına 

rağmen halihazırda çok ciddi kuramsal tartışmalarla baş başadır. Bu tartışmalar 

yalnızca kuramsal boyutta da kalmayacaktır; her biri uygulamayı derinden 

etkileyebilecek niteliktedir. Hem suç politikası açısından norm üretilmesi hem de 

üretilmiş normların somut olaylara uygulanmasında; hem suç tipinin tarihsel arka 

planından gelen özellikleri hem de kriminoloji biliminin sunduğu veriler dikkatlice 

incelenmelidir. Bu sayede hem normun üretimi hem de uygulanması aşamaları daha 

sağlıklı yürütülebilecektir. 
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