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Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  

Aykut Alp Kapusuzoğlu 

ÖZ 

 

  Bu  çalışmada  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  kavramı, mukayeseli  hukuk  ve  Türk  hukuku 

düzenlemeleri  çerçevesinde  ele  alınmıştır.  Çalışmanın  temel  amacı,  anılan  suçların  tarihçesine  ve 

arkasında yatan sorumluluk anlayışına  ışık tutmak ve 2005 Türk Ceza Kanunu’ndaki netice sebebiyle 

ağırlaşmış suçların uygulamasına yardımcı olmaktır. Bu nedenle ağır neticenin yüklenebilirliği ve ilgili 

suçların suç teorisi içerisindeki yeri ayrıntılı şekilde incelenmiştir. 

 

 

Crime with an Aggravating Consequence (Preterintentional) 

Aykut Alp Kapusuzoğlu 

ABSTRACT 

   

  In  this  study,  the  notion  of  crime with  an  aggravating  consequence  (preterintentional)  is 

handled within the frame of comparative and Turkish law provisions. The main objective of this work 

is to shed some light on the historical background and the type of responsibility that lies behind them 

and to help the application of the crimes with an aggravating consequence that take place  in 2005 

Turkish Penal Code. Thus, the imputability of the graver consequence and the place of these crimes 

in crime theory is examined in detail. 
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Giriş 
  

A, B’yi  iter ve B ölür. Bu basit olay; uçurumdan aşağıya  itilip düşerek parçalanmaktan  şaka 

amacıyla  iteklenerek  inhibisyon  sonucu  aniden  ölüvermeye  kadar  onlarca  farklı  görünümde 

düşünülebilir.  İşte  buraya  ekleyeceğimiz  her  ayrıntı,  ceza  sorumluluğunun  temel  kavramlarından 

birine  temas  eder  ve  böylelikle  ceza  hukukunun  19.  yy  sonlarından  itibaren  süregelen  temel 

tartışmalarının  seyrini  belki  en  kısa  yoldan  takip  edebilmemizi  sağlar. Gerçekten,  kimi  hukukçular 

A’nın “itme”sinin bir “öldürme” olarak kabul edilip edilemeyeceği üzerinde durup hareket teorilerini 

geliştirerek,  kimileri  neticenin  mağdurun  fiilinden  kaynaklanıp  kaynaklanmadığını  sorgulayıp 

nedensellik  teorilerine  katkıda  bulunarak,  kimileri  A’nın  ölüm  neticesi  ile  arasındaki manevi  bağı 

araştırıp suçun manevi unsurunu açıklamaya gayret ederek ve nihayet diğerleri ölüm neticesinin faile 

hangi  şartlarda yüklenebileceği konusunda ceza  sorumluluğuna  ilişkin bir  takım  ilkeler oluşturmaya 

çabalayarak suç teorisinin bir tarafını yapmıştır.  

  “İtelemek  dahi  müessir  fiildir”1  diyen  Yargıtay’ımızın  bu  hükmünü  de  aklımızda  tutacak 

olursak, bizim konumuz olan netice sebebiyle ağırlaşmış suç ve bunun en tipik örneği olan kastı aşan 

öldürme,  yukarıdaki örneğin  şu özel görünümüne  tekabül eder: A, B’nin ölmesini  istemez  ve  fakat 

ittiği  B  ölür.  Muhtemelen  ilkel  toplumlarda  bile  sıkça  karşılaşılabilecek  bu  olay,  modern  ceza 

hukukunun gelişimiyle birlikte bilhassa yukarıda zikrettiğimiz meseleler etrafında tartışılmış ve  failin 

sorumluluğunun belli  şartlar dahilinde  sınırlandırılmasına yönelik yüz küsür yıllık çalışmalar  sonucu, 

tartışmalar bugünkü eksenine oturmuştur. Bu bakımdan, ele alacağımız konunun günümüzde vardığı 

nokta, kavramın suç teorisi ve ceza sorumluluğu çerçevesinde birçok temel husus ile birlikte gelişmiş 

olması ve  ilgili tartışmalar  içerisinde üzerinde fikirlerin sağlamasının yapıldığı adeta bir “ölçü” olarak 

kullanılmış olması da göz önüne alınırsa, ceza hukuku tarihçesinin bir hülasası gibidir. 

  Biz  bu  çalışmamızda  evvela,  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  kavramını  hem  ceza 

kanunumuzda  hem  mukayeseli  hukukta  yer  aldığı  şekliyle  açıklayacak  ve  bu  bölümde  yer  alan 

açıklamalar  haricinde  tartışmaların  daha  ayrıntılı  bir  tarihçesini  verecek;  daha  sonra,    konuyu 

sorumluluk hukuku  ve özellikle  ceza  sorumluluğuna hakim olan  ilkeler bakımından  irdeleyecek;  ve 

nihayet, suç tiplerini  incelerken kullanmaya alışık olduğumuz metoda uygun olarak, netice sebebiyle 

ağırlaşmış  suçun  yapısal  unsurlarını  incelemeye  geçeceğiz.  Meselenin  tümü  hakkında  kendi 

görüşlerimize yer vereceğimiz sonuç bölümüyle çalışma tamamlanacaktır. 

 
                                                            
1 Yargıtay 2.CD, E:7593 K:7207, 27.5.1939 
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1. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Kavramı 

1.1. Terim 
 

 İncelemekte olduğumuz kavramla  ilgili olarak karşımıza çıkan  iki  terim vardır. Bunlardan  ilki 

olan kastın aşılması ya da kastı aşan suç terimi, İtalyanlar (preterintenzionalità/preterintenzionale) ve 

İspanyollar  (preterintencionalidad/preterintencional)  tarafından  tercih edilmiştir. Latincede “ötesine 

geçen,  aşan”  anlamında  gelen  “praeter”  ön  eki  ile  ‐teknik  olarak  kast,  genelde  “dolus”  olarak 

adlandırılsa da‐  “niyet, kast” anlamına gelen  “intentio” kelimesinin birleşiminden oluşurlar.  Latince 

“praeter  intentionem”  teriminin  Almancaya  ve  İngilizceye  uydurulmuş  şekilleri,  sırasıyla 

“präterintentionalität” ve “preterintentionality” olmak lazım gelir. Ancak, birincisi Alman doktrininde 

çok nadiren görülmekte, ikincisi ise Anglo‐Sakson hukukunda bu kavram bulunmadığı için hemen hiç 

kullanılmamaktadır. İtalya’dan alınan eski ceza kanunumuzda madde başlıkları olmamasına ve madde 

metninde  de  “kastın  aşılması”  terimi  yer  almamasına  rağmen,  öğretide  İtalyanca  terimin  birebir 

çevirisi olarak “kastın aşılması” terimi yerleşmişti.2 3 4 

  Bizim  çalışmamıza  isim  veren  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  terimi  ise Almanlar  nezdinde 

(erfolgsqualifizierten Delikt) kabul görmüştür. “Erfolg”, netice; “qualifizieren”, nitele(n)me anlamına 

gelmektedir. Esasen yeni TCK’da “ağırlatıcı neden” ve “ağırlaşma”  tabirleri  terk edilmiş ve yerlerine 

yine Alman doktrininin etkisiyle “nitelikli hal” tabiri kullanılmış iken, bu terimin karşılığı olarak “netice 

sebebiyle  nitelikli  hale  gelen  suç”  denmemiş  olması  dikkate  değerdir.5  İspanya  ve  Latin  Amerika 

ülkelerinde nitelenme ibaresi içeren ve Almanca terimin tam karşılığı olan “delito c(u)alificado por el 

                                                            
2 Yargıtay kararlarında kastın aşılması suretiyle adam öldürmeye kimi zaman “kasten yaralama sonucu ölüme 
neden olma” da denmekteydi. Halen TCK 87/4, bu isimle de anılmaktadır. 
3  İlginç  hususlardan  biri,  bu  Latince  teknik  terimin  “kastı  aşan  ifadeler”  örneğinde  olduğu  gibi  kastını  ya  da 
maksadını aşmak şeklinde günlük Türkçeye de geçmiş olmasıdır.  
4 “Kastın” mı yoksa “kasdın” mı demek gerektiği yani kelime sonundaki ünsüzün yumuşayıp yumuşamayacağı 
açık değildir. Türk Dil Kurumu’na göre “kastı, kasti, kasten” kullanımları doğrudur. Ancak, kelimenin aslı “kasd” 
olduğundan;  Arapça  aslı  “d”  (dal)  ile  biten  ancak  Türkçeye  geçerken  son  ünsüzü  sertleşen  “inat”,  “murat”, 
“tereddüt” ve bilhassa kendisiyle aynı kökten gelen “maksat” gibi kelimeler ile aynı kurala tabi olmalıdır. Oysa 
TDK  Yazım  Kılavuzu’nda,  çelişkili  olarak  bu  kelimelerde  yumuşama  olacağı  gösterilmiştir.  Yine  de  biz  tüm 
metinde, imlada birliğe inandığımız için, TDK’yı kaynak alarak “kastın” şeklini kullandık. 
5  Kanunda  kimi  zaman,  anlamı  değiştirmemekle  birlikte,  “netice”  yerine  “neticesi”  ve  öğretide  “ağırlaşmış” 
yerine  “ağırlaşan”,  “sebebiyle”  yerine  “yüzünden”  veya  “itibarıyla”  dendiği  görülmektedir.  Aslında  terimin 
doğru  Türkçesi  “neticenin nitele(ndir)diği  suç” olmalıdır. Öncelikle, Arapça  “keyfiyet”  ve  “vasıf”  ve  Fransızca 
“qualité”  (Lat.  qualitas)  kelimelerinin  karşılığı  olarak,  nasıl  anlamındaki  eski  “nite”  kelimesinden  türetilen, 
“nitelik” kelimesinin fiil hali; “nitele(n)mek”tir. Öyleyse “nitelikli hale gelmek”  ibaresi, ek fiil dururken gereksiz 
yardımcı fiil kullanımına örnek olacaktır. Öte yandan, terimin Batı dillerindeki kullanımına bakılırsa; suç, netice 
yüzünden kendi kendine nitelenmemekte, suçun niteliği netice “tarafından” belirlenmektedir. Bir başka deyişle, 
ağır  netice  suç  vasfını  değiştirmekte,  başka  bir  suç  ortaya  çıkarmaktadır.  Dolayısıyla  pasif  bir  tavır  içeren 
“sebebiyle”  kelimesine  de  gerek  yoktur. Öyleyse,  ağırlaşmadan  bahseden mevcut  kullanımda  da  “neticenin 
ağırlaştırdığı suç” demek gerekirdi.  
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resultado”  terimi  sıklıkla  kullanılırken,  İtalyan  doktrininde  de  karşımıza  ağırlaşmadan  bahseden 

“delitti  (reati)  aggravati  dall'evento”  ya  da  nitelenmeden  bahseden  “delitti  (reati)  qualificati 

dall'evento”  terimleri  çıkmaktadır.  Kanunkoyucumuz  yeni  ceza  kanunu  yapılırken  kastın  aşılması 

yerine bu ikinci terimi kullanmayı tercih etmiştir.  

  Kastı  aşan  suç  ve  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  terimlerinin  aynı  kavramı  mı,  farklı 

kavramları mı  karşıladığı  tartışılmıştır.  Birinde  “netice”  gibi maddi  bir  unsurdan  hareket  edilirken 

diğerinde  “kastın  aşılması”  gibi  adeta  manevi  unsurun  kast  ve  taksir  dışında  üçüncü  bir 

görünümünden  bahsedilmesi;  öte  yandan  bu  suç  türünün  en  tipik  örneğinin  ismi  için  kullanılan 

“kastın aşılması suretiyle adam öldürme” ve “netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama” terimlerinin çıkış 

noktalarının öldürme ve yaralama gibi farklı suç tipleri olması, bazı yazarları bunların farklı kavramlara 

karşılık  geldiği  zannına  düşürmüştür.  Örneğin,  Dönmezer\Erman’a  göre;  kastın  aşılması,  temel 

neticeden bağımsız bir  suç oluşturmakta  iken; netice  sebebiyle ağırlaşmış  suç,  yalnız bir ağırlaşmış 

haldir ve objektif sorumluluğu gerektirmektedir.6 7 Bizce, her  ikisi de eski terimler olduğu ve zaman 

içinde  içerikleri  geliştirildiği  için,  yalnız  terimler  üzerinden  kavramlara  bakmak,  bu  konudaki 

gelişmeleri ihmal etmek anlamına gelecektir. 

Önemle  ifade  edelim  ki,  kavram  için  belli  bir  terimin  kullanılması,  ilgili  suçun  yapısı  veya 

sorumluluk şekli bakımından belli şekilde düşünmeyi gerektirmemektedir. Nitekim, neticenin objektif 

bir  unsur  olması  bakımından,  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  terimi  objektif  sorumluluğu 

çağrıştırmakla birlikte8, bu  terimi  kabul eden Almanya, objektif  sorumluluğu  kısıtlama  girişimlerine 

öncülük etmiştir. Öte yandan, kastın aşılması terimi, kast ve taksir dışında başka bir kusur şekli olarak 

algılanabilirse  de  bu  terimi  kabul  eden  İtalya’da  bu  görüşü  reddederek,  bunun  bir  kast‐taksir 

birleşiminden  ibaret  olduğunu  savunanlar  az  değildir.  Özetle;  kavramlar  hakkındaki  teorik 

tartışmaları, tercih edilen terime göre takip etmek mümkün değildir. İki farklı terim, sadece  iki farklı 

                                                            
6 Sulhi Dönmezer/Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, Cilt:II, Beta, 12.Bası, İstanbul 1999, 
p.241;  “Kastın aşılması halinde tek netice vardır; fakat bu netice failin maksadından daha ağırdır. İşte bu daha 
ağır netice  ya  fiilin  ayrı  ve bağımsız bir hukuki nitelik  kazanmasını,  yani  yeni bir  suç  tipinin ortaya  çıkmasını 
gerektirir,  ya da  aynı  aşırı netice  suçun bir  ağırlatıcı  sebebini oluşturur: birinci  ihtimal  kastın  aşılması halini, 
ikinci  ihtimal  ise,  ilerde  inceleyeceğimiz bir objektif sorumluluk  şeklini, yani netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar 
kategorisini meydana getirir.”  
7 Aynı yönde bir ayrım yapan Özbek’e göre de; “…suçun her iki şekli arasındaki temel fark kastın aşılmasında ağır 
neticenin  yeni  bir  suç  oluşturması,  netice  sebebiyle  ağırlaşan  suçlarda  ise  nitelik  farkının  ortaya  çıkması  ve 
suçun  nitelikli hali olarak daha  ağır  cezalandırmaya  yol  açmasıdır.”  (Vurgu  yazara  ait.) Bkz. Veli Özer Özbek 
“Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar”, Ceza Hukuku Dergisi, Ağustos 2007, Sayı:5, p.223. Ancak, yazarın daha 
sonra, tanımındaki ikinci grup için ırzına geçilenin ölmesi örneği vermesi (op.cit. p.224) ve “kastedilenden daha 
ağır bir neticenin varlığı kastın aşılmasını, kastedilenden başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet verilmesi ise  
netice sebebiyle ağırlaşmış suçu ifade etmektedir.” (op.cit. p.224) demesi çelişkilidir. 
8 Zaffaroni, “netice sebebiyle ağırlaşmış tabiri, …objektif sorumluluğun korkunç yankılarını taşıyan karanlık bir 
tabir  olduğundan” bu  terimin  kabulüne  karşı  çıkmaktadır. Bkz.  Eugenio  Raúl  Zaffaroni,  Tratado de Derecho 
Penal, Parte General, Tomo: III, Ediar, Buenos Aires 1981, p.428 
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ceza  hukuku  geleneğini  (İtalyan  ve  Alman)  yansıtmaktadır.  Öyleyse,  incelenen  kavramlar  aynı 

olduğuna  göre,  kastı  aşan  suç  ve  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç,  aynı  şeydir.9  10 Her  iki  terim  de 

kavramı ifade etmek bakımından sorunlu olup11, biz ilerleyen bölümlerde Türk Ceza Kanunu’na uygun 

olarak netice sebebiyle ağırlaşmış suç tabirini kullanacağız. 

Bu tür suçlarda failin niyetinin ötesine geçen netice, yalnız ilgili suça bağlı olarak düzenlenmiş 

ağır bir netice olabileceği  gibi,  kanunda ayrıca  suç olarak düzenlenmiş başka bir netice de olabilir. 

Örneğin; yaralama bakımından uzuv kaybı ağır netice iken; ölüm, başka neticedir. İşte kastın aşılması 

terimi kullanıldığında ağır neticenin meydana geldiği durumlar  için “homojen kastın aşılması”; başka 

neticeli  durumlar  için  “heterojen  kastın  aşılması”  isimlendirmesi  yapılmıştır.12  Netice  sebebiyle 

ağırlaşmış suç terimi kullananlarda da zaman zaman gerçek‐görünüşte netice sebebiyle ağırlaşmış suç 

sınıflandırılması yapılmaktadır.13 Fakat bir gerçeklik yahut görünüştelikten bahsedilecekse, ağır netice 

bakımından  kastın  bulunduğu  durumları,  görünüşte  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  olarak 

adlandırmak  gerekir  çünkü  bunlarda  fail  aslında  kastını  aşmamaktadır.  Bir  başka  deyişle,  gerçek‐

görünüşte  ayrımı,  ancak  ağır neticenin manevi unsuru bakımından  ayrım  yaparken  işlevsel olacak, 

ağır neticenin başka bir suç tipinde düzenlendiği durumları diğerlerinden ayırmamız konusunda ise işe 

yaramayacaktır.  Bu  nedenle  biz  yeri  geldiğinde  “ağır  neticeli  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç”  ve 

“başka neticeli netice sebebiyle ağırlaşmış suç”  tabirlerini kullanacağız.  

   

                                                            
9  Bacigalupo’ya  göre  de;  biri  “kast”tan  diğeri  “netice”den  hareket  etse  de  bu  terimlerle  kastedilen  aynı 
kavramdır. Bkz. Enrique Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá 1996, p.221  
10 İki terim arasındaki farktan bahsedilirken, kastın aşılmasında temel neticenin mutlaka kasten olması gerektiği 
oysa  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  teriminin  taksirli  suçlarda  da  kullanılabileceği  söylenir.  Oysa  taksirli 
suçlarda nasıl sapma mümkün değilse, netice sebebiyle ağırlaşma da mümkün değildir. Yalnız ortaya çıkan en 
ağır neticeye göre bir taksir araştırması yapılır. 2005 Ceza Kanunu’nun taksirli suçun nitelikli hallerini düzenleyiş 
şekli de buna uygundur. 
11 Kaymaz,  isabetle ağır netice bakımından kastı olan failin kastını aşmadığını fakat netice sebebiyle ağırlaşmış 
suç teriminin de doğru olmadığını belirtmektedir. Bkz. Seydi Kaymaz, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 87/4. 
Maddesinde  Düzenlenen  Neticesi  Sebebiyle  Ağırlaşmış  Yaralama  Suçunu  Oluşturan  Fiilden  Ne  Anlaşılması 
Gerektiğine Dair Bazı Düşünceler”, Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Dergisi, Sayı:8, p.39 
12 Bkz. Santiago Mir Puig, Derecho Penal Parte General, Editorial Reppertor, 8ª edición, Barcelona 2008, p.302;  
Kai  Ambos,  “Preterintencionalidad  y  cualificación  por  el  resultado”,    InDret,    3/2006,  p.11  Belirtelim  ki, 
İspanya’da aynı neviden‐farklı neviden fikri içtima ayrımı için de homojen‐heterojen tabirleri kullanılmaktadır. 
13 Örneğin, Zafer, netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar bakımından gerçek – gerçek olmayan ayrımı yapmaktadır. 
Yazara göre; birinci grupta aşırı netice ile istenen netice arasında, ihlal edilen hak ve yarar bakımından “ağırlık” 
farkı,  ikinci grupta  ise “nitelik”  farkı vardır. Bkz. Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta, 1. Baskı, 
İstanbul  2010,  pp.202‐207.  Ancak,  yazarın,  çocuk  düşürme  neticesinde  ölümün  ortaya  çıktığı  durumu  ikinci 
gruba  sokarken, ölüm neticeli  kasten  yaralamayı  ilk gruba dahil etmesi  anlaşılır değildir. Bizce ölüm neticesi 
yaralama  suçu  bakımından  da  çocuk  düşürme  suçu  bakımından  da  “başka”  neticedir  ve  gruplandırma 
yapılacaksa bunlar aynı grupta yer almalıdırlar. 
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1.2. Tanım 
 

Aslında uzunluğuna bakılırsa, netice  sebebiyle ağırlaşmış  suç  terimi, bir  terim olmaktan öte 

kavrama getirilmiş bir tanım gibidir. Gerçekten, yalnız söz konusu terim değerlendirildiğinde bile, fiilin 

ikinci  bir  netice meydana  getirdiğini  ve  bu  ikinci  neticeye  göre  failin  sorumluluğunun  ağırlaştığını 

anlamak  zor  değildir. Ancak,  bir  fiil,  çift  neticeli  sapma  durumunda  olduğu  gibi  pekala  birden  çok 

neticeye neden olabilir ve böylesi fiiller içerisinde bu suç türünün ayırıcı özelliğini belirtmek için ayrıca 

bir tanım yapmaya ihtiyaç vardır.  

Roxin, bunları “icrası daha ağır ek neticeler doğurduğu için özel bir ceza miktarını gerektiren 

kasıtlı suçlar” olarak tanımlamaktadır.14 Jescheck/Weigend ise, bunların “davranışa bağlı tipik tehlike, 

zarar neticesinde gerçekleştiği  zaman,  taşıdıkları özel  tehlikelilik nedeniyle  temel davranıştan daha 

ağır  cezayı  hak  ettiğini”  söylemektedir.15  En  kaba  şekliyle  ele  alacak  olursak,  netice  sebebiyle 

ağırlaşmış  suç,  kasten  işlenen  temel  suçun  yanında,  kastedilmeyen  ağır  veya  başka  neticelerin 

gerçekleşmesine sonuç bağlayan karma suçlardır.16  

1.3. Tarihçe 
 

Netice sebebiyle ağırlaşmış suçların, kanonik hukukun versari in re illicita ilkesinin bir uzantısı 

olduğu  söylenir.17  Versari  in  re  illicita,  aşağı  yukarı  “haksız  fiile  karışmak”  anlamına  gelmektedir. 

Versanti  in  re  illicita  imputantur  omnia,  quae  sequuntur  ex  delicto18  (Haksız  davranışta  bulunana 

bundan kaynaklanan her şey yüklenir.) ibaresi ve bunun çeşitli varyantlarında karşımıza çıkar.19 Buna 

göre,  tesadüfi  ve  öngörülemez  bile  olsa,  haksız  bir  fiilde  bulunan  bunun  sebep  olduğu  neticeden 

sorumlu  olacaktır.20  Bir  başka  deyişle,  haksız  (kanunsuz)  davranış  sahibi  ortaya  çıkan  bütün 

neticelerden sorumludur.21 

                                                            
14 Claus Roxin, Derecho Penal Parte General, Tomo: I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito, çev. 
Diego‐Manuel Luzón vd., Thomson Civitas, Cizur Menor 2006, p.330 
15 Hans‐Heinrich  Jescheck/Thomas Weigend, Tratado de Derecho Penal, Parte General, çev. Miguel Olmedo 
Cardenete, Comares, Granada 2002, p.279 
16 Karma suç tabiri için Bkz.  Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Ankara 
2010, p.242; Yine birleşik ya da karma suç  (delito compuesto) tabiri  için Bkz.  Jose Luís Díez Ripollés, Derecho 
Penal Español Parte General En Esquemas, Tirant Lo Blanch, 2ª edición, Valencia 2009, p.220 
17 Roxin, op.cit., p.335; Jescheck/Weigend, loc.cit. 
18 Jescheck/Weigend, loc.cit.; Ambos, op.cit., p.3  
19 “Versanti in re illicita atiam casus imputatur” bkz. Zaffaroni, op.cit., p.425; “Qui versatur in re illicita respondit 
etiam pro casu” bkz. Ambos, op.cit., dipnot:3 
20 Mir Puig, op.cit, p.301 
21 Ambos, op.cit, p.3 



6 
 

Zaffaroni,  bu  teoriyi  tartışmanın  anakronik  olacağını  çünkü  yüzyıllardır  gömülü  olduğunu 

belirtmekte ancak Löffler (1895) tarafından diriltilen22 bu prensibin içtihatlara ve öğretiye sızabildiğini 

söylemektedir.23  24  Gerçekten  orta  çağa  ait  bu  ilkenin  bugüne  değin  kesintisiz  bir  şekilde  hukuk 

sistemlerinin içinde kalıp kalmadığını tespit edebilmek zordur. Özü itibariyle versari her dönemde ve 

her yerde karşımıza çıkabilmekte ve versari tabiri bahsedilen anlayışı çok iyi ifade etmekte ise de ilgili 

tüm  düzenlemelerin  çıkış  yerinin  kilise  hukuku  olduğunu  söyleyebilmek  konusunda  ihtiyatlı 

davranıyoruz.  Esasen  bunlar,  kusur  ilkesinin  yakın  zamana  kadar  gelişmemiş  olmasının  birer 

tezahürüdür.  Öte  yandan,  versari,  yalnız  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçları  ilgilendirmeyen,  ceza 

sorumluluğuyla  ilgili  birçok  yerde  karşımıza  çıkan  bir  olgudur.  Yine  belirtelim  ki,  mahkeme 

içtihatlarında  veya  öğretide  versarist  düşünceler  çoğu  zaman  farkında  olmadan  savunulur.  Bu 

bakımdan,  versari,  kusur  ilkesinin  oturmadığı  dönemlerdeki  alışkanlıkları  gösteren  bir  zihniyettir 

diyebiliriz. 

  Ambos,  kusurluluğu  açıklayan  eski  teorilerden  dolus  generalis  (genel  kast)  ve  dolus 

indirectus’un (dolaylı kast) tamamen versari çizgisinde olduğunu ve bunlardaki objektif sorumluluğun 

baştaki kastı bastırdığını ancak Feuerbach’ın geliştirdiği culpa dolo determinata  ’nın bugünkü netice 

sebebiyle  ağırlaşmış  suçlar  anlayışını  başlattığını  ve  kast‐taksir  kombinasyonunun  ilk  hali  olarak 

görülebileceğini söylemektedir.25 

  Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçun  teknik  olarak  sapma  kavramı,  bileşik  suç  tipleri  ve  kast 

türleri ile birlikte gelişmiş olması muhtemeldir. 

   

                                                            
22 Zaffaroni’nin aktardığına göre bu bağlantıyı tespit eden Pereda’dır. (Julián Pereda, El “versari in re illicita” en 
la doctrina y en el código penal, Madrid 1948) 
23 Zaffaroni, op.cit., p.426 
24  Altını  çizelim  ki  versari  ilkesi  içeriği  itibarıyla  reddi  gereken  bir  ilkedir.  Yoksa  kanonik  hukukun  bugünkü 
hukuka  birçok  etkisi  vardır  ve  bunların  sırf  kilise  hukukuna  ait  diye  temizlenmesi  söz  konusu  olamaz.  Aynı 
mantıkla, bugün vazgeçilmez bir ilke olarak kabul edilen kanunilik ilkesini, arkaik halini 12.yy Paris Başpiskoposu 
Peter Lombard’ın “Non enim consisteret peccatum, si  interdictio non  fuisset”  (Yasak olmadan günah olmaz.) 
cümlesinde  bulduğu  için  reddetmek  gerekir.  (Bu  Feuerbach’ın  1813  Bavyera  Ceza  Kanunu’ndaki  “nullum 
crimen,  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali”  şeklindeki  formülasyonunun  güzelliğine  halel  getirmemekle 
birlikte,  ilkenin  köklerinin  daha  derinde  olduğu  da  gerçektir.  Lombard’ın  “Libri Quattuor  Sententiarum”  adlı 
eserinin  ilkenin  geçtiği  bölümü  için  bkz.  http://www.franciscan‐archive.org/lombardus/opera/ls2‐35.html, 
Erişim Tarihi:04.02.2011) 
25 Ambos, op.cit,, p.3 
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1.4. Mukayeseli Hukuk Düzenlemeleri 
 

 Konumuzla  ilgili  teorik  tartışmalar,  ceza  hukukunun  iki  önemli  ülkesi  İtalya  ve Almanya’da 

yoğunlaşmış ve bir süre sonra bunların arasına  İspanyol hukukçular da katılmıştır. Türkiye açısından 

daha  çok  bu  üç  ülkedeki  gelişmelerin  önemli  olduğunu  düşünmekteyiz.    İtalyan  hukuku  eski  ceza 

kanunumuza  kaynaklık  etmesi  bakımından, Alman  hukuku  ise  yeni  kanunumuz  üzerindeki  belirgin 

etkileri  bakımından  önemlidir.  Öte  yandan,  İspanya’daki  süreci,  bize  benzer  bir  tecrübe  olması 

bakımından değerli buluyoruz.  Şöyle ki,  İspanyol ceza hukuku önceleri  İtalyan hukukunun etkisinde 

kalmış, daha  sonra  ise Alman  etkisine  girmiş  ve nihayet  1995  Ceza  Kanunu  ile  bağımsız bir  kimlik 

kazanmıştır. Bu tecrübeyi bizim açımızdan daha da değerli kılan ise, tüm bu süreçte netice sebebiyle 

ağırlaşmış suçların adeta bir ölçü olmasıdır. Gerçekten İspanya, bu konuda önce İtalyan sonra Alman 

sistemini kullanmış ve nihayet özgün bir düzenlemeye gitmiştir. 

1.4.1. İtalya 
   

  1926  Türk  Ceza  Kanunu,  1889  İtalyan  Ceza  Kanunu  (Zanardelli  Kanunu)  temel  alınarak 

hazırlanmış, ancak 1930’da  İtalya’da yeni bir ceza kanunu (Rocco Kanunu) yürürlüğe girmiştir. Bu  iki 

kanun  arasında  bizim  konumuzu  ilgilendiren  esaslı  bir  değişikliğin  olduğunu  söylemek  mümkün 

değildir.26 İtalyanlar meseleyi kastın aşılması adıyla incelemektedir. 

  1930  Ceza  Kanunu’nun  42. maddesine  göre,  hiç  kimse  kanunda  açıkça  düzenlenmedikçe 

taksirden veya kastın aşılmasından dolayı cezalandırılamaz. 1926 TCK’nın aksine genel hükümlerinde 

açıkça kastın aşılmasından bahseden kanunun bu   düzenlemesine göre, kastın aşılması da taksir gibi 

istisnaidir.  Bu  maddenin  sonraki  fıkrasında  ise  objektif  sorumluluk  düzenlenmiştir  ki  bu,  kastın 

aşılmasının objektif sorumluluktan farklı bir olgu olarak kabul edildiğini göstermektedir.27  

  Kanunun  “suçun  psikolojik  unsuru”  başlığı  taşıyan  43.  maddesinde  ise  kastın  aşılması 

(preterintenzionale)  veya  kastın  ötesi  (oltre  l'intenzione),  hareket  veya  ihmalin,  zarar  veya  tehlike 

doğuran,  failin  iradesinden  daha  ağır  bir  neticeye  neden  olması  olarak  tanımlanmıştır. Görüleceği 

üzere, madde, taşıdığı başlığın  iddiasına rağmen, kastı aşan suçta  faille  fiil arasındaki psikolojik bağı 

açıklamış değildir. Verilen  tanım ve değerlendirme  tamamen objektif niteliktedir. Esasen, psikolojik 

kusur  teorisinden  hareket  ettiğimizde  bile  taksirde  olduğu  gibi  kastın  aşılmasında  da  faille  fiili 

                                                            
26  Bunu  söyleyişimizin  sebebi;  objektif  sorumluluğun  faşist  dönemde  (1922‐1945)  ortaya  çıkmadığının  altını 
çizmek istememizdir. 
27 Objektif sorumluluk bakımından şurasını ilave edelim ki, 45. madde, kaza ve tesadüf (caso fortuito) ve mücbir 
sebep (forza maggiore) halinde faili sorumlu tutmaya olanak vermemektedir. 
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arasındaki  manevi  bağın  açıklanamadığı  görülür.  Nitekim,  bir  önceki  42.  maddenin  başlığındaki 

“kasttan  veya  taksirden  veya  kastı  aşan  suçtan  sorumluluk”  ibaresinde  kastın  aşılması  yerine  kastı 

aşan  suç  denmesi  de  sorumluluğun  bu  türlüsünde  salt  sübjektif  bir  dayanak  gösterilemediğine 

delildir. 

  Kastın aşılması kanunun genel hükümlerinde düzenlenmiş olmasına  rağmen, özel hükümler 

bu  ismi  taşıyan  suçlar  bakımından  zengin  değildir.  Öyle  ki,  584.  maddedeki  kastı  aşan  öldürme 

(omicidio  preterintenzionale)  türünün  tek  örneğidir.  Buna  göre,  cebir  ve  yaralama  suçları  ölümle 

neticelenirse  fail  on  ila  on  sekiz  yıl  arası  hapse  çarptırılır.  Bir  sonraki  585.  madde  ise,  bu  suç 

bakımından silah kullanma veya birden fazla kişinin birlikte  işlemesi gibi netice  ile  ilgili olmayan bazı 

durumları ağırlaştırıcı sebep olarak kabul etmiştir. 

  Öte yandan, 583. maddede kasten yaralama için sayılan ağırlaştırıcı sebepler “ağırlaştıran” ve 

“çok  ağırlaştıran”  iki  grup  halinde  sayılmış  olup;  bunların  tamamında  sorumluluk  neticeye  göre 

ağırlaşmaktadır.  Buna  rağmen,  maddede  kastın  aşılmasından  bahsedilmemektedir.  Bu  maddenin 

“kastı aşan yaralama” yerine “ağırlaştırıcı sebepler” başlığı  taşıması, kanun koyucunun yalnız ağırlık 

farkının  ortaya  çıktığı  homojen  kastın  aşılması  durumlarını  kastın  aşılması  olgusunun  dışında  basit 

birer ağırlaşmış hal olarak kabul ettiğini göstermektedir. Ancak, nitelik  farkının ortaya  çıktığı başka 

neticeli  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda  da  sadece  kasten  yaralamaya  bağlı  öldürmede  kastın 

aşılmasını  tabirini  kullanması,  aynı  nitelikteki  örneğin  ölüm  neticeli  terk  (md.591\3)  için  teorik  bir 

isimlendirme yapmaması da dikkate değerdir. 

İtalyan Kanunu’nun en  ilginç düzenlemesi bizce 586. maddedir. “Başka bir suç neticesi ölüm 

veya yaralama” başlığı  taşıyan bu maddeye göre, kasten  işlenen bir  suç,  failin  istemediği başka bir 

neticeye yol açarsa 589. (taksirle öldürme) ve 590. (taksirle yaralama) maddelerin cezaları artırılarak 

uygulanacaktır. Ancak bu madde uygulama alanı bakımından genel hükümlerin 83. maddesine atıf 

yapmaktadır.  “Failin  istediğinden  başka  netice”  başlığı  altındaki  83.  madde  ise  suçun  icrasında 

kullanılan  araçta  yapılan  hatayla  veya  başka  bir  sebeple  başka  bir  netice  meydana  gelirse  failin 

taksirden sorumlu olacağını belirtmektedir. Bu düzenleme öğretide “suçta sapma” (aberratio delicti) 

olarak  incelenmektedir.  Buna  göre,  hedefte  sapmadan  (aberratio  ictus)  farklı  olarak  burada  failin 

iradesi dışında ortaya çıkan  şey, suçun başka bir konu üzerinde gerçekleşmesi değil, suçun türüdür. 

Buradan hareketle, aslında kastı aşan öldürmede de bir suçta sapma durumunun olduğunu söylemek 

gerekir. Çünkü, başka netice aynı konu üzerinde gerçekleşmekle birlikte yine de failin kastetmediği bir 

netice,  bir  sapmadır.  Ancak,  kanun  suçta  sapma  ile  kastın  aşılmasını  birbirinden  ayırmış;  ilki 

bakımından  açıkça  taksir  ararken  ve  ceza  bakımından  taksirli  suçlara  atıf  yaparken;  ikincisi  için 



9 
 

taksirden  bahsetmeden  ayrı  bir  temel  ceza  tayin  etmiş  ve  kastı  aşan  öldürmede  ölüm  neticesi 

bakımından taksir aranıp aranmayacağını tartışmalı bırakmıştır. 

Bu düzenlemeler, bizce kanunun hazırlandığı dönemde kastı aşan suç ya da netice sebebiyle 

ağırlaşmış  suç  kavramının  teorik  temellerinin  henüz  oturtulamadığını  göstermektedir.  Gerçekten 

kanunda  ağırlaştırıcı  sebepler  genel  hükümlerde  yer  almasına  rağmen,  neticeye  bağlı  ağırlaştırıcı 

sebeplerin  özellik  arz  ettiği  henüz  fark  edilmemiş;  584.  maddedeki  kastı  aşan  öldürme,  benzer 

nitelikteki suçlarla arasındaki teorik bağlantı kurulamadığı için ayrık bir durumda kalmış; suçta sapma 

ile  kastın  aşılması  arasındaki  çizgi  gösterilmediği  halde  suçta  sapmada  kastedilmeyen  netice 

bakımından  taksir  aranırken  kastı  aşan  suçta  kastedilmeyen  netice  bakımından  böyle  bir  şart 

koşulmamıştır. 

1.4.2. Almanya 
 

 1871 Alman Ceza Kanunu, Almanya’nın birleşmesi ve Alman İmparatorluğu’nun kuruluşundan 

yaklaşık  dört  ay  sonra  kabul  edilmiş  ve  günümüze  kadar  üzerinde  birçok  değişiklik  yapılmasına 

rağmen yürürlükte kalmış ve çeşitli düzenlemeleri, 2005 Türk Ceza Kanunu’na mehaz olmuştur. İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra, ceza kanunu üzerinde Naziler döneminde yapılmış değişiklikleri temizleme 

ihtiyacı  hasıl  olmuş  ve  konumuza  ilişkin  en  önemli  değişiklik,  1953  yılında  18. maddenin  kanuna 

eklenmesi şeklinde gerçekleşmiştir.28  

  Alman Ceza Kanunu’nun TCK’nın 23. maddesine kaynaklık eden bu 18. maddesi şu şekildedir: 

“Eğer kanun, bir fiilin neticesine daha ağır bir ceza öngörüyorsa, fail veya şeriklerin bundan sorumlu 

tutulabilmeleri  için  bu  netice  bakımından  en  azından  taksirle  hareket  etmiş  olmaları  gerekir.” 

Almanya,  bu  maddedeki  “en  azından  taksir”  (wenigstens  Fahrlässigkeit)  ölçüsünü  önce  1983’te 

İspanya’ya ve ardından 2005’te Türkiye’ye  ihraç etmiştir. Ancak belirtelim ki, 18. madde, “fiilin özel 

neticelerine bağlı ağır ceza” başlığını taşımakta olup, Alman Ceza Kanunu’nun hiçbir yerinde “netice 

sebebiyle ağırlaşmış suç”  terimi geçmemektedir.  İspanyollar da buradaki en azından  taksir  ifadesini 

ceza sorumluluğunun genel şartları  içine almıştır. Oysa, TCK’daki maddenin başlığı doğrudan “netice 

sebebiyle  ağırlaşmış  suç”tur.  Objektif  sorumluluğu  ve  versari  anlayışını  kaldırdığı  söylenen  18. 

                                                            
28  Ancak  1975’e  kadar  emperyal  ceza  kanunu  büyük  ölçüde  orijinal  yapısını  korumuştur.  Almanya’da  ceza 
kanununun  geçirdiği  değişim  süreci  için  Bkz.  Albin  Eser,  “A  century  of  penal  legislation  in  Germany, 
Development and trends”, Old ways and new needs in criminal legislation, Freiburg 1989. 
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maddeye  rağmen,  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçların  anayasaya  aykırılığı  tartışılmaya  devam 

etmektedir.29 En azından maddenin sevk amacının kusur ilkesini tesis etmek olduğu söylenebilir.  

  Alman Ceza  Kanunu’nun  özel  kısmı, netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlar bakımından oldukça 

zengindir.  Yaralama  (md.226,227),  terk  (md.221\2,3),    hürriyeti  tahdit  (md.239\3,4),  tehdit 

(md.240\4),  taşkına  neden  olmak  (md.313\2),  zehir  katma  (md.314\2)  suçlarının  netice  sebebiyle 

ağırlaşmış  halleri  bunlara  birkaç  örnektir.  18. maddeden  hareketle  bunlar  bakımından  kast‐taksir 

kombinasyonunun  geçerli  olduğunu  söyleyebiliriz.  Ancak  kanundaki  bir  takım  netice  sebebiyle 

ağırlaşmış  suçlarda  ağır  ya  da  başka  netice  bakımından  basit  taksir  yeterli  görülmemiş  ve 

kastedilmeyen  bu  netice  bakımından  ağır  taksir  (leichtfertig)  aranmıştır.  Irza  geçme  (md.178)  ve  

kundakçılık  (md.306c)  bu  türlü  suçlara  örnek  olarak  gösterilebilir.  Sayıları  her  geçen  gün  artan  bu 

ikinci grup  suçlar bakımından kast‐ağır  taksir kombinasyonu geçerlidir.30 Bazı  suçlar bakımından  ise 

her ikisi de geçerli olabilir. Örneğin, patlamaya neden olmak (md.308) suçunda, patlamanın bir kişinin 

ağır yaralanmasına veya birçok kişinin yaralanmasına neden olması (2. fıkra) bakımından kast‐taksir, 

bir kişinin ölmesine neden olması (3. fıkra) bakımından ise kast‐ağır taksir kombinasyonu geçerlidir. 

Alman Ceza Kanunu’nun önemli bir düzenlemesi de netice  sebebiyle  ağırlaşmış  yaralamayı 

düzenleyen  226. maddenin  2.  fıkrasıdır.  Buna  göre;  fail  birinci  fıkradaki  ağır  neticelere  bilerek  ve 

isteyerek  neden  olmuşsa  yani  bir  kast‐kast  kombinasyonu  söz  konusu  ise  cezası  daha  da 

ağırlaşmaktadır.  Böylelikle;  ağır  netice  bakımından  taksirle  kast  arasında  fark  gözetmeyen  TCK’nın 

aksine “kusurla orantılı ceza” ilkesine uygun bir düzenleme yapılmıştır. 

Salt netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarla ilgili olmamakla birlikte, bu tür suçlar bakımından çok 

önemli olan “objektif  isnadiyet” kavramı da Alman öğretisi  içinde gelişmiştir ancak ceza kanununda 

bunun ölçülerini gösteren bir düzenleme yoktur. 

1.4.3. İspanya 
 

İspanya,  iç  savaşın  ardından  başa  gelen  Franco  döneminde  kabul  edilen  1944  Ceza 

Kanunu’nu, bu dönemde ceza hukuku literatürünün gelişimi sekteye uğramış olmasına rağmen, 1963 

ve 1973 yıllarında  iki kez köklü olarak değiştirebilmiştir.31 Ancak, netice sebebiyle ağırlaşmış suçların 

klasik  örneklerinden  birinin  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  çocuk  düşürme  suçu  olması  ve  çocuk 

                                                            
29 Roxin, op.cit., p.335; Ambos, op.cit., p.21 
30 Roxin, op.cit., p.330 
31 1973’te tüm metin elden geçmiş şekliyle yeniden yayınlandığı  için; kimi zaman 1973 Ceza Kanunu olarak da 
geçer. 
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düşürmenin katolik ülkelerde dokunulması nispeten zor bir konu olması bu alandaki değişikliklerin –

en  azından  Franco  döneminde‐  önünü  kesmiştir.  Franco’nun  ölümünden  (1975)  sonra  bütün  ceza 

kanununun elden geçirildiği 1983 köklü reformu yapılmıştır. Bu reformun temel amacı, kusur ilkesini 

mevzuata yerleştirmek ve tüm objektif sorumluluk hallerini kanundan çıkarmaktır. Sonraki dönemde 

Güney Amerikalı  hukukçuların  da  katkısıyla  İspanyolca  ceza  hukuku  literatürü  çok  hızlı  gelişmiş  ve 

1995’te  İspanyol  Ceza  Kanunu’nun  yürürlüğe  girmesine  ve  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçların 

kaldırılmasına  kadar  geçen  bir  süreç  yaşanmıştır.  Böylelikle  İspanya’daki  düzenlemeleri  üç  dönem 

halinde inceleyebiliriz: 

i) 1983 Reformuna Kadar Olan (İtalya Benzeri) Dönem  

ii) 1983 – 1995 Arası (Almanya Benzeri) Dönem 

iii) 1995 Ceza Kanunu (Özgün Düzenleme) Dönemi 

  Birinci dönemde, İtalya’da ve 1926 TCK’da olduğu gibi objektif sorumluluğa cevaz verilmiştir. 

Nitekim;  1944  Ceza  Kanunu’nun  1. maddesinden,  yalnız  iradi  hareketlerin  cezalandırılacağı  ancak 

kanunda  aksi  öngörülmedikçe  her  hareketin  iradi  sayılacağı  ve  iradi  olarak  bir  suç  veya  kabahat 

işleyenin  netice  öngördüğünden  farklı  olsa  bile  ceza  sorumluluğunun  doğacağı  anlaşılmaktadır. Bu 

kanunun  ceza  sorumluluğunu  kaldıran  sebepleri  düzenleyen  8.  maddesinin  8.  fıkrası,  özen 

yükümlülüğüne ve hukuka uygun davrandığı, kastı veya taksiri olmadığı halde, sırf kaza eseri haksız bir 

neticeye  sebep  olanın  ceza  sorumluluğu  olmayacağını  söylemekte  ise  de  objektif  sorumluluğu 

engellememekteydi.  Esasen,  buradaki  düzenleme  kaza  ve  tesadüf  (caso  fortuito)  durumunda 

sorumluluğa  ilişkin  İtalyan  Kanunu md.45’tekinden  daha  dar  bir  yasaktır.  Çünkü  yalnız  ilk  hareket 

hukuka  uygun  ise  tesadüfi  neticenin  yüklenemeyeceğini  söylemektedir. Öte  yandan,  kanunun  50. 

maddesine göre; “İşlenen suçun, failin  işlemeyi düşündüğünden farklı olması durumunda, faile daha 

az  cezayı  gerektiren  suçun  cezası,  üst  sınıra  en  yakın  kısmından  verilir.”  Böylelikle  başka  neticeli 

durumlar  için  İtalyanların  suçta  sapmasına  benzer  bir  durum  öngörülmesine  rağmen;  İtalyan  Ceza 

Kanunu md.45’den farklı olarak taksir aranmamış sadece sorumluluk hafifletilmiştir. 411. maddedeki 

çocuk  düşürmenin  ağır  yaralama  veya  ölümle  neticelenmesi  hali  bunun  tipik  bir  örneğidir.  50. 

maddedeki  durumun  aksine  suç  niteliğinin  değişmediği  ağır  neticeli  haller  için  ise  9. maddenin  4. 

fıkrasında genel bir cezada  indirim sebebi sevk edilmiştir: “Suçlunun o kadar ağır bir neticeye sebep 

olma  kastının  bulunmaması.”  Yani  420.  maddedeki  yaralamanın  ağır  neticeli  nitelikli  halleri 

bakımından kastı olmayan fail, yalnız basit yaralama kastı varsa indirimli ceza alıyor idi.  Belirtelim ki, 

bu kanunda kastın aşılması  ifadesi yer almamaktaydı ve yaralama  suçu  için de ölümle neticelenme 
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düzenlenmemişti.  Ancak,  kastı  aşan  öldürme  kavramı  böylesi  durumlara  kasten  öldürme  ile 

md.9/4’ün birlikte uygulanması ile içtihadi olarak ortaya çıkmıştır.32 

  İkinci dönemde, 1983 reformu ile birlikte yukarıda bahsettiğimiz 1. madde; yalnız kasıtlı veya 

taksirli hareketlerin cezalandırılacağı bir şekle dönüşmüştür. Kast veya taksir olmadan ceza olmaz (no 

hay pena sin dolo o culpa) formülasyonu ile birlikte Alman Ceza Kanunu’nun 18.maddesine benzer şu 

cümle maddeye girmiştir. “Daha ağır bir netice için öngörülen ceza, bu netice bakımından en azından 

taksirle  (al  menos  por  culpa)  hareket  edilmiş  olmasına  bağlıdır.”  Kaza  ve  tesadüfle  ilgili md.8\8 

kaldırılmış;  yerine md.6 bis\b eklenmiştir. Buna  göre;  “Neticeye  failin  kastı  veya  taksiri olmaksızın, 

sadece  kazanın  sevkiyle  sebep  olunmuşsa,  bu  durum  tesadüf  (fortuito)  olarak  kabul  edilir  ve 

cezalandırılmaz.” Böylelikle eski metindeki ilk hareketin hukuka uygun olma şartı kaldırılmıştır. Ayrıca, 

yukarıda bahsedilen 50. madde de yürürlükten kaldırılmıştır.  

Bununla  birlikte  objektivist  anlayış,  uygulamada  görülmeye  devam  etmiştir.  Quintero, 

objektivist  zihniyetin  zaten  bir  reformla  bir  anda  ortadan  kalkacağını  düşünmenin  “ahmaklık” 

olacağını, bilhassa nedensellik, iştirak, kastın ispatı, taksirin temellendirilmesi konularında objektivizm 

rengi  taşıyan  gerekçelendirmelerin  halen  görüldüğünü  ve  buna  karşı  uyanık  olmak  gerektiğini 

belirtmektedir.33  

Diğer  taraftan, eski kanundaki bazı  suç  tipleri “en azından  taksir”  şartı  ile birlikte  tartışmalı 

hale  gelmiştir. Örneğin,  yukarıda bahsi  geçen ölüm neticeli  çocuk düşürtme  (md.411) bakımından, 

“en azından taksir” lafzı kastı da içine aldığından, bir başka deyişle kast‐kast kombinasyonuna imkan 

verdiğinden  kastla  hareket  edenin  “ayrıcalıklı”  konuma  geldiği  öne  sürülmüştür.34  Şöyle  ki,  çocuk 

düşürtmenin  temel  halinin  cezası,  6  yıl  1  günden  12  yıla  kadar  hapis  cezası;  kasten  öldürmenin 

(md.407) cezası ise 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası idi. Bunlar 71. maddedeki fikri içtima kuralına 

göre değerlendirildiğinde ağır suçun cezasının üst sınıra en yakın kısmından, yani kanundaki tabloya 

göre 17 yıl 4 ay  ila 20 yıl aralığında verilmesi gerekiyordu. Oysa, 411. maddenin 3.  fıkrasındaki özel 

düzenleme,  çocuk  düşürtmenin  ölümle  neticelenmesi  için  12  yıldan  20  yıla  kadar  hapis 

öngörmekteydi. Böylelikle, kast‐kast kombinasyonu söz konusu olduğunda netice sebebiyle ağırlaşmış 

suç düzenlemesi, fikri içtimaya göre daha “avantajlı” bir durum yaratıyor idi.35 Oysa, ölüm bakımından 

yalnız taksiri bulunan fail için durum aynı değildi. Çünkü; bu durumda daha ağır suç, çocuk düşürtme 

oluyor ve fikri içtima kuralına göre bunun cezası üst kısımdan verildiğinde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis 

                                                            
32 Mir Puig, op.cit., p.301; Ambos, op.cit., p.11 
33 Bkz. Gonzalo Quintero Olivares, Parte General del Derecho Penal, Aranzadi Thomson Reuters, 3ª edición, 
Cizur Menor 2009, p.242 
34 Ambos, op.cit., p.14 
35 Ambos, op.cit., p.15 
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cezasını  gerektiriyordu.  Bu  ceza  ise  411. maddenin  3.  fıkrasındaki  cezanın  aşağısında  olduğundan, 

kast‐taksir  kombinasyonu  olduğunda  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  düzenlemesi  ağır  netice 

bakımından yalnız taksiri bulunan faile fazla ceza verilmesine yol açıyor ve böylelikle orantılılık  ilkesi 

ihlal edilmiş oluyordu.  

Üçüncü  dönemde,  yani  1995  Ceza  Kanunu  ile  birlikte  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlar 

kaldırılmıştır.  Öncelikle,  eski  kanundaki  ölüme  neden  olan  terk  ve  çocuk  düşürtme  suçları  yeni 

kanunda yer almamıştır. Aslında mevcut kanundaki bazı suç  tipleri netice sebebiyle ağırlaşmış suçu 

hatırlatmaktadır.  Sözgelimi;  418.  maddedeki  fiil  kamuya  veya  üçüncü  kişiye  zarar  verirse  ceza 

ağırlaşmaktadır. Ancak böylesi suçları artık yalnız birer nitelikli hal olarak kabul etmek ve taksir ancak 

kanunda açıkça öngörüldüğü zaman cezalandırıldığı  için, buradaki ağır neticeler bakımından da kast 

aramak gerekmektedir.36 Buna benzer bazı suçlarda37 da esasen birer objektif cezalandırabilme şartı 

bulunmaktadır.  Kısaca,  hiçbir  suçta  “en  azından  taksir”e  göre  sorumluluk  tayin  edilmesi mümkün 

değildir;  çünkü  Alman  hukukundan  gelen  bu  ölçü  de  yeni  kanuna  alınmamıştır.  Bunun  yerine  5. 

maddede  yalnız  kısaca;  “kast  ve  taksir  olmadan  ceza  olmaz”  denmektedir.  12. maddeye  göre  ise 

taksir ancak kanunda açıkça öngörülmüşse cezalandırılır. Böylelikle 1995 Ceza Kanunu’na göre, kast‐

taksir kombinasyonunun söz konusu olduğu durumlarda  tek hareketle bir kasten bir de  taksirle suç 

işlemiş olduğundan  fikri  içtima  kuralları uygulanacaktır. Kanundaki  fikri  içtima düzenlemesine  göre 

(md.77),  faile  en  ağır  cezayı  gerektiren  fiilin  cezası,  iki  cezanın  toplamını  geçmemek  kaydıyla,  üst 

yarısından verilir.   

1.4.4. AngloSakson Ülkeleri 
 

 Anglo‐Sakson ortak hukuku  (common  law), Kıt’a Avrupasından  farklı bir  suç  teorisine  sahip 

olduğundan  mukayese  yaparken  farklı  bir  gözlük  takmamız  lazımdır.  Kavramlar  her  zaman  Kıt’a 

Avrupası kavramları ile eşleşmediği için terimleri çevirmekten kaçınıyoruz. 

Common  law’da geleneksel olarak öldürme suçu  ikiye ayrılır: ağır olan murder ve hafif olan 

manslaughter.  Bu  ikisi  arasındaki  fark,  bir  ağırlık  farkı  olup;  Kıt’a  Avrupasındaki  kasten‐taksirle 

öldürme ayrımı ile karıştırmamak gerekir.38 Belki ağır öldürme‐hafif öldürme demek mümkün olur. Bir 

başka deyişle; kimi durumlarda failin kastı olmadan da fiil, murder olarak kabul edilebilir (constructive 

                                                            
36 Mir Puig, op.cit., p.303 
37 Bu suçların listesi için bkz. Ambos, op.cit., dipnot:113 
38  Keza,  çeşitli  yargı  çevrelerinin  ortak  hukukunda  veya  yasalaşmış  hukukta  (statutory  law),   murder    kendi 
içinde birinci derece (first degree) ve ikinci derece (second degree) diye, manslaughter  ise iradi (voluntary)  ve 
iradi olmayan (involuntary) diye  ikiye ayrılmıştır ve yine bu ayrımlar doğrudan kast‐olası kast ve bilinçli taksir‐
bilinçsiz taksir ayrımlarından farklı olup karıştırmamak gerekir. 
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murder) veya failin sorumluluğunu azaltan bir sebep, sözgelimi haksız tahrik, varsa failin kastı olsa bile 

sorumluluk manslaughter  derecesinde  kalabilir.39  40 Aslında murder’ı manslaughter’dan  farklı  kılan 

“malice aforethought” unsurudur ve malice manevi unsura (mens rea) denk gelse de kast (intention) 

kavramından  farklıdır.41  42 Stephens, malice’ın bulunduğu durumları  şöyle  sıralamaktadır: Belirli bir 

kişiye karşı olmasa bile öldürme kastı varsa, felony (ağır suç) işleme kastı varsa, hukuka aykırı şekilde 

ağır  yaralama  kastı  varsa,  hukuka  aykırı  olsa  da  olmasa  da  ölüm  meydana  getirmesi  muhtemel 

hareket hayata karşı sebepsiz bir kayıtsızlıkla işlenmişse, bilerek ölümcül silahlarla kavgaya girilmişse, 

kanunen  yakalamaya  ya da  tutuklamaya  yetkili birine direnme  kastı  varsa malice  vardır.43 Öyleyse 

bazı durumlarda malice araştırılmadan varsayılmakta ve öldürmeye murder niteliği kazandırmaktadır 

ki  bizim  konumuzu  ilgilendiren  kısım  da  burasıdır.  Malice  karinesi  diyebileceğimiz  “constructive 

malice”  kavramını  ve  karinesel  sorumluluğu  (constructive  liability),  ölüm  neticesinin  yaralamadan 

kaynaklandığı durumla; yağma ya da kundaklama gibi diğer suçlardan kaynaklandığı durumlarda ayrı 

ayrı inceleyelim. 

İlk  durum  bakımından  şurasını  söyleyebiliriz  ki,  A,  B’yi  yaralar  ve  bu  yaralamanın  sonucu 

olarak44 A  istemediği halde B ölürse; bu bir öldürme  (homicide)’dir.45 Ancak bu öldürmenin murder  

mı yoksa manslaughter mı olarak kabul edileceği failin sorumluluğu hakkında yapılacak bütüncül bir 

değerlendirme  sonunda  belirlenecektir.  Ağlamasına  sinirlenip  susturmak  için  bebeğini  tutup 

sallayarak ölümüne  yol  açan  kişinin davasında,46 hakim  karar  vermelerinden  önce  jüriyi  şu  şekilde 

aydınlatır:  “Eğer  kişi,  harekette  bulunurken,  makul  bir  adam  olarak,  hareketin  sonucunda 

muhtemelen  ölümün  veya  ağır  yaralamanın  ortaya  çıkacağını  tahmin  etmeli  idiyse;  murder’dan 

suçludur. Öte yandan eğer, yine makul bir adam olarak, ölüm neticesinin ortaya  çıkacağını  tahmin 

                                                            
39  “Murder  isteyerek  veya  taksirle,  manslaughter  da  yine  isteyerek  veya  taksirle  işlenebilir.”  Hermann 
Mannheim,  “Mens  Rea  in  German  and  English  Criminal  Law  III”,  Journal  of  Comparative  Legislation  and 
International Law, Third Series, Vol.18, No.1, 1936, pp.87, 88 
40 Ağır  tahrikin  suçu manslaughter  derecesine  düşürmesi  hakkında  geniş  açıklama  için  bkz.  James  Fitzjames 
Stephen, A Digest of the Criminal Law, Macmillan and Co., 4th ed., London 1887, p.168 
41  “Malice  öldürme  kastı  olsa  da  olmasa  da  bulunabilir.”  Alan  C. Michaels,  “Defining Unintended Murder”, 
Columbia Law Review, Vol.85, No.4, 1985, p.787 
42  Bizim  anladığımız  şekliyle  kasttan  bahsederken  bilerek  (knowingly)  veya  isteyerek  (willfully)  zarfları 
kullanılırken, malice için maliciously veya malevolently zarfları kullanılır. Roma hukukunun dolus‐culpa ayrımına 
göre daha ahlaki bir içeriği vardır. 
43 James Fitzjames Stephen, A General View of the Criminal Law of England, Macmillan and Co., London 1863, 
p.116 Aynı yerde yazar, “malice” kavramının ahlaki bir değerlendirme niteliği taşıdığından bahsetmektedir. Öte 
yandan yazar bir başka eserinde bu saydığı durumlardan “kavga”yı çıkarmıştır. Bkz. James Fitzjames Stephen, A 
History of the Criminal Law of England, vol.III, Macmillan and Co., London 1883, p.22 
44 Nedensellik  tartışması  ihmal edilmiştir. Yeri gelmişken  ifade edelim ki, nedensellik bakımından genelde bir 
çeşit uygun  illiyet  teorisi,  yani nedenselliği hukuki değerlendirmeye  tabi  tutan bir  teori olan en  yakın  sebep 
(proximate cause) teorisine başvurulur. 
45 “İngiliz hukukunda Alman hukukundaki “Körperverletzung mit tötlichem Ausgange” (ölüm neticeli yaralama) 
olmadığına göre, faili ağır neticeden sorumlu tutmak, öldürme halinde, ya murder ya manslaughter oluşturur.” 
Hermann Mannheim, op.cit., p.84 
46 R. v. Ward, QB 351, (1956) 
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edemeyecek idiyse manslaughter’dan suçludur.”47 Sonuç olarak, bu davada fail, öldürmenin ağır hali, 

murder  suçundan  sorumlu  tutulmuştur.  Bu  karardaki  yaklaşımın  objektivist  karakteri  hemen  göze 

çarpmaktadır.  Evvela,  netice  öngörülemez  olsaydı  bile  kişinin,  suçun  hafif  halinden  de  olsa,  ölüm 

neticesinden  sorumlu  tutulabileceği  anlaşılmakta;  ikinci  olarak,  öngörülebilirlik  bakımından  faile 

ilişkin hususiyetleri  görmezden  gelen  “makul  adam”  gibi objektif bir ölçü  kullanılmakta  ve nihayet 

öldürmenin  ağır  halinin  oluşması  için  öldürme  kastı  şöyle  dursun,  ağır  yaralamanın  öngörülebilir 

olması yeterli bulunmaktadır.  

Ölüm neticesinin başka  suçlara bağlı olarak ortaya  çıkması durumunda  ise  versari  ’nin Kıta 

Avrupasında görülmedik  şekilde keskin bir uygulaması görülür:  felony‐murder  rule. Öncelikle, ortak 

hukukta diğerlerinden  (misdemeanor) daha ağır olarak kabul edilen bazı suç  tiplerinin  felony olarak 

adlandırıldığını ve murder başta olmak üzere, yağma, soygun, kundakçılık ve ırza geçmenin bunlardan 

bazıları  olduğunu  belirtelim.  İşte  felony‐murder  kuralına  göre,  bir  felony  işlenmesi  esnasında  ölen 

olursa, suça karışan hem fail hem şerikler bu ölüm neticesinden sorumlu olur ve üstelik öldürmenin 

ağır hali olan murder ’dan cezalandırılırlar.48  

İngiltere’de  1957  Homicide  Act  ile  ortak  hukukun  constructive  murder  anlayışı  ve  felony 

murder kuralı kaldırılmıştır. Ancak felony murder’ın daha hafif hali olan “unlawful act manslaughter”  

(ya da misdemeanor manslaughter) uygulanmaya devam etmektedir. Buna göre;  felony olmasa da 

hukuka aykırı bir  iş yapan ya da suç  işleyen kişi ortaya çıkan öldürmeden manslaughter derecesinde 

sorumlu olacaktır. 

ABD’de  ise  tartışma,  failin murder’dan  sorumlu  tutulup  tutulamayacağından  çok  bu  kurala 

göre  sorumlu  tutulan  faile  ölüm  cezasının  verilip  verilemeyeceği  noktasında  toplanmıştır.  Yüksek 

Mahkeme,  iki  kardeşin  babalarının  hapishaneden  kaçmasına  yardım  ettiği,  daha  sonra  arabalarını 

çalmak  için bir aileyi alıkoyduğu ve nihayet kardeşler olay yerinde değilken baba ve arkadaşının aile 

üyelerini öldürdüğü davada  iki kardeşe verilen ölüm cezasını onamıştır.49 Ancak bir başka olayda,  iki 

kişinin  bir  çiftliğe  yağma  için  girdiği  ve  olayın  gelişimine  göre  iki  kişiyi  öldürdüğü  olayda;  o  sırada 

arabada bekleyen  şeriğin  idam cezasına çarptırılmasını bozmuştur.50 Gerçi bu  ikinci davada da  şerik 

yalnız yağma suçundan haberdar olduğu halde yine öldürmeden sorumlu tutulmuş ancak idam cezası 

gerektiren  capital  murder’dan  sorumlu  tutulmamıştır.  Mahkeme  idam  cezasının  “öldürmeyen, 

yaşama  son  verme  kastı  ya  da maksadı  bulunmayan“  kişi  için  “caydırıcı”  olamayacak  olmasından 

                                                            
47 William E. Denny, “Objectivity in Murder”, The Modern Law Review, Vol.19, No.4, 1956, p.415 
48 “Felony murder doktrinine göre, bir felony işleyen kişi bu felony’nin icrası sırasında gerçekleşen herhangi bir 
öldürmeden,  bizzat  işleyip  işlememesi,  işlemeye  teşebbüs  etmiş  olup  olmaması  veya  kastının  bulunup 
bulunmamasına bakılmaksızın sorumludur.” Tison v. Arizona 481 U.S. 159 (1987) 
49 Tison v. Arizona, 481 U.S. 137 (1987) 
50 Enmund v. Florida, 458 U.S. 782 (1982) 
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hareket  etmiştir.51 Mahkemenin  kasttan  doğan  sorumluluğu  yalnız  yaptırımın  amacına  bağlaması 

Anglo‐Amerikan hukukunun Kıta’ya göre ne denli pragmatik bir tavrı olduğunu göstermektedir. Sonuç 

olarak;  çeşitli eyaletlerdeki  yasal  kısıtlamalara  rağmen ortak hukukun  felony murder  kuralı ABD’de 

geçerliliğini korumaktadır. 

Buraya  kadar  bahsettiklerimiz,  bizim  terminolojimiz  içinde  başka  neticeli  netice  sebebiyle 

ağırlaşmış suçlara karşılık gelmektedir. Ağır neticeli netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar bakımından ise 

ortak hukukta  karma  tipler  fazla  görülmez. Geleneksel  suç  tiplerinden mayhem, bir  kişinin  el,  kol, 

bacak gibi kavgada kendini savunduğu organlarını  işlevsiz bırakma suçu olmakla  istisnai bir örnektir. 

Günümüzde yaralamanın ağırlaşmış halleri genelde yasalarda (statutory law) düzenlenmiştir.  

1.5. Türk Hukuku Düzenlemeleri 

1.5.1. Eski Hukukumuz 
 

İmparatorluk Türkiye’sinde Tanzimat’a kadar başta Fatih ve Kanuni dönemlerinde çıkarılmış 

ceza kanunnamelerinin varlığına ve örfi hukukun da uygulanmasına rağmen İslam hukuku geçerli idi. 

İslam hukukunda kastın aşılması, şibh’ül amd (kast benzeri) adı altında  incelenmektedir.52 Böylelikle, 

amd  (kast) ve hata (taksir) yanında manevi unsurun başka bir görünümü ortaya çıkmaktadır.53 Ancak 

kastın  aşılması  yerine amd’ül hata  tabiri de  kullanılmıştır  ki burada  adeta  kast  ve  taksirin  karıştığı 

görülür.54  Böylelikle  kastın  aşılmasının  niteliği  hakkındaki  tartışmalar  Batı  hukukundakilere 

benzemektedir.  Ancak,  belirtelim  ki;  kastın  aşılmasını  dört  büyük  fıkıh  okulundan,  Hanefi,  Şafi  ve 

Hanbeli  okulları  kabul  ederken Maliki  okulu  kabul  etmemektedir. Nitekim,  Kuran’da  katl    (kasten 

                                                            
51 Enmund v. Florida, 458 U.S. 799 (1982) 
52 Mustafa Avcı, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, Gökkubbe, İstanbul 2004, p.102. Başka eserlerde şibh‐i 
amd yahut şibih amid şeklinde transkripsiyonlarda görülmektedir. 
53 Günümüz ceza hukuku terimlerinin birçoğu Arapça kökten gelmesine rağmen  İslam Hukukundan alınmamış 
olmaları dikkate değerdir. Amd  kelimesi bugün  tek başına hiç  kullanılmamakta  ve  yalnızca  türemiş hali olan 
taammüd terimiyle farklı bir anlamda karşımıza çıkmaktadır. Keza, hata terimi de bugün taksirden çok farklı bir 
anlamda kullanılmaktadır. Yeri gelmişken bir Türk hukuk terminolojisinin oluşmasında büyük emeği olan Ahmet 
Cevdet Paşa’yı saygıyla analım. (Cevdet Paşa’nın terminoloji çalışmaları için bkz. Nevzat Özkan, “Ahmet Cevdet 
Paşa'nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri ve Eserleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.20 
Y.2006/1) 
54  Akdemir,  böylece  kast  ve  taksirin  bir  arada  olmasının  İslam  hukukunda  daha  önce  ortaya  çıktığını 
söylemektedir. Bkz. Salih Akdemir, “İslâm Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Kasdın Aşılması Meselesi Üzerine Bir 
Tedkik”, İslâmi Araştırmalar Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Ankara 1986, p.27 
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öldürme)  ve  hataen  katl  (taksirle  öldürme)  yer  almasına  rağmen  kastı  aşan  öldürme  yer 

almamaktadır ve bunu kabul edenlerin dayanağı sünnettir.55  

Kastı  aşan  öldürmenin  cezası  diyet‐i  muğallaza  (ağırlaştırılmış  diyet)  olmakla  birlikte56  

tekerrür  halinde  hükümdarın  tazir  yetkisi  ve  siyaseten  katl  çerçevesinde  ölüm  cezası 

verilebilmektedir.57 

1.5.2. 1840 Ceza Kanunu 
 

 Modern Türkiye  tarihinin başlangıç noktalarından biri olarak kabul edebileceğimiz Tanzimat 

Fermanı, Kasım 1839’da okunmuş ve  fermanda öngörülen reformların başlıcalarından olan 1840 CK 

altı  ay  sonra  yürürlüğe  sokulmuştur.  Gökcen’e  göre,  kanun,  bugünkü  manada  bir  ceza  kanunu 

olmaktan  uzaktır  çünkü  suç  genel  teorisi  ile  ilgili  hiçbir  hükme  yer  verilmemiştir.58 Hal  böyleyken, 

kastın aşılmasının bu kanunda teorik bir temele oturtulduğunu söyleyemeyiz. Öyle ki, öldürme suçu 

bakımından bile yalnız birinci fasılda, “…..hiç kimsenin canına kast olunmaması taraf‐ı eşref‐i Hazret‐i 

Şahaneden  ahd  ü  misak  buyurulmuş  olduğundan  Devlet‐i  Aliyye  memurlarından  ve  alelıtlak  sair 

eşhasdan  hiç  kimse  diğer  birisinin  canına  kast  edemiyeceğine  binaen  faraza  vüzaradan  birisi 

tarafından bir çobanın bile canına kast vukuunda ol vezirin hakkında dahi kısas‐ı  şer‐i  icra oluna”  59 

denmektedir.  Bu  madde  yalnızca  ilgili  suça  kişi  ayırt  etmeksizin  kısas  cezası  öngörmektedir.  Bu 

dönemde kast ve kastın aşılması için nazari yönden İslam hukuku ilkeleri uygulanmaya devam ediyor 

olmalıdır. 

1.5.3. 1858 Ceza Kanunu 
 

  1840  CK’dan  sonra  1851’de  bir  ceza  kanunu  daha  yayınlanmış  ise  de  ilkini  göre  önemli 

farklılıklar taşımamaktadır. Ancak 1856’da Islahat Fermanı’nın  ilanıyla birlikte her alanda olduğu gibi 

ceza  hukuku  alanında  da  daha  köklü  değişiklikler  yapılması  gereği  hasıl  olmuştur.  Nitekim,  1810 

Fransız Ceza Kanunu esas alınarak  yeni bir  kanun hazırlanmış  ve 1926’ya  kadar  yürürlükte  kalacak 

                                                            
55 Akdemir, op.cit., p.24; Avcı, op.cit., p.104  
56 Avcı, op.cit., p.109 
57 Coşkun Üçok,  “Osmanlı Kanunnamelerinde  İslam Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler  III”, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:1‐4, 1947, p.52 
58  Ahmet  Gökcen,  “Tanzimat  Dönemi  Osmanlı  Ceza  Kanunları  ve  Bu  Kanunlardaki  Ceza  Müeyyideleri”, 
Yayınlanmamış  Yüksek  Lisans  Tezi,  İstanbul  1987,    p.23  1840  ve  1858 CK’ların  yeni  yazıya  transkripsiyonları 
Ahmet Gökcen’e ait tezin “ekler” kısmında mevcuttur. 
59 Gökcen, op.cit., p.127 
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olan 1858 CK  yürürlüğe  sokulmuştur. Bu  kanun,  Fransız CK’nın  tercümesi olmakla  ilk modern  ceza 

kanunumuzdur.60 Kanunun 177. maddesi şu şekildedir;  

“Bir kimse bir şahsı cerh ya darb ile bir uzvunu kat’ veya tatil eder ise masarif‐i cerrahiyesi ve 

hüküm  olunacak  diyeti  istifa  olunmasıyla  beraber  üç  sene müddetle  küreğe  konulur.  Ve  eğer  bu 

cinayeti  evvelce  tasavvur  ve  tasmim  ederek  işlemiş  olduğu  tebeyyün  eylerse  kürek  cezası  on  sene 

kadar temdid olunur.  

Katil kasdiyle olmaksızın ika edilen darbdan müteessiren madrub vefat eder ise faili beş seneden ekal 

olmamak üzere muvakkaten küreğe konulur.”61  

  Bu maddede  kasten  yaralamanın  organ  kaybına  neden  olması  için  diyet  ve  kürek  cezası 

öngörülmüş ve  tasarlama halinde ceza ağırlaştırılmıştır. Kasten yaralama ölüme neden olursa kürek 

cezasının  alt  sınırı  5  sene  olacaktır.  Kanunda  ağır  neticenin  kişiye  yüklenmesi  için  başkaca  şart 

aranmadığından  ve  neticeye  bağlı  olarak  ceza  ağırlaştırıldığından  netice  sorumluluğunun  kabul 

edildiğini söyleyebiliriz. Günümüz kanunlarında ağır neticeleri bulunan iskat‐i cenin (çocuk düşürtme, 

md.192 vd.), hetk‐i  ırz (ırza geçme, md.197 vd.), hilaf‐ı usul hapis (kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 

md.203  vd.),  yalan  şahitliği  (md.207  vd.)  ve  iftira  (md.213  vd.)  suçlarının  ise  bu  kanunda  ağır 

neticelerine yer verilmemiştir.  

1.5.4. 1926 Türk Ceza Kanunu (no.765) 
 

 Cumhuriyetle birlikte her alanda olduğu gibi hukuk alanında da önemli reform hareketlerine 

girişilmiş ve 1926 yılında 1889 İtalyan Ceza Kanunu iktibas yoluyla alınarak yürürlüğe sokulmuştur. Bu 

kanun konumuz bakımından daha ayrıntılı düzenlemelere sahiptir. 

1926  Ceza  Kanunu’nun  45. maddesi,  sorumluluğu  kural  olarak  kastın  varlığına  bağlı  kılmış 

fakat “failin bir şeyi yapmasının veya yapmamasının neticesi olan bir fiilden dolayı kanunun o fiile ceza 

tertip ettiği ahval müstesnadır” diyerek özel hükümlerde taksirli suçların yanı sıra objektif sorumluluk 

hallerinin de bulunabilmesine imkan vermiştir.  

  Kanunun 452. maddesinde “katil kastiyle olmayan darp ve cerh veya bir müessir fiilden telefi 

nefis  husule  gelmiş  olursa…”  denilerek  adam  öldürmenin  çeşitli  halleri  bakımından  ilgili 

maddelerdekinden  daha  az  ceza  öngörülmüştür.  Bu  düzenleme,  kasten  yaralamanın  diğer  ağır 

neticelerinin yanında değil de “adam öldürmek cürümleri” başlıklı fasılda yer almakla ve bahsettiği fiil 

                                                            
60 Gökcen, op.cit., pp.37,40 
61 Bkz. Gökcen, op.cit., pp.212,213 
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için  temel bir ceza öngörmeksizin yalnız diğer maddelerdeki cezalar  için  indirim getirmekle, bir  suç 

tipi olmaktan çok, adam öldürme suçları bakımından ortak bir hafifletici sebep olarak kabul edilmiş 

olduğunu  düşündürür.  Bu  kanunda  madde  başlıkları  da  bulunmadığından  kanun  koyucunun 

düzenleme  bakımından  nasıl  bir  teorik  noktadan  hareket  ettiğini  kestirmek  güçtür.  Öğretide  bu 

maddedeki fiil “kastın aşılması suretiyle adam öldürme” olarak anılmakta idi.  

Müessir fiilin diğer ağır neticeleri ise 456. maddenin 2. ve 3. fıkralarında düzenlenmiş olup, bu 

maddelerin  arkasından  gelen  458. maddede  “Geçen maddelerde  beyan  olunan  ahvalde  fiil;  netice 

itibariyle failin asıl maksadını tecavüz etmiş olduğu takdirde ceza üçte birden yarısına kadar eksiltilir.” 

hükmü  yer  almaktadır.  Bu  nedenle  458. maddedeki  fiile  de  “kastın  aşılması  suretiyle müessir  fiil” 

denmekteydi.  Bizce  teorik  olarak  bu  madde  kastın  aşılmasına  daha  uygun  düşmektedir;  çünkü 

“maksadın tecavüzü” zaten az çok “kastın aşılması” demektir. 

1926  Ceza  Kanunu’nun  asıl  tartışmalı  düzenlemeleri  ise  451.  madde  ve  biraz  önce  söz 

ettiğimiz 452. maddenin 2. fıkrasıdır. Bunlardan  ilki kasten adam öldürme  için,  ikincisi  ise kastı aşan 

öldürme  için “failin fiilinden evvel mevcut olup da failce bilinmeyen ahvalin birleşmesi veyahut failin 

iradesinden hariç ve gayrimelhuz esbabın  inzimamı”nı bir hafifletici sebep olarak ortaya koymuştur. 

Böylelikle ölüm  söz  gelimi mağdurun hastalığından  ileri  gelmişse  failin  sorumluluğu devam edecek 

ancak azalacaktır. Böylelikle fail, öngörülemez neticelerden bile sorumlu tutulabilmekteydi. Kanunda 

netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarla  ilgili  olmayan  451. maddenin  bulunuşundan  hareketle  şurasını 

söyleyebiliriz ki; bu kanunda objektif sorumluluğu yaratan madde 452\1 değil 451 ve 452\2’dir. Bir 

başka deyişle; salt kastı aşan öldürmenin varlığı objektif sorumluluğu gerektirmiyordu ve 2.  fıkranın 

açık  emri  olmasa  idi  yine  ölüm  bakımından  pekala  taksir  veya  öngörülebilirlik  aranabilirdi.  Ancak 

md.452/2,  hakimin  herhangi  bir  kusur  araştırmasının  önüne  geçerek  objektif  sorumluluğu  adeta 

emretmektedir.  

Ağır ya da başka neticeye sonuç bağlayan tek suç kastı aşan öldürme değildir. Ancak benzer 

suçlar öğretide kastı aşan suç adı altında  incelenmiyordu. Örneğin; terk sonucu ölüme neden olmak 

(md.473\2)  suçunda  da  failin  kastını  aşan  bir  durum  vardır.  Fakat  bu  suçta  452\2  hükmü 

bulunmadığından  bir  kusur  araştırması  gerekmektedir.  Evvela  belirtelim  ki,  burada  ölüm  neticesi 

bakımından  taksir aramak;  taksirin  istisnai özelliği ve burada da  taksirden bahsedilmeyişi  sebebiyle 

yasal  dayanaktan  yoksun  olurdu.  Öyleyse,  45. maddeye  göre;  ölüm  neticesi  bakımından  da  kast 

aranabileceği  gibi;  bu  düzenleme  45\1  c.2’den  hareketle  objektif  sorumluluk  hali  olarak  da  kabul 

edilebilir. 
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1.5.5. 2005 Türk Ceza Kanunu (no.5237) 
 

 2005  Ceza  Kanunu  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçları  genel  hükümlerinde  açıkça 

düzenlemiştir. 23. maddeye göre failin en azından taksirle hareket etmesi gerekmektedir: “Bir fiilin, 

kastedilenden  daha  ağır  veya  başka  bir  neticenin  oluşumuna  sebebiyet  vermesi  halinde,  kişinin 

bundan dolayı  sorumlu  tutulabilmesi  için, bu netice bakımından en azından  taksirle hareket etmesi 

gerekir.” Bu düzenleme aşağı yukarı Alman Ceza Kanunu’nun 18. maddesinin bir çevirisidir. Böylelikle 

“en azından taksir” ölçüsü bizim hukukumuza da girmiştir. 

Kanunun özel hükümleri de netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar bakımından oldukça zengindir: 

i) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (md. 87\1,2,3,4) 

ii) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence (md. 95\1,2,3,4) 

iii) Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (md.98\2) 

iv) Çocuk düşürtme (md.99\3,4) 

v) Cinsel saldırı (md.102\5,6) 

vi) Çocukların cinsel istismarı (md.103\6,7) 

vii) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (md. 109\4) 

viii) Çevrenin kasten kirletilmesi (md.181\3) 

ix) İhaleye fesat karıştırma (md.235\3) 

x) Fiyatları etkileme (md.237\2) 

xi) Bilişim sistemine girme (md.243\3) 

xii) İftira (md.267\3,5,6,7) 

xiii) Yalan tanıklık (md.272\4,6,7,8) 

xiv) Yabancı devlet aleyhine asker toplama (md.306\2,3,4) 

xv) Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma (md307\5) 

xvi) Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan (md.313\1)62 

Bu kanundaki düzenlemeleri suçun yapısal unsurlarını  incelerken daha yakından  inceleyeceğimiz 

için bu başlık altında bu kadar açıklamayla yetiniyoruz. 

   

                                                            
62 Bunlar dışında neticeye bağlı olarak daha  az  cezayı  gerektirmekle  veya  taksirli  suçun nitelikli hali olmakla 
niteliği müphem  olan  bazı  düzenlemeler  vardır:  İntihara  yönlendirme md.84/2,  Kasten  yaralama md.86/2, 
Taksirle Yaralama md.89/1,2,3,  İnsan üzerinde deney md.90/d, Malın değerinin az olması (hırsızlık) md.145/1, 
Daha  az  cezayı  gerektiren hal  (yağma) md.150/2,  Tehlikeli maddelerin  izinsiz olarak bulundurulması  veya  el 
değiştirmesi md.174/3, Çevrenin kasten kirletilmesi md.181/4, Çevrenin taksirle kirletilmesi md.182/1, Daha az 
cezayı gerektiren hal (zimmet) md.249/1. 
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2. Sorumluluk Hukuku Açısından Görünüm  

 

  Netice sebebiyle ağırlaşmış suçları yapısal bir tahlile tabi tutmadan önce, bu tür suçlarda faile 

yüklenen sorumluluğun nevini ve kökenlerini  incelemek yerinde olacaktır, çünkü bu tür suçlar daha 

çok  sorumluluğun  teorik  temelleri  bakımından  ceza  hukukçularının  ilgisini  çekmektedir.  Esasen, 

konunun  giriş  kısmından  da  anlaşılacağı  üzere  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda  istenen  bir 

haksızlığın  istenmeyen bir neticesi vardır ve bu bahis sadece hukukun değil, en başta etiğin ve daha 

sonra deontoloji gibi birçok yan dalın  inceleme konusu olmuştur. Ancak  tartışmanın etik alanındaki 

Eski  Yunan’dan  Akinolu  Thomas’a  ve  Kant’tan  Bentham  ve Mill’e  kadar  uzanan  bütün  seyri  bizim 

çalışmamızın  hacmini  aşıyor.  Bu  nedenle  biz meselenin  yalnız  hukuka  yansıdığı  kadarı  ile meşgul 

olacak ve özellikle kusur ilkesi üzerinde duracağız. Fakat öncelikle, öteki hukuk dalları ile de mukayese 

ederek, kusur ilkesine diğer ceza hukuku ilkeleri arasında bir yer aramak gerekmektedir ve ancak bu 

sayede  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçun  kanuni  düzenlemeleri  ve  uygulamalarının  bu  ilkeye 

uygunluğu açıklığa kavuşabilecektir. 

2.1. Ceza Sorumluluğuna Hakim Olan İlkeler 

 

  Günümüz  ceza  hukukunda  suç  siyasetine  yahut  yaptırım  hukukuna  ait  “borcun  cezaya 

dönüşmezliği” ya da muhakeme hukukuna ait “hukuka aykırı elde edilen delilleri kullanma yasağı” gibi 

ilkeler de bulunmakla birlikte, asıl köklü  ilkeler maddi ceza hukukuna  ilişkindir. Maddi hukuka  ilişkin 

ilkeler, muhakeme ve  infaza  ilişkin olanlar gibi salt bir özgürlük ve hukuk devleti  fikrinden değil, en 

başta adalet duygusundan ve daha sonra suç teorisinin teknik yapısından türemiştir. Netice sebebiyle 

ağırlaşmış suçlar da diğer suçlar gibi bu ilkelere tabidir.  

Bunlardan başlıcası olan kanunilik  ilkesi  (nullum  crimen  sine  lege, TCK 2),  taksirin  istisnalığı 

(TCK 22\1) ile birlikte ele alınacak olursa, ağır netice bakımından taksiri yeterli gören TCK 23’ün bütün 

netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar bakımından kanuniliği sağladığını söyleyebiliriz. Gerçekten, TCK 23 

olmasa idi; ağır neticeler bakımından da diğer suçlarda olduğu gibi kast aranması gerekecekti. Çünkü, 

2005  TCK’da  eski  ceza  kanununda  olduğu  gibi  kusur  araştırmasını  engelleyen  ve  böylece  kusursuz 

sorumluluğu  emreden  bir  hüküm  yoktur.  Tipikliği  yöneten  ilke  olmakla  toplum  ve  bireyler  için  bir 

güvence  teşkil  eden  kanunilik  ilkesi  bakımından  ceza  kanunumuzda  tartışmaya  açık  hükümler  yer 
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almakla63 ve bunların içinde netice sebebiyle ağırlaşmış tipler de bulunmakla64 birlikte; kanunilik ilkesi 

konumuz bakımından bir özellik arz etmemektedir.  Netice sebebiyle ağırlaşmış haller de her hüküm 

gibi açıkça düzenlenmiş olmalıdır. Bu noktada belki tartışmalı olabilecek bir tipten bahsedilebilir. O da 

şudur ki; iftira suçu, netice sebebiyle ağırlaşmış halin yer verildiği bir suçtur ve bir başka madde olan 

“Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması” başlıklı TCK 268’de; “İşlediği suç nedeniyle 

kendisi  hakkında  soruşturma  ve  kovuşturma  yapılmasını  engellemek  amacıyla,  bu  kişiye  ait  kimliği 

veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.” denmektedir. 

Burada  kanun  tekniği  bakımından  bir  sakatlık  bulunmakla  birlikte,  kanunilik  ilkesine  bir  aykırılık 

yoktur.  İftira suçunun netice sebebiyle ağırlaşmış halleri, bu suç  için de kıyas yasağına takılmaksızın 

geçerli olacaktır çünkü kıyasen uygulamayı bizzat kanunkoyucu emretmektedir. 

Bir diğer  ilkemiz, eşitlik  ilkesidir.  (TCK 3) Bu  ilke bakımından da  şahsi cezasızlık sebepleri ve 

cezayı  kaldıran  şahsi  sebepler  gibi  tartışmalı olabilecek hükümler  TCK’da  yer  almaktadır65  66  ancak 

özel olarak netice sebebiyle ağırlaşmış suçları ilgilendiren kısım, bu ilkenin görünümlerinden biri olan 

orantılılık  (ölçülülük)  ilkesidir.  Çünkü  mukayeseli  hukukta  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlar 

etrafındaki  tartışmaların  yoğunlaştığı  husus,  ceza  miktarlarıdır  ve  cezalardaki  ağırlaşmanın  failin 

kusuru  ile orantılı olmadığı söylenmektedir. Biz orantılılığı  ilerde kusur  ilkesiyle bağlantılı olarak ele 

alacağız. 

Ceza hukukunun bir başka  ilkesi;  çifte  cezalandırma  yasağıdır. Aslında  “aynı mesele  iki  kez 

yargılanmaz”  (non  bis  in  idem)  şeklinde  usul  hukukunda  ortaya  çıkan  ve  kesin  hükmün  etkileri 

bağlamında  incelenen  bu  esas,  haklı  olarak  daha  geniş  anlaşılmaktadır. Maddi  hukukta  bu  ilkenin 

önemi, bilhassa  içtima meselesinde ortaya çıkar ve  ceza kanunumuzda yer alan  içtima yasaklarının 

                                                            
63 Örneğin, “özel hayatın gizliliğini  ihlal eden kimse”yi cezalandırmakla deskriptif değil normatif karakterli bir 
konu  üzerinde  işlenen  suçu,  seçimlik  hareketlerini  göstermeksizin  serbest  hareketli  olarak  düzenleyen  134. 
madde kanuniliğin bir görünümü olan belirlilik bakımından tartışılabilir. 
64 Örneğin, cinsel saldırı suçunun  (TCK 102) ağır neticesi olan “beden veya ruh sağlığının bozulması” durumu, 
açık olmadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. 
65 Örneğin,  TCK  92,  “Organ  veya  dokularını  satan  kişinin  içinde  bulunduğu  sosyal  ve  ekonomik  koşullar  göz 
önünde  bulundurularak,  hakkında  verilecek  cezada  indirim  yapılabileceği  gibi,  ceza  vermekten  de 
vazgeçilebilir.” hükmünü  taşımaktadır. Özel hukukta manevi  tazminat miktarının belirlenmesinde kullanılması 
bile  tartışmalı  olan  ve  yeni  BK  ile  kaldırılan  sosyo‐ekonomik  koşul  değerlendirmesini  (1926  BK  49/2)  ceza 
miktarının belirlenmesinde kullanan bu madde, eşitlik ilkesi bakımından tartışmalı olduğu gibi, “zorunluluk hali” 
başlığı taşıması da teorik olarak hatalıdır. 
66 Bazı ceza siyaseti tercihleri de yine eşitlik ilkesi bakımından tartışılabilir. Örneğin; “Çaresizliğini, kimsesizliğini 
ve  bağlılığını  sömürmek  suretiyle  kişi  veya  kişileri  ücretsiz  olarak  veya  sağladığı  hizmet  ile  açık  bir  şekilde 
orantısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve 
konaklama  koşullarına  tâbi  kılan  kimse”yi  cezalandırmakla  özel  hukukun  basit  bir  “sözleşmenin  iptal 
edilebilirliği”  yaptırımıyla  karşıladığı  “gabin”  durumunu  biraz  da  dramatize  eden  bir  retorik  kullanarak  ius 
puniendi’nin konusu haline getiren TCK 117\2 eşitlik bakımından  irdelenebilir.  İş hukuku, kira hukuku, tüketici 
hukuku gibi kimi hukuk dallarında devlet, müdahaleci davranarak iktisadi olarak zayıf olanı kayırabilirse de ceza 
hukuku bakımından mutlak eşitlik esastır ve ceza hukukunun “son çare” (ultima ratio) olduğu da düşünülürse 
bir davranışın diğer hukuk dallarından daha ağır yaptırıma tabi tutulmasını açıklamak zordur. 
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birçoğunda  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  yaralamadan  bahsedildiği  için  konumuz  bakımından  da 

önemlidir.67  Sözgelimi,  cinsel  saldırıyı düzenleyen TCK 102\4,  “Suçun  işlenmesi  sırasında mağdurun 

direncinin  kırılmasını  sağlayacak  ölçünün  ötesinde  cebir  kullanılması  durumunda  kişi  ayrıca  kasten 

yaralama  suçundan dolayı cezalandırılır.” diyerek bileşik  suç uygulamasının önüne geçmiştir. Bu ve 

benzeri düzenlemeler bakımından  failin  aynı davranıştan  iki  kez  cezalandırıldığı öne  sürülebilir. Bu 

konuya  içtima  bahsinde  dönülecek  olmakla  birlikte,  burada  maddede  bahsedilen  “mağdurun 

direncinin  kırılmasını  sağlayacak  ölçünün  ötesinde  cebir”in  cinsel  saldırının  içinde  yer  almayan 

fazladan  bir  haksızlık  olduğunu  kabul  ediyor  fakat  kanunun  gösterdiği  şekliyle  gerçek  içtima 

uygulanmasının,  fıkrada  failin  kasten  yaralamanın  temel  halinden  mi  yoksa  nitelikli  halinden  mi 

cezalandırılacağı  konusunda  açıklık  olmadığından  bahsettiğimiz  yasağı  ihlal  edebileceğini 

düşünüyoruz.  Çünkü  mağdurun  direncini  kırmayı  sağlamanın  ötesinde  bir  cebir  eğer  kasten 

yaralamanın netice sebebiyle ağırlaşmış hallerinden birine neden olmuşsa, bu durumda uygulanacak 

gerçek  içtima,  hem  kasten  yaralamanın  hem  cinsel  saldırının  içinde  yer  alan  kasten  yaralamanın 

temel halinin  iki kez cezalandırılmasına yol açacaktır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmayı düzenleyen 

TCK  109\6’da  (ve  benzer  bazı  düzenlemelerde)  ise  “Bu  suçun  işlenmesi  amacıyla  veya  sırasında 

kasten  yaralama  suçunun  neticesi  sebebiyle  ağırlaşmış  hâllerinin  gerçekleşmesi  durumunda,  ayrıca 

kasten  yaralama  suçuna  ilişkin  hükümler  uygulanır.”  denmekle  bu  ilke  ihlal  edilmiş  olmamakla 

birlikte, kusur ilkesi bakımından ağır bir aykırılık mevcut olup yeri gelince değinilecektir. 

Bahsetmemiz gereken bir başka  ilke  ise hareket  ilkesidir  ve  fiil  ceza hukuku  anlayışı gereği 

cezai yaptırım ancak bir fiilin karşılığıdır. Kişi, yalnız amacından ötürü cezalandırılamaz. (Cogitationis 

poenam  nemo  patitur)  Bu  bakımdan  medeni  hukukun  “haysiyetsiz  hayat  sürme”  ya  da  anayasa 

hukukunun “odak olma” gibi yaptırım bağladığı durumlar, birer hareket olmadıkları için ceza hukuku 

bakımından yaptırımı gerektirmez. Maddi unsurlar olmaksızın kusur değerlendirmesine geçmek yahut 

kişiyi  eyleme  dökülmeyen  kastından,  düşüncesinden  sorumlu  tutmak  da mümkün  değildir.68  Keza, 

tüzel  kişiler  hareket  edemeyecekleri  için  ceza  sorumlulukları  yoktur.  Yalnız  güvenlik  tedbiri 

sorumluluğu hareket  ile değil,  tehlikelilik durumu  ile doğabilmektedir. Öte yandan ceza hukukunda 

ihmali  suçlar  gibi  hareket  ilkesi  ile  açıklamanın  zor  olduğu  kavramlar  da  vardır.  Ancak  bu  ilke 

bakımından netice  sebebiyle ağırlaşmış  suçlar özellik göstermemektedir. Gerek  temel netice, gerek 

ağır netice bir hareketin sonucu olmalıdır. 

                                                            
67 Başka  içtima meselelerinde de bu  ilke gündeme gelmektedir. Sıkça eleştirilen, konut  içinde hırsızlık yapanın 
hem hırsızlığın nitelikli halinden hem konut dokunulmazlığını ihlalden cezalandırılmasını gerektiren hüküm (TCK 
142/4) buna örnektir. Bunun dışında tekerrür düzenlemelerinin bu ilkeyi ihlal ettiği söylenmektedir. 
68 Hazırlık hareketlerini  cezalandırıyor gibi  görünen  “suç  için  anlaşma” başlıklı TCK 316 eleştiriye  açıktır:  “Bu 
kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki 
veya daha fazla kişi, maddî olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan 
oniki yıla kadar hapis cezası verilir.” 
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Kurumsallaşmasını  hala  tamamlayamayan  ve  bizce  en  önemli  ceza  hukuku  ilkesi  ise  kusur 

ilkesidir.  Aslında  kusur  ilkesi  yukarıda  bahsettiğimiz  ilkeleri  de  kapsamaktadır.  Gerçekten,  çifte 

cezalandırma  yasağı  kusur  ilkesinin  somut  bir  görünümü  iken;  haksızlık  olmaksızın  kusurdan 

bahsedilemeyeceğinden hareket  ilkesi dahi  kusur  ilkesinin bir parçasıdır. Hatta  kanunilik  ilkesi bile 

hukuk devletinin sağladığı güvence olmanın dışında kusur ilkesine hizmet etmektedir. Çünkü kanunen 

yasaklanmamış  bir  fiilden  dolayı  kişiyi  kusurlu  bulmak mümkün  değildir  ve  yasak  hatası  bahsinde 

görüleceği gibi yasağın kanunen iyi düzenlenmemiş olması dahi kusurluluğa etki edebilir. Kusur ilkesi 

çatısının  yukarıda bahsettiğimiz  alt  ilkeler haricinde  kalan  ve doğrudan netice  sebebiyle  ağırlaşmış 

suçları ilgilendiren kısmını ayrı bir başlık altında ele alacağız.   

2.2. Yüklenebilirliğe İlişkin Genel İlke: Kusur İlkesi 

 

  Modern  ceza  hukukunu  ilkel  dönemlerden  ayıran,  yerleşmeye  ancak  yirminci  yüzyılda 

başlayan  kusur  ilkesidir.  Kusursuz  ceza  olmaz.  (nulla  poena  sine  culpa)  Ceza  sorumluluğu  ancak 

kusurlu kişiye ve kusuru oranında yüklenebilir. Bu noktada hem “kusur” hem “yükleme” kavramlarını 

biraz açmamız yerinde olur. 

  Welzel’in  de  ifade  ettiği  gibi  kusurluluk;  dar  ve  geniş  anlamda  iki  şekilde  anlaşılabilir: Dar 

anlamda  kusurdan  failin  irade  ve  algılama  yeteneğine  sahip  olup  olmamasına  göre  yapılacak  bir 

kınanabilirlik  yargısı  anlaşılırken;  geniş  anlamda,  kast  ve hatta bir bütün olarak hukuka  aykırı  kasti 

hareket,  kusurun  konusunu  oluşturmaktadır.69  Kusur  ilkesinde  bahsi  geçen  kusur,  geniş  anlamda 

kusurdur. Bu  bakımdan  kusur  ilkesi,  hem  tipik  haksızlığı  ve  bilhassa manevi unsuru,  hem  haksızlık 

dışında kalan kusurluluk alanını (dar anlamda kusur) kapsamaktadır.   

Yüklenebilirlik  (imputatio,  isnadiyet)70 yahut yükleme  ise sorumluluğun sahiplendirilmesi bir 

kişiye bağlanması, atfedilmesidir.  Böylece hukuka aykırı ve tipik bir haksızlığın varlığı ile ortaya çıkan 

                                                            
69 Hans Welzel, Derecho Penal Parte General,  çev. Carlos  Fontán Balestra, Roque De Palma  Editor, Buenos 
Aires 1956, p.149 
70  İsnadiyet, Arapçada  “dayan(dır)mak”  anlamına  gelmekte  olup,  Türkçedeki  hukuki  anlamını  nasıl  kazandığı 
belli  değildir.  Bu  kelimenin  yerine  kullandığımız  Türkçe  yüklemek  kelimesi  ise  hukuki  anlamını  çok  sonra 
kazanmış ve Fransızca aracılığıyla  (şarj etmek) diğer dillere ve nihayet bize geçmiştir. Nihai kökleri  lat. carrus 
(araba) olan ve doldurmak, yüklemek anlamına gelen kelimeler  (ing.  to charge;  isp. cargar) aslında daha çok 
muhakeme  hukukunda  kullanılır  ve  isnattan  çok  itham  anlamı  verir.  İsnat  kelimesi  bizde  bu  “suçlamak” 
anlamıyla da kullanılmış ancak Türkçeleştirme yapılırken  “müsnet  suç”  ifadesi yerine, her halde  “suç atmak” 
deyiminden  ilhamla,  kuralsız  olarak  “atılı  suç”  denmiştir.  Türkçede  aynı  kökten  türetilen  “yükümlülük”  ise 
“mükellefiyet” karşılığı olarak ortaya çıkmışsa da sorumluluk anlamında da kullanılmaktadır. Bu durumun batı 
dillerinde  imputatio’nun  eskiden  sorumluluktan  ayrı bir  işlem olarak değil,  sorumluluğun  eş  anlamlısı olarak 
kullanılması  ile  benzerliği  dikkate  değerdir.  Sonuç  olarak;  aslında  yükleme  ve  isnadiyet  kelimelerinin  çıkış 
noktası maddi hukuktaki imputatio’dan farklıdır, fakat biz aynı anlamda kullanıyoruz.  
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sorumluluk;  hukuki  bir  değerlendirmeyle  bir  kişiye  üstlendirilmektedir.  Yüklemenin,  suçun 

tanımlanabilir unsurları gibi saptanmaya müsait ontolojik bir olgu değil, bir değerlendirme niteliğini 

haiz olması önemlidir. Yükleme yani kişiyi geniş anlamıyla kusurlu bulma, değerlendirmemizin temel 

ölçüsü  olan  “kusur”un  tarifi  her  zaman mümkün  olmadığından,  bunu  ikame  etmeyen  fakat  bunu 

somutlaştıran  başka  ölçüler  kullanmamızı  gerekli  kılmaktadır.  Buradaki  somutlaştırma  şüphesiz  ki 

kesirle yahut yüzdeyle ifade etme değildir. Bu bakımdan, 1926 TCK’nın taksirle yaralama ve öldürme 

düzenlemelerine  sonradan  eklenen;  “…cezalar  kusurun  derecesine  göre  sekizde  bire  kadar 

indirilebilir”  ifadesinin Karayolları Trafik Kanunu’nun uygulanması sırasında ortaya çıkardığı ve hiçbir 

yönden  öğreti  ile  bağdaşmayan,  trafik  kazalarında  bir  tarafın  sekizde  üç,  diğer  tarafın  sekizde  beş 

kusurlu bulunması gibi bir kusur anlayışının kaldırılması isabetli olmuştur. Kusur gibi soyut bir olgunun 

sayısal bir değerle ölçüye vurulması “keyfiyetin kemiyete  ircaı” kabilinden temel bir mantık hatasını 

bünyesinde  barındırmakta  ve  sorumluluğun  paylaştırılması  da  özel  hukuktaki  müterafık  kusur 

kavramının  bir  uzantısı  niteliğini  taşımakla  ceza  hukukuna  yabancı  idi.  Ancak  tabii  ki  ceza  hukuku 

adalet duygumuz ile sezdiğimiz kusurun ağırlığını somut bir ceza miktarına dönüştürmek zorundadır. 

2005  TCK’ya  göre  kusura  uygun  bir  ceza,    kanuni  sınırlar  içerisinde,  temel  olarak  suçun manevi 

unsuruna ve dar anlamda kusurluluğu etkileyen sebeplere göre, cezanın bireyselleştirilmesi (TCK 61) 

çerçevesinde belirlenmeye çalışılacaktır. 

  Kusur  ilkesinin yukarıda bahsettiğimiz hareket  ilkesi ve çifte cezalandırılma yasağı dışında en 

önemli  uzantısı,  kimi  zaman  müstakil  bir  ilke  olarak  da  anılan,  şahsilik  ilkesidir.  Kolektif  ceza 

anlayışının  terk edilmesi  ile birlikte kusur  ilkesinin  ilk görünümü olan ceza sorumluluğunun  şahsiliği 

prensibi temayüz etmiştir. Bu bakımdan özel hukuktaki  işverenin  işçinin kusurundan sorumlu olması 

gibi  anlayışlar  ceza  hukukuna  yabancıdır.71  Hiç  kimse  başkasının  (üçüncü  kişinin)  fiilinden  dolayı 

sorumlu tutulamaz. Uygulamada ve kanunlarda en çok iştirak halinde işlenen suçlarda bu ilkenin ihlal 

edildiği  görülmektedir.  Bu  bağlamda,  bizde  Anglo‐Amerikan  hukukunun  felony‐murder  kuralı 

olmamasına  rağmen  şeriğin  faile  denk  tutulduğu  görülebilmektedir.72  Netice  sebebiyle  ağırlaşmış 

                                                            
71  Bu  açıdan  sözgelimi,  şantiyede  bir  işçinin  diğerini  kazaen  yaralaması  olayında  yeterli  tedbir  almayan 
müteahhiti  ne  şekilde  sorumlu  tutmak  gerektiği  akla  gelir.  Bizce, müteahhiti  taksirle  yaralamadan  sorumlu 
tutmak  yerine,  ceza  kanunlarında  “inşaat  veya  yıkım  faaliyeti  sırasında,  insan  hayatı  veya  beden  bütünlüğü 
açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi”yi cezalandıran TCK 176 gibi bir tehlike suçuna yer vererek kişiyi 
kendi  fiilinden  ve  kastından  sorumlu  tutmak  şahsilik  esasına  daha  uygun  düşmektedir.  Tehlike  suçları‐taksir 
ilişkisi için bkz. infra 3.1.1.2.2. 
72  Sözgelimi;  298.  maddede,  “Ceza  infaz  kurumları  ve  tutukevlerinde  bulunan  hükümlü  ve  tutukluların 
haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini,  iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, 
meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum tabibince 
muayene  ve  tedavi  edilmelerini, müdafi  veya  avukat  tayin  etmelerini,  bunlarla  görüşmelerini, mahkemelere 
veya Cumhuriyet başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri  ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına 
çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engelleyenler, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik edenler, bu yolda 
talimat  verenler,  mevzuatın  hükümlü  ve  tutuklulara  tanıdığı  sair  her  türlü  görüşme  ve  temas  olanağını 
engelleyenler”  cezalandırılmaktadır. Görüleceği üzere madde, hem nitelikleri ve dolayısıyla haksızlık  içerikleri 
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suçlar  bakımından  ise  ceza  sorumluluğunun  şahsiliğine  aykırı  uygulanabilecek  bir  düzenleme  296. 

maddede  yer  almaktadır.  Hükümlü  ve  tutukluların  toplu  olarak  ayaklanmasını  suç  haline  getirmiş 

bulunan bu maddenin ikinci fıkrasında: “Ayaklanma sırasında başka suçların işlenmesi halinde ayrıca 

bu  suçlara  ilişkin  hükümlere  göre  cezaya  hükmolunur.”  denmektedir  ki  ayaklananlardan  birinin 

işlediği başka suçtan diğerlerinin sorumlu tutulması şahsiliğe aykırı olacaktır. 

  Son olarak belirtelim ki; kusur  ilkesinin dayanağını yaptırımın önleme amaçlarıyla açıklamak 

mümkün  değildir.  Kusursuz  bir  kişiyi  sorumlu  tutmanın  cezanın  genel  ve  özel  önleme  amaçlarına 

hizmet etmeyeceği  söylenebilirse de kusur  ilkesini  yalnız  suçların önlenmesine hizmet eder  şekilde 

algılamak  imkanı  yoktur  ve  bu  çeşit  bir  teleoloji,  kusur  ilkesinin  yerleşmesine  zarar  vermektedir. 

Aslında  objektif  sorumluluk  düzenlemelerinin  bireyler  bakımından  daha  korkutucu  ve  belki  daha 

önleyici olduğu söylenebilir. Öyleyse, kusur ilkesinin kaynağı her şeyden önce adalet duygumuzdur.  

2.3. Objektif (Kusursuz) Sorumluluk 

   

Kusur,  sorumluluğun varlığı  için bir  şart ve derecesi bakımından bir ölçüdür.   Ancak her  iki 

durum  bakımından  da  ne  yazık  ki  bu  şartın  veya  ölçünün  aranmadığı  görülür.  İşte  böylesi,  kişinin 

sorumlu  olmadığı  halde  “sorumlu  tutulduğu”  durumlar,  kusursuz  sorumluluk  ismini  alır.  Suç 

teorisinde objektif ve sübjektif olgular iç içe yer alırken, kusursuz sorumlulukta bahsettiğimiz sübjektif 

olguların  başlıcası  olan  “kusur”  görmezden  gelindiğinden  ve  dolayısıyla  netice  gibi  objektif  olgular 

ağırlık  kazandığından  bu  sorumluluk  türüne  objektif  sorumluluk  da  denmektedir.  Kanunkoyucular, 

kimi  zaman  ispat  sıkıntısından  kimi  zaman  ise  normun  genel  önleme  etkisini  artırmak  için  yasak 

davranışın  ve  diğer  sorumluluk  şartlarının  bünyesindeki  sübjektif‐objektif  dengesini  kusur  aleyhine 

bozmuştur. 

                                                                                                                                                                                          
birbirinden oldukça farklı hareketleri seçimlik hareket olarak düzenlemekle birbirine denk tutmuş; hem “teşvik 
etme”  gibi  yardım  eden  statüsüne  uygun  bir  fiili  “engelleme”  sayarak  şerikliğin  sorumluluğunu  failliğin 
sorumluluğu düzeyine  çıkarmış;  kısacası  infaz  kurumundaki bir  ayaklanmaya  karışan herkesi  adeta  “kurunun 
yanında  yaş  da  yanar”  sözünde  olduğu  gibi  şahsilik  ve  orantılılık  ilkesi  ile  bağdaşmayacak  şekilde  sorumlu 
tutmuştur.  Bu  maddenin  “hükümlü  ve  tutukluların  beslenmesini  engelleme”yi  cezalandıran  ikinci  fıkrası; 
“Hükümlü ve tutukluların açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik veya ikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine 
talimat  verilmesi  de  beslenmenin  engellenmesi  sayılır.”  diyerek  ve  üçüncü  fıkrası  ise  “Beslenmenin 
engellenmesi  nedeniyle  kasten  yaralama  suçunun  neticesi  sebebiyle  ağırlaşmış  hâllerinden  biri  veya  ölüm 
meydana  gelmiş  ise,  ayrıca  kasten  yaralama  veya  kasten  öldürme  suçlarına  ilişkin  hükümlere  göre  cezaya 
hükmolunur.”  hükmünü  getirerek  yine  şahsiliğe  aykırı  bir  şekilde,  mağdurun  kendine  verdiği  zarardan  bir 
başkasını sorumlu tutacak şekilde bir yüklenebilirlik tesis etmiştir.  
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Objektif sorumluluk, şahsilik  ilkesine aykırı sorumluluk düzenlemelerinde ayan beyan ortada 

olduğu  için73 kötü  şöhretini daha çok bu  türden düzenlemelere borçludur ve kusur  ilkesinin en ağır 

ihlallerini  oluşturan  böylesi  hükümler,  artık  ceza  kanunlarından  temizlenmeye  başlamıştır.  Netice 

sebebiyle  ağırlaşmış  suçlar  gibi,  şahsiliğe  aykırı  olmayan  ancak  versari  anlayışını  yansıtan 

düzenlemeler  ise  objektif  sorumluluk  konusunun  üzerinde  uzlaşma  olmayan  kısmıdır  ve  bunlar 

bakımından  sorumluluğu,  sübjektif  esaslara oturtma  çalışmaları  yapılmaktadır. Öte  yandan,   bu  iki 

grup kadar bariz olmamakla birlikte bir hükmün arkasındaki sorumluluk anlayışının objektif karakterli 

olduğu,  kusurun  hiç  dikkate  alınmadığı  başka  durumlara  da  tesadüf  edebilmekteyiz  ve  bu  cinsten 

düzenlemeler  bakımından  genelde  tartışılmayan  objektif  sorumluluğun  niçin  tasfiye  edilmesi 

gerektiğini açıklamak her zaman kolay değildir. Örneğin, objektif cezalandırma  şartları,  failin  lehine 

oldukları ve bir çeşit objektif sorumsuzluk getirdikleri  için, kusurun sorumluluk bakımından tek ölçü 

olması anlayışı ile bağdaşmamaktadır.  Şahsi cezasızlık sebepleri açısından da durum aynıdır. Mesela, 

TCK  22\6’nın,  “…netice,  münhasıran  failin  kişisel  ve  ailevî  durumu  bakımından,  artık  bir  cezanın 

hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez...”  ifadesinde 

görüleceği  üzere,  suçun  manevi  unsurunun  varlığına  ve  kusurluluğu  kaldıracak  bir  sebep  de 

bulunmamasına  rağmen  faili objektif nitelikli bir  “kişisel  ve ailevi durum” nedeniyle  ve  “yaptırımın 

gereksiz olması” gibi yaptırımın amacını kusurun önüne geçiren bir anlayışla sorumsuz tutmaktadır.74 

Esasen haksızlık ve kusurluluk dışında yer alan “cezalandırmanın diğer  şartları”,  sorumluluğa hakim 

olan ilkeler bakımından tam bir sapma alanıdır ve teorik zeminlerini açıklamak zordur. Keza, kanunun 

cezanın  bireyselleştirilmesi  sırasında  hakime  “failin  geçmişi,  sosyal  ilişkileri,  fiilden  sonraki  ve 

yargılama  sürecindeki  davranışları,  cezanın  failin  geleceği  üzerindeki  olası  etkileri”  gibi  kusura  etki 

etmeyen sebeplerle  takdiri  indirim yapma yetkisi vermesi  (TCK 62) sorumluluk bakımından hareket 

noktasının  sorgulanmasına  yol  açmaktadır.  Bu  kanuni  düzenlemeler  haricinde,  öğretide  çeşitli 

kavramların  değerlendirmesinde  de  failin  lehine  ya  da  aleyhine  olacak  şekilde  objektif  ölçüler 

kullanılmaktadır.  Sözgelimi,  bizim  de  henüz  içinden  çıkamadığımız  iki  hususta,  akim  kalmış 

azmettirmede  ve  işlenemez  suçta, maddi olguların  yokluğundan hareketle  kastını hem de  eylemle 

açığa vuran failin cezalandırılmaması failin lehinedir. Ancak, taksir değerlendirilirken objektif esastan 

hareket  edilmesinde  yahut  neyin  icra  hareketi  sayılacağının  objektif  bir  değerlendirmeyle 

                                                            
73  Mesela,  Madrid  sokaklarında  birçok  kez  tesadüf  ettiğimiz  şu  levha,  şahsiliğe  aykırı  olmakla  objektif 
sorumluluğun çok berrak bir örneğidir: “Afiş yapıştırmak yasaktır, ilan sahibi şirket sorumludur.” (Prohibido fijar 
carteles, responsable la empresa anunciadora.) 
74  Şahsi  cezasızlık  sebepleri, adı üzerinde  “şahsi” olup  faile  ilişkin bir durumun göz önüne alınması anlamına 
gelmekte ise de sorumluluğun sübjektif değil objektif karakterini artırmaktadır. Çünkü değerlendirmeye alınan 
olgunun, failin irade ve algılama yeteneği yahut fiilin manevi unsuru ile ilgisi yoktur. 
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belirlenmesinde75 sorumluluk failin aleyhine olacak şekilde objektif niteliklidir. Failin  lehine‐aleyhine 

olup olmadığına bakılmaksızın daima “kusur”dan hareket etmek ise mümkün olamamaktadır.  

Ceza  hukukundaki  çıkarımlarımızı  vuzuha  kavuşturmadan  önce,  meselenin  diğer  hukuk 

dallarında ele alınışına bir göz atmak işimize yarayabilir. Çünkü objektif sorumluluk bir hukuk algısının 

dışavurumudur ve ceza hukukunu diğerlerinden tecrit ederek mükemmelleştirmek mümkün değildir. 

2.3.1. Özel Hukukta Objektif Sorumluluk  

 

  Özel  hukukun  ceza  hukuku  bakımından  asıl  önemli  kısmı  haksız  fiil  hukukudur.  Haksız  fiil 

yapısal olarak suça çok benzemekle birlikte, ne yazık ki bu alandaki literatür ile ceza hukuku literatürü 

adeta  birbirini  görmezden  gelmiş  ve  birbirlerinin  birikimlerinden  yararlanmamıştır. Örneğin;  İngiliz 

haksız fiil hukukunda ince kafatası kuralı (thin skull rule) olarak anılan bir esas benimsenmiş ve failin, 

mağdurun  kafatası  sanki dokunsa  kırılacakmış  gibi davranmak durumunda olduğu  kabul  edilmiştir. 

Hukuk sistemi bir bütün olduğundan bu anlayışın ceza hukukuna yansımış olmasına şaşılmaz. Nitekim, 

bir  ceza  davasında  Yehova  şahidi  olan mağdurun  kan  verilmesini  kabul  etmemesi  sonucu  ölmesi 

davasında  hakim  Lawton,  “mağdurlarına  şiddet  uygulayanlar  onları  buldukları  halleriyle  kabul 

etmelidirler” diyerek bu anılan kurala atıf yapmış ve mağdurun davranışını (reddini) araya giren sebep 

olarak  kabul  etmemiştir.76 Öyleyse,  ceza  hukukuna  sübjektif  sorumluluk  yerleştirilmeye  çalışılırken 

borçlar hukukuna hakim olan sorumluluk sistemi görmezden gelinemez. Bu nedenle biz bir parça özel 

hukuktaki sorumluluk anlayışından bahsetmeyi gerekli buluyoruz. Yapıları esasen değişik olduğu  için 

bizde  “borçlar  hukuku”  ismiyle  anılan  alanı,  Anglo‐Sakson  geleneğinde  olduğu  gibi  sözleşmeler 

hukuku ve haksız fiil hukuku olarak ayrı ayrı ele alıp, ceza hukuku ile mukayesesini yapalım. 

2.3.1.1. Sözleşmeler Hukuku  

 

  Sözleşmeler hukukunda sorumluluk, kural olarak sözleşme özgürlüğü çerçevesinde taraflarca 

yaratılmakta,  kişiler  kendi  iradeleriyle  sorumluluk  alanlarının  kapsamını  belirlemekte  ve  verdikleri 

sözü  yerine  getirmemenin  yaptırımını  da  yine  taahhüt  şeklinde  ortaya  koymaktadır.77  Sözleşmede 

                                                            
75  Örneğin;  “polis  tarafından  bulunup  etkisizi  hale  getirileceğini  bilerek  bir  binaya  bomba  yerleştiren  kişi; 
teşebbüsten cezalandırılmalı mıdır?” sorusu tartışılmaya muhtaçtır. 
76 R. v. Blaue,  61 Cr App R 271, (1976) 
77  Ahde  vefa  beklentisi  (pacta  sunt  servanda)  sözleşme  kavramının  doğal  bir  sonucu  olduğundan,  bir 
sözleşmenin  ya  da  anlaşmanın  olduğu  diğer  hukuk  dallarında,  örneğin  devletler  hukukunda,  da  böylesi  bir 
sorumluluk anlayışı vardır. 
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gösterilen  edim,  başkası  tarafından  ifa  edilebilmekte;  sözleşme  devredilebilmekte;  borç 

nakledilebilmekte;  sorumsuzluk  anlaşması  yapılabilmektedir.  Böylelikle  ceza  hukukundaki 

sorumluluğun  kamusallığı  ve  şahsiliğinden  oldukça  farklı  bir  yapı  karşımıza  çıkmaktadır.78  Ayrıca 

sorumluluğun  kaynağı  ceza  hukukunda  olduğu  gibi  bir  davranıştan  ziyade  bir  işlem  olduğu  için, 

burada  kusuru  ceza  hukukunun  anladığı  şekliyle  incelerken  ihtiyatlı  olmak  gerekmektedir.  Özel 

hukukçuların “iradeyi sakatlayan haller” başlığı altında incelediği hata, hile ve ikrah halleri, bizim bakış 

açımıza  göre,  birer  kusur  konusu  olsa  da  sözleşmenin  kurulumu  bakımından  incelendikleri  ve 

sözleşmenin kurulumu da özünde bir haksızlık olmadığı için kusur konusunun dışında kalmaktadırlar. 

Asıl kusur değerlendirmesi ise borcun ifası aşamasında sözleşmeyi ihlal eden davranışlar bakımından 

ortaya  çıkmaktadır.  Burada  edimin  ifasının  imkansızlaşması  yahut  gereği  gibi  ifa  edilmemesi 

durumlarında ceza hukukundakine benzer bir kusur araştırılması yapılmaktadır. Herhalde bir “sözünü 

tutmama suçu” olsa idi, buradaki mukayesemiz bakımından daha fazla imkana sahip olacaktık ancak 

güveni  kötüye  kullanma  suçunun  sözleşmeye  aykırılıktan  farkını  açıklamakta  çekilen  zorluk 

düşünülürse belki bu yine de kolay olmayacaktı.  

Sözleşmeden doğan  sorumluluk,  ilke olarak  kusur  sorumluluğudur.79 Ancak BK 112’ye  göre 

borcun ifa edilmemesi, kusurluluğa karine sayılmış ve kusursuzluğu ispat borçluya yüklenmiştir. Eren, 

akdi kusuru; “borçlunun mensup olduğu sosyal ve mesleki çevrede yaşayan standart ve normal borçlu 

tipinin davranışından sapan, hukuk düzeninin kınadığı, onaylamadığı bir davranış biçimi; daha açık bir 

deyişle davranış biçiminin bir niteliği” ve “borçlunun örnek borçlu tipine oranla özen eksikliği, davranış 

yanlışlığı” olarak tanımlamakta ve “benzer  işlerde benzer kişiler tarafından gösterilmesi gerekli özeni 

göstermeyen borçlu ilke olarak kusurludur” demektedir.80 Yazar, borçlunun kendi işlerinde göstermeyi 

adet  edindiği  özen  kriteri  kullanıldığında  sübjektif  kusurun, makul  ve  dürüst  bir  borçlunun  benzer 

işlerde  göstereceği  özen  kriteri  kullanıldığında  ise  objektif  kusurun  söz  konusu  olacağını 

söylemektedir.81  Bizce  burada  bahsedilen  objektif  kusur,  ceza  hukukunda  taksirin  esası  olan  özen 

yükümlülüğünün  objektif  esasa  göre  belirlenmesine  denk  gelmektedir.82  Sebep  sorumluluğu  da 

                                                            
78 Borcun  ferdiliğinden bahsedilmekte  ise de bu,  ceza  sorumluluğunun  şahsiliğine göre oldukça dardır.  Ferdi 
sorumluluğa  göre,  bir  kişiyi  başkasının  borcundan  sorumlu  tutmak mümkün  olmamakla  birlikte  sorumluluk 
başkasına devredilebilmekte ve bizzat  ifa da her zaman gerekli görülmemektedir. Keza kefilin sorumluluğu da 
başkasının  kusurundan  sorumluluktur.  (BK  589)  Aslına  bakılırsa,  özel  hukuktaki  müşterek  ve  müteselsil 
sorumluluk şekilleri zaten burada bir şahsilikten bahsedilemeyeceğini açıkça göstermektedir. Ceza hukukundaki 
iştirak bahsi ise; sorumluluğu (cezayı) paylaşmak, bölüşmek anlamına gelmediğinden yani yüz kişi müşterek fail 
olsa yüzü de aynı cezayı alacağından özel hukuk anlamında müşterek bir sorumluluk değildir ve her bir iştirakçi 
kendi fiilinden sorumludur.  
79 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta, 8. Bası, İstanbul 2003, p.1017  
80 ibid. 
81 Eren, op.cit., p.1018 
82  Özel  hukukta  böyle  objektif  özen  yükümlülüğünden  bahsedilirken  bazı  kurgusal  (fiktif)  kişilikler 
kullanılmaktadır. Bizim hukukumuzda basiretli tacir ve iyiniyetli üçüncü kişi; Anglo‐Sakson hukukunda ise makul 



30 
 

denen  asıl  objektif  sorumluluk  halleri  ise  2011  Borçlar  Kanunu’nda  göze  çarpmaktadır.  Temyiz 

kudretine  sahip  olmayanların  “hakkaniyet”  gerekçesiyle,  sözleşmeye  duyulan  güvenden  doğan 

zarardan  sorumlu  tutulmaları  (BK  65)83  ve  yardımcı  kişilerin  fiillerinden  sorumluluk  (BK  116)  buna 

örnek gösterilebilir.  BK 118’de ise; “Temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını 

ispat  etmedikçe,  borcun  geç  ifasından  dolayı  alacaklının  uğradığı  zararı  gidermekle  yükümlüdür.” 

denilerek temerrüde düşmekteki kusur, zarar bakımından kusurlu sayılmanın sebebi sayılmış ve adeta 

bir  versari düzenlemesi  getirilmiştir. Öyle  ki BK 119’a  göre  temerrüde düşen borçlu, beklenmeyen 

halin meydana getirdiği zarardan bile sorumlu tutulmuştur. Keza aşkın (munzam) zarar sorumluluğu 

kusura  bağlanmış  ise  de  temerrüt  faizinden  sorumluluk  için  kusur  aranmamıştır.84  Son  olarak; 

sözleşmeler  hukukunun  herhalde  ceza  hukukçuları  bakımından  en  ilgi  çekici  kavramı  olan  “cezai 

şart”a yeni adıyla “ceza koşulu”na bakacak olursak, BK 180\2’nin “Alacaklı hiçbir zarara uğramamış 

olsa bile, kararlaştırılan  cezanın  ifası gerekir. Alacaklının uğradığı  zarar kararlaştırılan  ceza  tutarını 

aşıyorsa  alacaklı,  borçlunun  kusuru  bulunduğunu  ispat  etmedikçe  aşan  miktarı  isteyemez.” 

hükmünden  biz,  borçlunun  borcu  gereği  gibi  ifa  etmemekte  kusuru  bulunmasa  bile  cezai  şarttan 

sorumlu olacağını ancak cezayı aşan kısım bakımından kusurunun aranacağını anlıyoruz.85 Bu genel 

hükümler dışında satım sözleşmesindeki “ayıba karşı  tekeffül” yeni adıyla “ayıptan sorumluluk” gibi 

ilgili sözleşmeye özgü kusur meseleleri varsa da bunlara girmiyoruz. 

  Haksız  fiil sorumluluğuna geçmeden önce özel hukukta sözleşme sorumluluğu mu haksız  fiil 

sorumluluğu mu  olduğu  tartışmalı  olan  bir  “sözleşme  görüşmelerinden  doğan  sorumluluk"  ya  da 

"sözleşme öncesi sorumluluk" şekli bulunduğunu ve culpa  in contrahendo olarak anılan bu kurumun 

adından da anlaşılacağı üzere bir kusur (culpa) sorumluluğu olduğunu belirtelim. 

 

                                                                                                                                                                                          
adam (reasonable man) ve daha renkli bir tabir olan,  Clapham otobüsündeki adam (the man on the Clapham 
omnibus) buna örnektir. 
83 Hakkaniyet sorumluluğu esasen haksız fiiller için getirilmiş olmakla birlikte sözleşmeden doğan borçlara kıyas 
yoluyla uygulanmaktadır. (BK 114\2) 
84  Çok  ihtiyatlı  bir  şekilde  bahsetmeye  çalışarak  söyleyelim  ki  aşkın  zarar  kavramı,  bize  netice  sebebiyle 
ağırlaşmış  suçu ve kastı aşan neticeyi anımsatmaktadır. Borçlu, asıl borç ve  temerrüt  faizinin dışında, bunları 
aşan  ve  sözleşmenin  kurulduğu  anda  belli  olmadığı  için  borçlunun  borca  girme  iradesinin  de  dışında  bir 
zarardan sorumlu olmakta; ancak kusursuz olduğunu ispatlarsa bu sorumluluktan kurtulmaktadır.  
85 Eren de eski kanun düzenlemesi için, cezai şartın ödenmesi için borçlunun kusurunun aranmayacağını, borçlu 
ister kusurlu ister kusursuz olsun, alacaklı ister zarar görsün ister görmesin cezai şartın ilke olarak ödeneceğini 
ancak  asıl  borcun  kusursuz  sonraki  imkansızlık  nedeniyle  sona  ermesi  halinde,  aksi  sözleşmede 
kararlaştırılmadıkça, cezai şart ödeme borcunun ortadan kalkacağını söylemektedir. Eren’e göre burada borçlu 
kusursuzluğu nedeniyle borçtan kurtuluyor  ise de bu kusursuzluğun değil cezai  şartın asıl borca bağlı  fer’i bir 
borç olmasının sonucudur. (Bkz. Eren, op.cit.,Syf:1139)   
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2.3.1.2. Haksız Fiil Hukuku  

 

  Özel  hukukun  ceza  hukuku  bakımından  asıl  önemli  kısmının  haksız  fiiller  olduğunu  çünkü 

haksız fiilin suç ile yapısal olarak benzeştiğini söylemiştik. Ayrıca, kişiye ve mala karşı suçların genelde 

aynı zamanda birer haksız fiil teşkil etmelerinin bilhassa sorumluluğu etkileyen sebepler bakımından 

ortak bazı  sonuçlara  varmayı hukuk birliği açısından gerekli  kıldığını da belirtelim. Ancak haksız  fiil 

sorumluluğu bir zarar sorumluluğu olmakla daha çok ceza hukukundaki taksirli suçlardan sorumluluğa 

benzemektedir.  Şöyle ki; haksız  fiil, kasten de  işlenebilir olmakla birlikte, “zarar” olmazsa olmaz bir 

unsurdur ve aynen neticenin meydana gelmesinin şart olduğu taksirli suçlarda olduğu gibi, teşebbüs 

yaptırımı gerektirmez. Bir başka deyişle, hukuk düzeni, ancak bir  zarar  (netice) meydana geldikten 

sonra bir kişiyi bundan sorumlu  tutup  tutamayacağına bakar ve kasıtlı suçlarda olduğu gibi daha  ilk 

icrai harekette sorumluluk doğmaz.86 Öte yandan, ceza sorumluluğunda sorumluluğun kapsamı, failin 

kasta veya taksirine dayalı kusurunun derecesine göre belirlenmektedir. Oysa haksız fiilde, kast veya 

ihmal,  kusurlu  sorumluluğun  doğumu  için  bir  şart  olmakla  birlikte,  sorumluluğun  kapsamı  zararın 

büyüklüğüne göre belirlenmektedir. Bu noktada; BK 51’in “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme 

biçimini,  durumun  gereğini  ve  özellikle  kusurun  ağırlığını  göz  önüne  alarak  belirler.”  demesi  bazı 

durumlarda havada kalmaktadır. Çünkü bir kişinin başkasının camını kasten ya da ihmalen kırmasının 

sorumluluğun  kapsamı bakımından pek önemi olmayacak; her  iki durumda da  zararın miktarı  yani 

camın  değeri  kadar  tazminat  gerekecektir.  Nitekim  BK  49;  “Kusurlu  ve  hukuka  aykırı  bir  fiille 

başkasına  zarar  veren, bu  zararı gidermekle  yükümlüdür.” diyerek  kast‐ihmal  veya  ağır  ihmal‐hafif 

ihmal  arasında  ayrım  yapmamış,  yalnız  başkaca  hükümlerde  ağır  kusur  ve  hafif  kusurdan 

bahsetmiştir.  Bu  noktada,  BK  52\2’de  “Zarara  hafif  kusuruyla  sebep  olan  tazminat  yükümlüsü, 

tazminatı  ödediğinde  yoksulluğa  düşecek  olur  ve  hakkaniyet  de  gerektirirse  hâkim,  tazminatı 

indirebilir.”  denmesi,  sorumluluğun  kapsamının  belirlenmesinde  kusurun mu  hakkaniyetin mi  ölçü 

olarak kullanılacağı konusunda tereddüt yaratmaktadır. Hakkaniyet sorumluluğunu BK 65’te kusursuz 

sorumluluk başlığı altında düzenleyen kanunkoyucunun da bu konuda kafası karışık görünmektedir. 

Esasen,  bizce  “hakkaniyet”  kavramı  özel  hukukun  en  sorunlu  kavramlarından  biri  olup,  kusurun 

olmadığı  yerde  nasıl  bir  hakkaniyetten  bahsedilebileceğini  anlamak  zordur.    Dahası,  2011  Borçlar 

Kanunu, 63. maddesinde; “zorunluluk halinde fiil hukuka aykırı sayılmaz” diyerek, zorunluluk halini bir 

hukuka  uygunluk  sebebi  olarak  kabul  etmiş;  ancak  64. maddesinin  2.  fıkrasında,  “Kendisini  veya 

başkasını  açık  ya  da  yakın  bir  zarar  tehlikesinden  korumak  için  diğer  bir  kişinin  mallarına  zarar 

                                                            
86  Burada  bir  terminoloji  farkına  işaret  edelim.  Haksız  fiildeki  “ihmal”,  ceza  hukukunun  “taksir”ine  karşılık 
gelmekte olup,  ihmali suçlardaki  ihmalden farklıdır. Keza, haksız fiildeki tehlike sorumluluğu, tehlike suçundan 
farklı olup, bir kişi tehlike sorumluluğu esasına göre sorumlu tutuluyor olsa bile, ceza hukukundan farklı olarak 
ortada bir “zarar” vardır. 
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verenin,  bu  zararı  giderim  yükümlülüğünü  hâkim  hakkaniyete  göre  belirler.” diyerek mahiyeti belli 

olmayan bir “hakkaniyet”ten dolayı bırakın kusurlu olmayı, kendi kabulüne göre, hukuka aykırı dahi 

olmayan bir fiilden dolayı kişiyi sorumlu tutmuştur. Keza, bir fedakarlığın denkleştirilmesi durumuna 

işaret  eden;  BK  71\son;  “Önemli  ölçüde  tehlike  arzeden  bir  işletmenin  bu  tür  faaliyetine  hukuk 

düzenince  izin verilmiş olsa bile, zarar görenler, bu  işletmenin  faaliyetinin sebep olduğu zararlarının 

uygun  bir  bedelle  denkleştirilmesini  isteyebilirler.”  diyerek  yine  hukuka  uygun  bir  fiil  sahibini 

tazminatla sorumlu kılmıştır. 

Bu kanun; kusursuz sorumluluğu üçe ayırmıştır: Hakkaniyet sorumluluğu, özen  sorumluluğu 

ve tehlike sorumluluğu. Hakkaniyet sorumluluğundan bahsetmiştik. Buna göre temyiz kudretine sahip 

olmayanlar dahi sorumlu tutulabilmektedir. Özen sorumluluğunun ise üç türüne yer verilmiştir: Adam 

çalıştıranın  sorumluluğu,  hayvan  bulunduranın  sorumluluğu  ve  yapı  malikinin  sorumluluğu. 

Bahsedilen  kişilerin  her  üçü  de  zarara  yönelik  kusurlu  bir  davranışları  bulunmadığı  halde  sorumlu 

tutulmaktadırlar.  Hatta  adam  çalıştıran,  bırakalım  kendisini,  çalışanın  kusuru  olmasa  bile  sorumlu 

tutulmaktadır. Bu sorumluluk hallerinin  ilk  ikisi  için kanunda “gerekli özeni göstermek”  şeklinde bir 

kurtuluş şartı tanınmış iken, yapı malikine bu hak tanınmamıştır. Bu türden bir sorumluluk da Medeni 

Kanunu’nun 369. maddesindeki ev başkanının sorumluluğudur.87 Tehlike sorumluluğunu düzenleyen 

BK 71’e göre ise: “Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, 

bu zarardan  işletme sahibi ve varsa  işleten müteselsilen sorumludur.” Bir başka tehlike sorumluluğu 

hali  ise  Kara  Yolları  Trafik  Kanunu’ndaki  araç  işletenin  sorumluluğu  olarak  karşımıza  çıkmaktadır. 

(md.85)  

Yeri gelmişken ceza hukukunda tüzel kişilerin sorumlu tutulmasının kusur ilkesi ile bağdaşmaz 

kabul edildiğini ancak doğaları gereği özel hukukta hak ve borca ehil olduklarını ve bu durumun bile 

kusur ilkesinin hukukun bu iki alanında ortak bir teorik temele oturtulmasının zorluğunu göstermeye 

yettiğini  belirtelim.88  Bu  nedenle,  sözgelimi,  haksız  tahriki  bir  özel  hukuk  kavramı  olan müterafık 

kusurla  açıklamak  gibi  eğilimlerden  uzak  durulmalı  ancak  özel  hukukun  nedensellik  ve  isnadiyete 

                                                            
87 MK 369\1: “Ev başkanı, ev halkından olan küçüğün, kısıtlının, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunan kişinin 
verdiği zarardan, alışılmış şekilde durum ve koşulların gerektirdiği dikkatle onu gözetim altında bulundurduğunu 
veya  bu  dikkat  ve  özeni  gösterseydi  dahi  zararın meydana  gelmesini  engelleyemeyeceğini  ispat  etmedikçe 
sorumludur.” 
88  Hukukun  ceza  hukuku  dışındaki  dallarında,  kişi  topluluğu  niteliğindeki  tüzel  kişilere  siyasi  partilerin 
kapatılması, derneklerin feshi gibi yaptırımların ve mal topluluğu niteliğindeki tüzel kişilere vakıfların tasfiyesi, 
şirketlerin iflası gibi prosedürlerin uygulanması tüzel kişiliğin varlığını sona erdirmekle, gerçek kişiler bakımından 
ölüm  cezasına  eş  değer  etki  doğurmakta  ise  de  şüphesiz  ki  bir  şirketin  iflasının  pay  sahiplerinin  etkilendiği 
gerekçesiyle şahsiliğe aykırı olduğunu söyleyemeyiz. Nitekim, ceza hukukunda da tüzel kişilere güvenlik tedbiri 
uygulanabilmektedir. Öyleyse  tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun olmaması, ortada bir hareket olmadığı  için, 
ceza sorumluluğunun yapısına aykırı olmasından kaynaklanmaktadır. 
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ilişkin  vardığı  sonuçlar  tartışılarak  faydalanılmalıdır.  Çalışma  alanımız  olmadığı  için  çekinerek 

girdiğimiz özel hukuk bahsini burada tamamlıyoruz. 

2.3.2. Kamu Hukukunda Objektif Sorumluluk    

 

  Ceza  hukuku  kamu  hukukunun  bir  dalı  olduğu  için,  kamu  hukukunun  diğer  dallarındaki 

sorumluluk anlayışı da mukayeseyi gerektirmektedir. Anayasa hukukunda siyasi partilerin, üyelerinin 

fiillerinden  sorumlu  tutulması  gibi  bir  objektif  sorumluluk  örneği  varsa  da  esasen  bu  hukuk  dalı 

davranışları değerlendirmediğinden,  sorumluluk hukuku  ile  ilişkisi  zayıftır. Bu nedenle biz bu başlık 

altında meselenin yalnız idare hukuku ve devletler hukukundaki görünüme değineceğiz.  

2.3.2.1.  İdare Hukuku 

 

  İdare  hukukunda  devletin  sorumluluğundan  bahsedilirken  aslında  devletin  idari 

faaliyetlerinden  doğan  sorumluluğu  kastedilmekte,  yasama  ve  yargı  faaliyetinden  doğan  bir 

sorumluluk  şekli  kabul  edilmemektedir.89  Tarihsel  olarak  bakılacak  olursa  eski  devirlerde  devletin 

sorumsuzluğu fikri kabul edilmiş iken, 18. yy Almanya’sında gelişen hazine teorisi, devlet hazinesinin 

bir  özel  hukuk  tüzel  kişisi  gibi  sorumlu  tutulabilmesini  sağlamış  ve  19.  yüzyılda  ise  kusursuz 

sorumluluğun  temelleri  atılmıştır.90  Belirtelim  ki,  devlet  bizzat  hareket  edemeyeceğine  göre  kendi 

adına  hareket  eden  kamu  görevlilerinin  davranışlarından  sorumlu  tutulmaktadır  ve  doğası  gereği 

idare  hukukunda  sorumluluğun  şahsiliğinden  bahsetmek  olanağı  yoktur.  Hatta  şahsilik  aramanın 

modern devlet anlayışı ile bağdaşmayacağı söylenmektedir.91 Öyleyse ceza hukuku anlayışımıza göre 

idare hukukundaki  sorumluluk her  şekli  ile kusursuz  sorumluluktur.  İdare hukukçularının bahsettiği 

kusursuz  sorumluluk  ise  idari  faaliyet  yürütürken  zarara  neden  olan  kamu  görevlisinin  kusurunun 

aranmadığı durumdur. 

  Akyılmaz,  idarenin kusurlu sorumluluğu  için “İdarenin  işlem ve eylemlerinden dolayı kusurlu 

sorumluluk  ilkelerine  göre  tazminat  ödemekle  yükümlü  kabul  edilmesi  için….  bu  eylem  ve  işlemde 

kusurlu  bulunması  bir  başka  deyişle  o  eylem  ve  işlemin  açıkça  kanunlara  aykırı  olması  gereklidir” 

                                                            
89 Bahtiyar Akyılmaz, Türkiye’de İdarenin Mali Sorumluluğu, yayınlanmamış profesörlük çalışması, Konya 2004, 
s.7 
90 Akyılmaz, op.cit., p.8 
91 Bkz. Akyılmaz, op.cit., p.18 
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demektedir.92 Yazarın Planiol’dan aktardığı tanıma göre ise kusur; “önceden varolan bir yükümlülüğü 

yerine  getirmemek”tir.93  Burada  haksızlık,  hukuka  aykırılık  ve  kusurluluk  kavramlarının  ceza 

hukukundan  oldukça  farklı  şekilde  kullanıldığı  görülebilmektedir.  İdari  kusur  veya  hizmet  kusuru 

denilen  şey; aslında aksaklık, bozukluk, eksiklik gibi  idari  faaliyetin bir özelliği olarak tanımlanmakta 

olup94 ceza hukukundaki gibi davranışın öznesine dair bir yargı değildir. Kamu görevlilerinin  idareye 

bağlanamayan  davranışları  ile  ilgi  olarak  ise  kişisel  kusurdan  bahsedilmektedir  ki,  “kişisel  kusur” 

tabirinin ceza hukuku gözlüğüyle bakıldığında tuhaflığı hemen fark edilebilmektedir. İdarenin kusurlu 

sorumluluğuna  kaynak  olarak  gösterilen  Anayasamızın  129\5 maddesi,  “Memurlar  ve  diğer  kamu 

görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu 

edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.” 

demektedir. Bu ifadedeki “kusur işlemek” tabirinin de ceza hukukuna ne kadar yabancı olduğu açıktır. 

Maddenin kusur bakımından bir derecelendirme yapmaması da dikkate değerdir. 

  İdare  hukukçularının  kusursuz  sorumluluk  olarak  ele  aldığı  durumların  başlıcası  olan  risk 

(tehlike)  sorumluluğunda,  idarenin,  tehlikeli  faaliyetlerinden  kusur  aranmaksızın  sorumlu  tutulması 

söz konusudur ve kusursuzluğu ispat ederek sorumluluktan kurtulmak da mümkün değildir.95 Yangın 

ve su taşkını gibi beklenmeyen hallerin bu sorumluluğu kaldırmadığı, deprem gibi mücbir sebeplerin 

ise  sorumluluğu  kaldıracağı  söylenmektedir.96  Öte  yandan;  kamu  külfetleri  karşısında  eşitlik 

(fedakarlığın denkleştirilmesi) ilkesine göre de idare, kusursuz olarak sorumludur.97 

  İdare hukukçuları  sorumluluk bakımından,  tazmini gereken bir  zarar olmasını, zararın kamu 

hizmetinden  kaynaklanmasını  ve  zararın  idareye  bağlanabilir  olmasını  aramaktadırlar.98  Böylelikle 

ceza  hukukundaki  davranışın  (idari  faaliyetin)  unsurlarını  göstermek  gibi  bir  yaklaşım  yerine 

sorumluluğun  şartlarının  sayılması  anlayışı  benimsenmiştir.  Zararın  idareye  bağlanabilirliği 

bakımından  illiyet bağı aranmakta ve “uygun  illiyet” ve “illiyet bağının kesilmesi” gibi erken modern 

ceza  hukuku  dönemine  ait  kavramlar  kullanılmaktadır.99  Zarar  görenin  ya  da  üçüncü  kişinin  ağır 

kusuru  illiyet  bağını  kesen  sebepler  olarak  görülmekte  iken  ilginç  şekilde  tabii  afetlerin  illiyeti 

kaldırmadığı kabul edilebilmektedir.100 

                                                            
92 Akyılmaz, op.cit., p.17 
93 Akyılmaz, op.cit., p.25 
94 Bkz. Akyılmaz, op.cit., pp.19,24 
95 Akyılmaz, op.cit., pp.142,143 
96 Akyılmaz, op.cit., p.143 
97 Bkz. Akyılmaz, op.cit., p.156 
98 Bkz. Akyılmaz, op.cit., p.169 
99 Bkz. Akyılmaz, op.cit., pp.173,176 
100 Bkz. Akyılmaz, op.cit., pp.176‐181 
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  Bize  en  ilginç  gelen  nokta;  idare  hukukunda  kusursuz  sorumluluğun  genişlemesinin  hukuk 

devletinin  bir  gereği  olarak  gösterilmesidir.  Demek  ki;  hukuk  devleti  kavramı  kusur  ilkesi  ile 

bağdaşmamaktır (!). 

2.3.2.2.  Devletler Hukuku  

 

  Devletler  hukuku,  devletlerin  iç  hukuklarında  modern  sorumluluk  ilkelerine  uymasını 

beklerken, devletler bakımından  kolektif  sorumluluğu  kabul etmektedir. Cassese, bunu milli hukuk 

sistemlerinin  şahsi  sorumluluk  anlayışından  “çarpıcı  bir  sapma”  olarak  nitelendirmekte  ve  milli 

hukuklardaki  temsil  sorumluluğu  (vicarious  responsibility)  gibi  istisnaları  hatırlattıktan  sonra 

uluslararası hukukta  istisnanın  kural haline  geldiğini  söylemektedir.101 Böylece, uluslararası hukuku 

ihlal eden bir memurun davranışından adına görev yaptığı devlet sorumlu olup, bunun sonuçlarına da 

mensup  olduğu  toplum  katlanacaktır.102  Bu  tür  sorumluluğun  ilkel  ve  güdük  (rudimentary)  hukuk 

sistemlerine özgü olduğunu söyleyen Cassese’e göre; aslında uluslararası topluma hakim olan hukuk 

da tipik  ilkel toplum hukukudur ve hatta  ilkel toplumların daha birbirine entegre olmuş ve menfaat 

birliğine sahip yapılarından  farklı olarak, dünya  topluluklarının sosyal olarak daha gevşek olduğu da 

düşünülünce meselenin daha ağır bir yönü de bulunmaktadır.103 Bu kolektif sorumluluk anlayışında 

memurun  davranışından  devlet  sorumlu  tutulurken  memurun  kast  veya  taksirinin  aranıp 

aranmayacağı ise açıklığa kavuşmamıştır.104 Burada sorumluluğun konusu “haksız davranış” (wrongful 

act)  olarak  isimlenmekte  olup;  ceza  hukukunun  konusu  olan  “suç”  ile  yapısal  olarak 

benzeşmektedir.105 Konumuz kusur olduğundan yalnız manevi unsur bakımından ele alacak olursak; 

memurun davranışı devlete, memur talimatlar dışında, başına buyruk ve hatta yetkisi dışında hareket 

etmiş  olsa  bile  kamu  araçlarını  ve  gücünü  kullandığı  sürece  yüklenebilir.106  Hatta  resmen memur 

olmasa  da  de  facto  olarak  memur  gibi  davranan  kişilerin  davranışları  da  talimat  veren  devlete 

                                                            
101  Antonio Cassese, International Law, Oxford University Press, 2001, pp.6,7 
102  ibid. Aslında burada sorumluluğun süjesi olan devlet gerçek kişi olmadığından her halükarda ceza hukuku 
anlamında bir şahsilikten bahsetmek mümkün değildir. 
103 Cassese, op.cit., p.8 Belirtelim ki, ceza hukukunda yaptırımın dolaylı etkilerinin, örneğin babaya verilen para 
cezasının çocukları etkiliyor oluşunun, şahsilik ilkesine aykırı olmadığı edilmektedir. 
104 Cassese, op.cit., p.183 
105 Yazar, bu haksız davranışın manevi unsurlarını,  i) bir bireyin uluslararası yükümlüğe aykırı  ihmali veya  icrai 
davranışının bir devlete yüklenebilirliği, ii) bazı durumlarda, davranışı gerçekleştiren devlet memurunun kusuru; 
maddi unsurlarını ise, i) bu davranışın uluslararası yükümlülük ile bağdaşmazlığı, ii) başka bir uluslararası hukuk 
öznesine  verilen  maddi  veya  ahlaki  zarar,  iii)  haksızlığı  kaldıran  sebeplerden  birinin  yokluğu  olarak 
göstermektedir. Bkz. Cassese, op.cit., p.187. Ceza hukukçuları  suç  teorisinde buradaki olguları  farklı yerlerde 
gösterecek olsa da terminolojideki benzerlik dikkat çekicidir. 
106 Cassese, op.cit., p.188  
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yüklenebilmektedir.107  Öte  yandan,  genelde  uluslararası  mahkemeler  memurların  kasten  hareket 

edip  etmediğine  bakmamakta  ve  kusur  meselesini  ancak  iradiliği  kaldıran  mücbir  sebep  (force 

majeure  /  vis major)  varsa değerlendirmektedir.108  Yeni  gelişmelerle birlikte, devletin  sorumluluğu 

olağan  sorumluluk  (ordinary  responsibility)  ve  ağırlaşmış  sorumluluk  (aggravated  responsibility) 

olarak  ikiye  ayrılmıştır.  Ağırlaşmış  sorumluluk,  ihlal  edilen  yükümlülüğün  zorlayıcı  normlara  (ius 

cogens) konu olan ve herkesi  ilgilendiren  (erga omnes) bir yükümlülük olması ve  ihlalin ağır olması 

gibi bazı daha önemli durumlarda ortaya çıkmaktadır.109 Bu sorumluluk şeklinde kusur bahsi de farklı 

ele  alınmaktadır.  Şöyle  ki,  kast  veya  ağır  taksir  (culpa  gravis)  türünden  bir  psikolojik  unsur  daima 

aranmaktadır.110 Görüleceği  üzere  buradaki  “ağırlaşmış”  ifadesi,  daha  sıkı  ya  da  objektifleşmiş  bir 

sorumluluk  şeklini  değil,  yaptırımların  daha  ağır  olacağını  ifade  etmekte  olup,  kusur  bakımından 

diğerinde olmayan bir araştırma vardır.111 

  Devletler hukukunda sorumluluğun süjesi genelde devletler olmakla birlikte, ceza hukuku  ile 

devletler hukukunun kesiştiği uluslararası ceza hukuku alanında bireyler de korsanlık,  savaş  suçları, 

insanlığa  karşı  suçlar,  soykırım  ve  terörizm  gibi  hususlarda  sorumlu  tutulabilmektedir.  Savaş 

suçlarında  gerçek  anlamda  bir  kanunilikten  bahsedilemeyeceği  için  bu  suçların maddi  unsurlarını 

tespit etmek zordur. Cassese, manevi unsurun kimi zaman davranışı yasaklayan uluslararası belgede 

gösterildiğini,  örtülü  bir  şekilde  dahi  gösterilmediğinde  ise  kayıtsızlığın112  yeterli  olarak  kabul 

edilebileceğini  söylemektedir.  İnsanlığa  karşı  suçlarda  ise mahkemeler, manevi  unsur  bakımından, 

failin  belirli  neticeye  yönelik  kastı  bulunmasını, maddi  unsurun  gerçekleşmesi  için  gerekli maddi 

şartların  farkında  olmasını,  davranışı  ile  sistematik  uygulama  arasındaki  bağlantıdan  haberdar 

olmasını  aramakta  ancak  fiilinin  derhal  tüm  özel  neticelerini  öngörmesinin  gerekli  olmadığına  ve 

hareketinin  mağdurlar  üzerinde  ciddi  sonuçlar  doğurabileceği  riskinin  farkında  olmasının  yeterli 

olduğuna  hükmetmektedirler.113  Cassese,  burada  savaş  suçlarında  olmayan  ek  bir  unsurun 

bulunduğunu  ve  failin  davranışının  sistematik  bir  politikanın  veya  yaygın  ihlallerin  bir  parçası 

                                                            
107 Cassese, op.cit., p.189 
108 Cassese, op.cit., p.191 
109 Diğer şartlar için bkz. Cassese, op.cit., p.201 
110 ibid. 
111 Devletler hukukunu incelerken karşımıza çıkan “collateral damage” kavramı, bize netice sebebiyle ağırlaşmış 
suçu hatırlatmaktadır. Şöyle ki, istenen bir davranışın (ör.askeri müdahale) verdiği istenmeyen zararlar (ör.sivil 
ölümleri), bu isimle anılmaktadır.   
112 Önemle belirtelim ki; yazar burada “recklessness  (culpa gravis)”  şeklinde bir  ifade kullanmıştır. Bizce kıt’a 
hukukunda  “recklessness”  olası  kasta  karşılık  gelmekte  olup,  parantez  içinde  “culpa  gravis”  yani  ağır  taksir 
denmesi  hatalıdır.  Ancak;  yazar  birkaç  cümle  sonra  failin  “dolus  eventualis”te  bilerek  risk  aldığını; 
“recklessness” da ise riskin farkında olduğunu söylediğinden, savaş suçlarında olası kastı değil ağır taksiri yeterli 
gördüğünü anlıyoruz. Bkz. Cassese, op.cit., p.248 Aslında yazar, eserinin başka bir yerinde (s.254) “recklessness 
(dolus eventualis)” ifadesi kullanarak yani olması gerektiği gibi “recklessness”a olası kast anlamı vererek kendisi 
ile de çelişmiştir. 
113 Cassese, op.cit., p.251 
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olduğunu bilmesi gerektiğini ve ayrıca kastın bir eziyet edici  (persecutory) veya ayrımcı bir amaç  ile 

işlenmesi  gerektiğini  söylemekte  ve  bizce  aslında  sırasıyla  iştirak  iradesi  ve  özel  kasttan 

bahsetmektedir.114  Biz  manevi  unsur  bakımından  riskin  farkında  olunmasını  yeterli  gören  bu 

görüşlerden  insanlığa  karşı  suç  işleyen  failin hareket bakımından olası  kastının  yeterli görüldüğünü 

anlıyor  isek  de  olası  kast  ile  hareket  eden  failin  nasıl  özel  kasta  ya  da  iştirak  iradesine  sahip 

olabileceğini anlayamıyoruz. Bunun dışında soykırım için özel kast, barış zamanında işkence için kast, 

saldırganlık  (aggression)  için  yine  kast  gerektiği  söylenmektedir.115  Görüleceği  üzere,  uluslararası 

hukukta bireylerin ceza sorumluluğu, devletlerin sorumluluğundan farklı olarak, sübjektif sorumluluk 

esaslarına dayandırılmaya çalışılmıştır.  

2.3.3. Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk 

 

  Objektif sorumluluk olarak adlandırılagelen bazı durumlarda objektif sorumluluktan da öte bir 

durum mevcuttur.  Şöyle  ki,  kimi  zaman  kişinin  kusur  değerlendirmesini  yapmaya  geçmemize  dahi 

imkan vermeyecek surette ortada haksızlığın maddi unsuru yoktur. Mesela, tüzel kişilerin cezai olarak 

sorumlu tutulması başkaca kusursuz sorumluluk hallerinden daha ağır bir ihlaldir, çünkü tüzel kişilerin 

hareket  yetenekleri  bulunmadığı  için  ortada  ancak  varlığı  halinde  kusur  değerlendirmesi 

yapabileceğimiz  bir  hareket  dahi  yoktur.  Bir  gerçek  kişi,  ceza  hukuku  anlamında  bir  “hareket” 

olmayan  reflekslerinden  sorumlu  tutulur  ise  yine  aynı  türden  bir  sorumluluk  anlayışı  söz  konusu 

olacaktır,  çünkü ortada henüz  kast  ve  kusuru  aramadan önce  aramamız  gereken  “iradilik” mevcut 

değildir. Keza, kolektif  ceza ve başkasının  (üçüncü  kişinin)  fiilinden  sorumluluk gibi  şahsilik  ilkesine 

aykırı  durumlarda  esasen  ortada  fiil  yoktur  ve  fail,  fiili  nedeniyle  değil  sıfatı  nedeniyle  sorumlu 

tutulmaktadır.  Bu  arada,  erken  dönemlerde  kusur  ilkesinin,  kişiyi  kaza  ve  tesadüften  yani mücbir 

sebep ve beklenmeyen halden sorumlu tutmamak olarak anlaşıldığını belirtelim. Böylesi durumlarda 

da ortada bir haksızlığın maddi unsurları dahi bulunmadığından kişiyi sorumlu  tutmak kusur  ilkesini 

evleviyetle ihlal etmektedir.  

  Kusur  ilkesine  getirilen  istisnaların  önemli  bir  sebebi,  ispat  sıkıntısıdır.  Sözgelimi;  basın 

suçlarında  sorumlu  müdürü,  muhabirin  fiilinden  sorumlu  tutmak,  suç  teşkil  eden  yazıyı  yazanı 

bulmanın  zorluğundan  kaynaklanmaktadır. Aslında  “ispat”  konusu, maddi hukuka değil muhakeme 

hukukuna ait bir kavram olsa da burada kusur  ilkesinin muhakeme hukukundaki uzantısından da bir 

                                                            
114 Cassese, op.cit., p.252 
115 Cassese, op.cit., pp.254,256,258 
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parça söz etmek gerekmektedir.116 Masumiyet karinesi ve “şüpheden sanık yararlanır” (in dubio pro 

reo)  ilkesine  göre;  nasıl  özel  hukukta Mecelle’nin  gayet  veciz  “beraat‐ı  zimmet  asıldır”  hükmünde 

ifadesini  bulduğu  gibi  borçsuzluk  asılsa  ve  borcu  iddia  sahibi  olan  alacaklı  ispat  edecekse,  ceza 

hukukunda da masumiyet asıldır ve her  türlü  iddiayı ya da  savı, bunu ortaya atan  iddiacı  (müdde‐i 

umumi) ya da savcı,  ABD’lilerin deyimiyle, aksine yönelik her türlü makul şüpheden azade (beyond a 

reasonable doubt)  şekilde  ispatlayacak ve  ispat yükü hiçbir  şekilde  sanığa yüklenemeyecektir.  İspat 

yükü,  inkar edene değil  iddia edene düşer.  (Ei  incumbit probatio qui dicit, non qui negat – Digesta 

XXII,2,3)
117 Masumiyet  karinesi olmadan  kusur  ilkesi havada  kalacağından, bu esası,  kusur  ilkesinin 

usul  hukukundaki  bir  tamamlayıcısı  olarak  kabul  etmek  gerekir.  Nitekim,  özel  hukuktaki  kusursuz 

sorumluluk  hallerinde  peşinen  sorumlu  tutulan  bazı  kişilere,  mesela  adam  çalıştırana,  bir 

sorumluluktan kurtuluş beyyinesi gösterme hakkı tanınması, kusur ve ispat kavramlarının sıkı ilişkisini 

göstermektedir.118  Belirtelim  ki;  ceza  hukukunda  masumiyet  karinesi,  müddeinin  iddiasını  ispatla 

mükellef  olması  esasından  kaynaklansa  bile,  bundan  daha  kapsamlı  olarak  anlaşılmalıdır.  Savcının 

ispat  yükümü,  sadece  kendi  iddiası  olan  maddi  olguları  ispatlamayı  değil,  sanığın  kendi 

sorumsuzluğuna yönelik iddialarının aksini ispatlamayı da içermelidir. Sözgelimi, sanık ya da müdafii, 

kusurluluğu etkileyen bir sebep,  ‐örneğin akıl hastalığı‐  ileri sürmüşse, bu  iddia doğru kabul edilmeli 

ve aksini –sanığın akıl hastası olmadığını‐ ispatlamak yine savcının görevi olmalıdır. Ancak bu şekilde 

kusur  ilkesi,  gerçek  anlamda  ceza  adalet  sistemine  hakim  olabilir.  Blackstone’un;  “Bir  masumun 

cezalandırılmasındansa on suçlunun cezasız kalması yeğdir.”119 sözünün eskiliğine bakılırsa,120 aksi bir 

uygulama, sadece modern ceza hukuku prensiplerine aykırı olmayacak, her devirde sahip olduğumuz 

en temel adalet duygumuzu da incitecektir. 
                                                            
116  Şüpheden  sanık  yararlanır  ilkesi,  muhakemeye  ilişkin  bir  ilke  olmakla  birlikte  maddi  hukukta  da 
kullanılmaktadır. Sözgelimi, aralarında  iştirak  iradesi bulunmayan  iki yan yana  failin aynı anda bir kişiye ateş 
ettiği ve ancak ölümün kimin silahından çıkan kurşundan ileri geldiği anlaşılamadığında, bu ilkeye başvurularak 
neticenin hiçbirine yüklenemeyeceği  sonucuna varılmakta ve her  iki  fail de yüklenebilir kısımdan yani kasten 
öldürmeye teşebbüsten sorumlu tutulmaktadır. 
117 Mecelle’deki benzer hüküm  şudur:  “Beyyine müddei  için  ve  yemin münkir üzerinedir.”  Tabii Digesta’dan 
farklı olarak burada yer alan ve daha sonra Cumhuriyet medeni hukukuna da geçen “yemin”in ceza hukukunda 
böylesi bir delil vasfı yoktur. Hatta bizim de dahil olduğumuz tahkik (engizisyon) sistemine göre, sanığın  ikrarı 
halinde bile savcılığın başka delillerle ispat ve hakimin araştırma yükümü kalkmaz. 
118  2011  Türk  Borçlar  Kanunu, md.  66:  “…Adam  çalıştıran,  çalışanını  seçerken,  işiyle  ilgili  talimat  verirken, 
gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek  için gerekli özeni gösterdiğini  ispat ederse, 
sorumlu  olmaz.  Bir  işletmede  adam  çalıştıran,  işletmenin  çalışma  düzeninin  zararın  doğmasını  önlemeye 
elverişli  olduğunu  ispat  etmedikçe,  o  işletmenin  faaliyetleri  dolayısıyla  sebep  olunan  zararı  gidermekle 
yükümlüdür.” 
119 William Blackstone, Commentaries on  the  Laws of England, Book The Fourth, ch. 27, Philadelphia 1772, 
p.352. Orjinal imlaya sadık kalarak “ſ” (uzun s) harfleriyle yazacak olursak cümlenin orjinali şu şekildedir: "…that 
it is better that ten guilty perſons eſcape, than that one innocent ſuffer". 
120 Blackstone  ile meşhur olan bu aforizmanın daha erken benzerlerinin bulunması asıl müellifinin kim olduğu 
konusunu  şüpheli  hale  getirmektedir.  Tesadüf  ettiğimiz  ilk  örnekte  15.  yy  İngiliz  hukukçusu  Fortescue  şöyle 
demektedir:  “Bir  kişinin  haksız  yere  ölümle  cezalandırılmasındansa  yirmi  kişinin  cezasız  kalmasını  yeğlerim.” 
(Mallem revera viginti facinorosos Mortem Pietate evadere, quam justum unum injuste condemnari) Bkz. John 
Fortescue, De Laudibus Legum Angliæ, Cap.XXVII, c.1470 
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  Ceza hukuku bakımından yaptığımız objektif sorumluluk  tartışmasının ceza sorumluluğu  için 

geçerli  olduğunu  ve  bir  tehlikelilik  durumun  giderilmesi  gereğinden  hareketle  uygulanan  güvenlik 

tedbirleri bakımından ölçünün kusur değil tehlikelilik olduğunu belirtelim. Nitekim, tüzel kişilere ceza 

vermek,  kusur  ilkesinin  en  ağır  bir  ihlali  iken,  bu  kişilere  güvenlik  tedbiri  yaptırımı 

uygulanabilmektedir.  

  İspat  sıkıntısından  kaynaklanan  bir  anlayışla,  şahsiliğe  aykırı  olarak,  bir  kişiyi  başkasının 

fiilinden  sorumlu  tutmakla; kişiyi kendi  fiilinin  istenmeyen neticelerinden  sorumlu  tutmayı ayrı ayrı 

ele almak gerekir.  İlki, kusur  ilkesinin daha ağır bir  ihlali olmakla artık  iyiden  iyiye terk edilmiş  iken; 

ikincisi,  köklü  bir  etik  anlayışın  ürünü  olduğundan  hala  birçok  yerde  karşımıza  çıkabilmektedir. 

Konumuz  daha  çok  bu,  kusur  ilkesinden,  başka  bir  kusurlu  davranışa  yahut  önceki  kusura  bağlı 

kuramsallaşmış sapmalara ilişkin olduğu için aslen bunlar üzerinde duracağız. 

2.3.3.1. Versari In Re Illicita  

    

  Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda  olduğu  gibi  esasen  bir  neticedeki  kusurun  başka  bir 

netice  bakımından  sorumluluğu  gerektirdiği  sorumluluk  anlayışlarının  ilk  kurumsallaşmış  ve 

kuramsallaşmış  şekli,  temelini  hristiyan121  etiğinde  bulur.  İlk  kez  kanon  hukukçusu  Bernardus 

Papiensis  (1150‐1213)  tarafından  formüle  edilmiş  olan  “versari  in  re  illicita”  anlayışının  çeşitli 

görünümleri kıt’a hukukuna yayılmış ve daha sonra Henry de Bracton (1210‐1268) tarafından  İngiliz 

hukukuna  taşınmıştır.122 Netice sebebiyle ağırlaşmış suçların kanonik hukukun “versari  in  re  illicita” 

anlayışına dayandığı  fikri, Löffler’in 1895  tarihli “Schuldformen des Strafrechts” adlı eserinde ortaya 

atılmıştır. Mannheim, Löffler’den nakille aslında netice sebebiyle ağırlaşmış suçların çıkış noktasının 

kanonik ceza hukuku değil ve fakat kanonik hukukun “ordinasyon engelleri” (irregularitas) olduğunu 

söylemektedir.123 

                                                            
121 Bizce “hıristiyan” şeklinde yazmak gerekse de imlada TDK’ya uyuyoruz. 
122 Hermann Mannheim, “Mens Rea in German and English Criminal Law III”, p.83 
123 Hermann Mannheim, “Mens Rea  in German and English Law—II”, Journal of Comparative Legislation and 
International Law, Third Series, Vol.17, No.4, 1935, p.237 Yazarın bahsettiği kurallar  için kanonik hukuka dair 
bir parça açıklama yapalım: Katolik inancı ve hukukunda 1983 tarihli Codex Iuris Canonici’de de düzenlenen bazı 
vaftiz  (baptismo),  inancı  onaylayarak  cemaate  katma  (confirmationis),  ekmek‐şarap  ayini  yani  komünyon 
(eucharistia), günah çıkarma (paenitentiae), hastaya yağ sürme (unctio infirmorum) ve evlilik (matrimonio) gibi 
sakrament  (sacramento)  adını  alan  ritüeller  vardır.  Bunlardan  biri  olan  papazlığa  atama  ya  da  ordinasyon 
(ordinationis) bakımından ise, esasen diğerlerini de ancak buradan çıkan yetkili bir papaz gerçekleştireceğinden 
ve kutsal olmayan papaz adayı kimseyi kutsayamayacağından bazı “engeller” (irregularitatibus & impedimentis) 
düzenlenmiştir.  1041.  kanonda  daha  önce  bir  öldürme  ya  da  çocuk  düşürmeye  katılmış  olmak  birer 
“irregularitas” olarak  sayılmıştır ve herhalde bu kimseler kutsallıklarını yitirmiş olmaktadırlar.  İşte burada bir 
ordinasyon engeli olan “öldürme” bakımından kastın aranmamasının bu anlayışa yol verdiği öne sürülmektedir. 
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Aslında  kanonik  hukuk,  mücbir  sebep,  beklenmeyen  hal,  kaza  ve  tesadüften  doğan 

sorumluluğa  izin  vermemektedir.    Nitekim,  bugün  Vatikan merkezli  Katolik  Kilisesi’nde  yürürlükte 

olan  Codex  Iuris  Canonici’nin  1321.  kanonunda  hiç  kimsenin  kastı  veya  taksiri  olmaksızın 

cezalandırılamayacağı124  ve  1323.  kanonun  3.  bendinde  tamamen  tesadüften  (casu  fortuito) 

kaynaklanıp  öngörülemeyen  yahut  öngörülmüş  olsa  bile  kaçınılamayacak  olan  durumdan  kimseye 

ceza verilemeyeceği125 öngörülmüştür. Fakat, objektif sorumluluğu ancak bir yönüyle yasaklayan bu 

düzenlemelerden  sonra  1324.  kanonda  tam  olarak  yüklenebilir  olmadığı  halde  suçun  ağır  olması 

durumunda yalnız ceza  indirimi öngörülmesi126 kusur  ilkesinin  tam bir uygulanmasının hala mevcut 

olmadığını göstermektedir. Esasen, hristiyan ahlakı, haksızlık yaparak  içindeki kötülüğü dışarı vuran 

kişinin bunun bütün neticelerinden sorumlu olmasını kabul etmektedir. 

  Versari,  kusur  ilkesini  yerleştirmeye  yönelik  düzenlemelere  rağmen  eski  bir  anlayış 

olduğundan uygulamada  sıklıkla  karşımıza  çıkabilmektedir.  Sözgelimi,  trafik  kuralını  ihlal  edeni her 

zaman trafik kazasında kusurlu bulmak buna örnek teşkil edebilir. Ehliyetsiz araba kullananı yapacağı 

tüm kazalardan sorumlu tutmak örneğinde versari çok açık iken, sürat yapanı neticenin öngörülebilir 

olup olmamasına bakmadan ölümden sorumlu tutmakta da saklı bir versari anlayışı görülür. Esasen, 

trafik  kurallarının  ihlali  idari  bir  aykırılık  olup  farklı  bir  yaptırıma  tabidir  ve  yaralama,  ölüm  gibi 

neticeler bakımından ayrıca ceza sorumluluğunun yüklenebilirliği araştırılmalıdır. Bu bakımdan; 1926 

TCK’daki “tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve  sanatta acemilik veya nizamat, ve evamir ve 

talimata  riayetsizlik”  şeklindeki  taksir  tanımında  emir  ve nizamlara  aykırı hareket  etmenin  taksirin 

varlığı  için yeterli görülmesi bir versari anlayışıdır. Çünkü burada failin sırf hareketli ve  idari nitelikte 

olan  bir  başka  haksızlıktaki  kusuru,  ceza  normu  ile  korunan  değere  verilen  zarar  bakımından  da 

doğrudan kusurlu sayılmasını sonuçlamaktadır. İlk davranışın hukuka aykırı veya kusurlu olması, bunu 

takip  eden  bütün  neticelerin  kişiye  yüklenmesini  gerektirmez.  Görüleceği  üzere,  versari  içeren 

normları ceza kanunlarından çıkarsak bile;  taksirli suçlar gibi esasen birer sübjektif sorumluluk  şekli 

olan normların uygulanmasında versari anlayışı karşımıza çıkabilmektedir. 

                                                                                                                                                                                          
Bkz. Mannheim,  ibid. Ancak  bu  kuralların,  birer  ceza  normu  değil, müminlerin  hukuklarının  korunması  şekli 
olduğu söylenmektedir. Bkz. José San José Prisco, Derecho canónico  II: El derecho en  la misión de  la  Iglesia, 
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2006, p.100  
124  Can.1321  ‐  §1.    Nemo  punitur,  nisi  externa  legis  vel  praecepti  violatio,  ab  eo  commissa,  sit  graviter 
imputabilis ex dolo vel ex culpa. 
125 Can.1323 ‐ Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit: ….. 3‐  egit ex vi physica vel ex 
casu fortuito, quem praevidere vel cui praeviso occurrere non potuit; 
126 Can.1324  ‐ §1.   Violationis auctor non eximitur a poena,  sed poena  lege vel praecepto  statuta  temperari 
debet  vel  in  eius  locum  paenitentia  adhiberi,si  delictum  patratum  sit:….  10‐  ab  eo,  qui  egit  sine  plena 
imputabilitate, dummodo haec gravis permanserit. 
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2.3.3.2. Actio Libera In Causa  

 

  Pufendorf,  1660  tarihli  “Elementorum  iurisprudentiæ  universalis”  adlı  eserinde  bireyin 

kendisini  yapıp  yapmama  iktidarına  sahip  olduğu,  kendisinin  iktidarında  olmayıp  da  sebebinin 

iktidarında olduğu ve ne kendisinin ne sebebinin iktidarında olduğu durumları birbirinden ayırmış ve 

bu ayrım daha  sonra gelen hukukçular  tarafından  kendi  içinde  serbest hareket  (actio  libera  in  se), 

kendisi serbest olmayıp sebebi serbest olan hareket (action non in se, sed tamen in sua causa libera) 

ve ne kendisi ne sebebi serbest olmayan hareket (actio neque in se, neque in se causa libera) ayrımı 

yapılmasına  yol  açmıştır.127  Dönemin  hukukçuları  ilk  ikisinin  sorumluluğu  gerektireceğini  ancak 

üçüncüsünün  sorumluluk  doğurmayacağını  kabul  etmiş  olup;  actio  libera  in  causa  yani  sebebinde 

serbest  hareket  terimi,  bu  ayrımdaki  ikinci  yapının  günümüze  yansımasıdır.128  Ancak  bu  yansıma, 

sınırlı olmuştur. 

  Bugün için sebebinde serbest hareket (actio libera in causa) kuramı, davranışı sırasında irade 

ve  algılama  yeteneğine  sahip olmayan  ve dolayısıyla  kusurlu bulunamayacak  kişinin,  eğer  irade  ve 

algılama yeteneğini bilerek kaybetmişse sorumlu tutulabileceğini söylemektedir. Buna göre, örneğin, 

uyuşturucu etkisinde  suç  işleyen  kimse uyuşturucuyu  iradi olarak ele almışsa kusurlu bulunacaktır. 

Anglo‐Amerikan suç teorisinde ayrı bir unsur olarak (concurrence) ele alınan, bizim suç teorimizde ise 

bir  unsur  olmamakla  birlikte  tabii  ki  yüklenebilirlik  bakımından  bir  şart  olan  esasa  göre  kusurun 

aranacağı  zaman hareket  anıdır. Oysa  actio  libera  in  causa önceki bir hareket bakımından  serbest 

irade ile hareket etmeyi, aslında kusurlu olunmayan bir hareket bakımından kusurlu sayılmaya yeter 

görmektedir. Burada versari  in re  illicita’da olduğu gibi bir kusurun taşınmasından da öte bir durum 

vardır; çünkü ilk hareket (sözgelimi; alkol almak) haksız olmadığından kusurlu bile değildir ve sonraki 

hareket  bakımından  kusurlu  bulunmayı  sağlayan  şey,  daha  önceki  iradi  hukuka  uygun  hareketin 

sonradan bir suç işlenmesiyle “haksız ve kusurlu” görülmesidir. 

 

 

 

                                                            
127 Bkz.  Joachim Hruschka,  “Imputation”, Brigham Young University  Law Review, no.3, Volume 1986, p.688 
Ayrıca  geniş  açıklama  için  bkz.  Joachim  Hruschka,  “Imputación  ordinaria  y  extraordinaria  en  Pufendorf”, 
Imputación y Derecho Penal. Estudios sobre  la teoría de  la  imputación, çev. Nuria Pastor Muñoz, Thomson‐
Aranzadi, Cizur Menor 2005, p.55 
128 ibid. 
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2.3.3.3. Felony Murder Rule  

   

  Çalışmamızın  mukayeseli  hukuk  kısmında  Anglo‐Sakson  ülkelerindeki  durumu  incelerken 

bahsettiğimiz  gibi,  felony‐murder  kuralı,  Bracton’ın  versariyi  İngiliz  hukukuna  taşımasından  sonra 

giderek kurumsallaşan ve bazı ağır suçlara karışan kişinin bu ağır suç yahut cürüm (felony) sırasında 

bizzat  işlenmiş olmasa bile bir ölüm gerçekleşmesi halinde; bu ölümden öldürmenin en ağır şekliyle 

(murder)  sorumlu  tutulacağını  söyleyen  kuraldır.  Bizim  terminolojimizle  açıklayacak  olursak;  bir 

yağmanın yardım eden şeriği, yağma sırasında ister mağdur ister fail ister bir üçüncü kişi herhangi bir 

sebeple ölürse, bu ölümden kasten öldürmenin müşterek faili olarak sorumlu tutulabilmektedir. 

  Tarihi  olarak  bu  kural  çok  daha  katı  uygulanmakta  ve  ilk  fiildeki  basit  bir  hukuka  aykırılık 

ölümden  sorumlu  olmayı  gerektirmekteydi.  Bu  kuralın  sembol  davalarından  olan  Lord  Dacre 

davasında maddi olaylar şöyledir: 1535 yılında Lord Dacre ve arkadaşları; avlanmanın yasak olduğu bir 

ormanda  ava  çıkarlar.  Diğerleri  olay  yerinden  çok  uzakta  iken;  avcılardan  biri  bir  bekçiyi  öldürür. 

Sonuçta, sanıkların hepsi murder’dan sorumlu tutulur ve Lord Dacre asılır.129 Görüleceği üzere yasak 

bir  işe  (yasak  avlanmaya)  karışan  kişi  bunu  takip  eden  neticelerden  kendi  davranışının  sonucu 

olmasalar bile sorumlu tutulmaktadır. Böylelikle, sözgelimi, acaba bir kişi evrakta sahtekarlık yapsa ve 

üzerinde  sahtekarlık  yaptığı evraktaki mürekkep, eline geçen  şahsın alerjisini  tetikleyerek ölümüne 

yol açsa, kişi bu ölümden sorumlu olacak mıdır gibi sorular karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreçte; ilk 

haksızlığın ağır bir haksızlık (felony) olması aranmaya başlamış ve felony‐murder kuralı doğmuştur. 

  ABD mahkemelerinin  kararlarından  örnekleyelim.  California’daki  bir  davada  iki  kişi  yağma 

suçunu işlemek üzere bir benzin istasyonuna girerler ve işyeri sahibi bunlardan birini içeri girer girmez 

öldürür. Mahkeme hayatta  kalan  soyguncuyu,  sadece  yağmadan değil  aynı  zamanda  suç ortağının 

ölümünden  hem  de  kasten  öldürmenin  en  ağır  şekli  olan  birinci  derece  cinayetten  ceza  vererek 

sorumlu tutmuş ve hüküm yüksek mahkemece de onanmıştır.130 Çünkü felony‐murder kuralına göre 

yağma  suçuna  karışması  sanığın  ortaya  çıkan  bütün  ölümlerden  sorumlu  tutulmasını 

gerektirmektedir.  Keza,  New  York’taki  bir  davada,  sanık  bir  bar  kavgasında  bir  kişiyi  yaralayıp 

kaçmaktadır, barın sahibi kaçmasını önlemek için arkasından ateş eder ve kapıdaki arabanın sürücüsü 

ile yoldan geçen birinin ölümüne yol açar.  Yerel mahkeme aksi bir karar verse de, yüksek mahkeme 

                                                            
129  Charles  Liebert  Crum,  “Causal  Relations  and  the  Felony‐Murder  Rule”,  Washington  University  Law 
Quarterly, 1952, p.191 
130  Yazar  adı  yok,  “Criminal  Law:  Felony‐Murder  Rule‐‐Felon's  Responsibility  for  Death  of  Accomplice”, 
Columbia Law Review, Vol.65, No.8, Dec., 1965, pp. 1496‐1500 
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sanığın bu ölümlerden yine en ağır  şekliyle sorumlu olacağına hükmetmiştir.131 Bir başka davada  iki 

kişi, bir marketi soyar ve  farklı yönlere doğru kaçarlar.  İşyeri sahibi, bir  tanesini kovalar, yakalar ve 

öldürür ve kaçan diğer  soyguncu bu ölümden  sorumlu  tutulur.132 Bunun gibi bir davada yağmadan 

sonra  kaçan  iki  iştirakçiden  biri  polis  kurşunu  ile  öldüğünde,  diğeri  bu  ölümden  cezaya mahkum 

olmuştur.133 

Kıt’a Avrupasındaki versari uygulamalarından çok daha ağır olan bu kuralın, İngiliz hukukunda 

kaldırılmış  olmasına  rağmen,  ABD  üzerinden  Kıta’ya  etki  ettiği  görülebilmektedir.  İlmi  ve  kazai 

içtihatlarda bu etkilere, en azından aynı kapıya çıkan görüşlere rastlanabilmektedir. Sözgelimi, Alman 

Yüksek Mahkemesi bir kararında (BGHSt 33, 322), bir hürriyeti tahdit suçunda rehinenin polis kurşunu 

ile ölmesi sonucu failleri,  ilgili netice sebebiyle ağırlaşmış suça göre, bu ölümden sorumlu tutmuş ve 

burada  doğrudanlığı  (aracısızlığı)  bir  kriter  olarak  kabul  etmemiştir.134  Bu  kararı  savunan  Roxin, 

burada  ölüm  tehlikesinin  tipte  yer  aldığını  belirtmekte  ve  her  tipin  doğrudanlık  bakımından  ayrı 

değerlendirilmesi gerektiğini söylemektedir.135 

1926  TCK’da  felony‐murder  kuralını  andıran  düzenlemeler  vardı.  Sözgelimi,  439.  madde; 

“Cebren  kaçırmak  sırasında  veya bu  yüzden  kaçırılan  kimse  yaralanmış olursa  yarasının derecesine 

göre  ceza  üçte  birden  bir misline  kadar  artırılır  ve  eğer  ölürse  fail müebbet  ağır  hapis  cezası  ile 

cezalandırılır.” demekteydi. Böylelikle mağdur kaçırılmakta  iken onu kurtarmak  için üçüncü bir şahıs 

tarafından  faile  ateş edilir de  kurşunlardan biri mağdura  isabet  edip ölümüne  yol  açarsa,  failin bu 

maddeden sorumlu olacağı söyleniyordu.136  

2005 TCK’ya da ne yazık ki; bu türden uygulamaya neden olabilecek hükümler vardır. Şeriği 

fail gibi cezalandırarak sırf ölçülülük ilkesine aykırı olan hükümlerin ötesinde; TCK 109\6 ve 149\2 gibi 

açıkça  birer  felony‐murder  düzenlemesi  olan  hükümler  ne  yazık  ki  ceza  kanununa  girmiştir.  Kişiyi 

hürriyetinden yoksun kılma suçunu düzenleyen 109. maddenin 6. fıkrasına göre: “Bu suçun işlenmesi 

amacıyla  veya  sırasında  kasten  yaralama  suçunun  neticesi  sebebiyle  ağırlaşmış  hâllerinin 

gerçekleşmesi  durumunda,  ayrıca  kasten  yaralama  suçuna  ilişkin  hükümler  uygulanır.” Ve  nitelikli 

yağma  suçunu  düzenleyen  149. maddenin  2.  fıkrasına  göre:  “Yağma  suçunun  işlenmesi  sırasında 

                                                            
131 Yazar adı yok, “Criminal Law:  Imputing  Innocent Party's Lethal Act under  the Felony Murder Rule”, Duke 
Law Journal, Vol. 1961, No.4, Autumn 1961, pp. 614‐618 
132 Frank M. Lacey, “Criminal Law: Felony‐Murder Rule: Application to the Justifiable Killing of an Accomplice by 
the Intended Victim”, Michigan Law Review, Vol.54, No.6, Apr. 1956, pp. 860‐863 
133 Nick E. Yocca, “Criminal Law: Felony‐Murder: Guilt of Robber for the Justifiable Killing of His Accomplice by a 
Policeman”, Michigan Law Review, Vol.56, No.7, May 1958, pp. 1197‐1200 
134 Roxin, op.cit, p.332 
135 Roxin, op.cit., pp.333,334 
136 Dönmezer’den nakleden: Özgenç, Kast‐Taksir Kombinasyonları, p.364 (Sulhi Dönmezer, Genel Adap ve Aile 
Düzenine Karşı Cürümler, 5. Baskı, p.309) 
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kasten  yaralama  suçunun neticesi  sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca 

kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.” Buradan, sözgelimi, A, B’yi bir yere kapatır ve B, 

kapatıldığı  yerin  penceresinden  kaçmaya  çalışırken  düşer  ölürse; A’nın md.87\4’teki  ölüm  neticesi 

sebebiyle ağırlaşmış yaralamadan sorumlu olacağı anlamı çıkmaktadır. Yahut A, bir bankayı soyarken 

polis yanlışlıkla rehinelerden birini vurursa, kapıda bekleyen şerik B de yine şerik sıfatıyla da olsa bu 

ölüm  neticesinden  sorumlu  tutulacak  gibidir.  Öte  yandan  daha  önce  de  bahsettiğimiz;  ceza 

evlerindeki açlık grevi olaylarında TCK 298’e göre bir kişiyi açlık grevine teşvik eden kişi, beslenmeyi 

engellemiş sayılacak ve açlık grevindeki kişi yaralanır veya ölürse bundan sorumlu olacaktır. Tüm bu 

durumlarda, kanuni düzenlemelere  rağmen, objektif ve  sübjektif yüklenebilirlik  şartları aranmalı ve 

TCK 109\6 ve TCK 149\2 bir an önce kaldırılmalıdır. 

2.4. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç ve Kusur İlkesi 

 

  Ceza  hukuku  öğretisinde  kusur  ilkesinden  bahis  açıldığında  üzerinde  tartışılan  örneklerin 

başında netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar gelmektedir. Netice sebebiyle ağırlaşmış suç terimi; esasen 

ayrıca bir araştırmaya gerek bırakmaksızın bu tipin iki özelliğini doğrudan söylemektedir ve meseleyi 

kusur  ilkesi bakımından  tartışmalı  kılan da bu  iki  vasıftır.  Şöyle  ki; netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç, 

“neticeli” ve “ağırlaşmış” bir  suç  tipidir. Gerçekten; netice, hareketten  farklı olarak  failin hakimiyet 

alanının dışında kalabildiği  için; neticeli suçlar, sırf hareket suçlarına göre kusur araştırmasında ceza 

hukukçularını daha  fazla sıkıntıya sokmaktadır. Ayrıca ortaya çıkan bu netice kimi kanunlarda kusur 

araştırması yapılmaksızın, kimi kanunlarda  ise zaten  tartışmalı bir konu olan  taksir yeterli görülerek 

sorumluluğu ağırlaştırdığı için mesele, kusur ilkesi bakımından daha da tartışmalı hale getirmektedir. 

2.4.1. “Neticeli” Suç Olmasının Değerlendirilmesi 

 

  Modern ceza kanunlarında yer alan suç tiplerinin çoğu sırf hareketli suçlar olmasına rağmen; 

öldürme ve yaralama gibi temel suç tipleri neticeli suçlar olduğundan, neticenin faile yüklenebilirliği 

de ceza hukukunun her dönem gözde konularından biri olmuştur. Gerçekten, sırf hareketli suçlarda 

hareketin  kasten  işlenmiş olması  tipikliğin oluşması  için  yeterli olduğundan  yüklenebilirlik meselesi 

böylesi suçlarda pek bir özellik göstermemektedir. Oysa,  tipikliğin oluşması  için ayrıca bir neticenin 

arandığı  suç  tiplerinde;  kimi  zaman hareketle  arasına uzunca bir  zaman137  ve birçok olay  girebilen 

                                                            
137 Hareketle netice arasında uzun bir zaman dilimi bulunduğunda İngiliz Hukuku uzun zaman meseleyi “bir yıl 
ve bir gün kuralı” (year and a day rule) ile çözmeye çalışmıştır. Buna göre, fail mağdurun ölümünden ancak bu 
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neticenin  faile  yüklenebilirliği,  ek  bir  değerlendirmeyi  gerekli  kılmaktadır.  Öte  yandan,  neticeli 

suçların  asıl  tartışılan  kısmı  ise  taksirli  tiplerdir. Çünkü,  kasten hareket eden  fail,  amacına ulaşmak 

yani neticeyi meydana getirebilmek için maddi dünyanın şartlarını uygun şekilde tertip ettiğinden, bir 

çok kez yüklenebilirliğin koşullarını da kendiliğinden sağlamış olmaktadır. Halbuki, taksirli suçlarda kişi 

sorumlu olacağının bilincinden olmaksızın hareket  ettiğinden  ‐eğer  Türkçe  burada bir nüansı  ifade 

edebilecekse‐  sorumlu  olmamakta  ve  fakat  sorumlu  “tutulmaktadır”  ve  bu  “sorumlu  tutma” 

yüklenebilirlik  bakımından  hukukçunun  tam  bir  değerlendirmesine  ihtiyaç  duymaktadır.  Burada 

neticeli  suçlar ve  taksirli  suçlar  ilişkisi bakımından önemle  ifade edelim ki; bizce  taksirli  suçlar aynı 

zamanda  netice  ve  zarar  suçlarıdır.  Bir  sırf  hareket  suçunun  ya  da  tehlike  suçunun  TCK  180’deki 

“trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma” suçunda olduğu gibi taksirli olarak düzenlenmesi, taksirin 

yapısıyla  ve  amacıyla  bağdaşmamaktadır.  Taksir,  bir  kişiyi,  kanunda  yalnız  kasıtlı  hali  düzenlenmiş 

suçların koruduğu hukuki değerlerden daha önemli bir hukuki değere karşılık gelen konuya verilen 

zarardan  yani  bir  neticeden  sorumlu  tutmaktır.  Netice meydana  gelmeksizin  hareket  bakımından 

taksir  değerlendirmesi  yapmak  mümkün  değildir  ve  taksirli  suçlara  teşebbüsün  mümkün 

olmamasında  bu  husus  açıkça  görülür.  Esasen,  tehlike  suçları  hukuki  değeri  zarar  meydana 

gelmeksizin korumak ve bir anlamda taksir ve teşebbüs konularının teorik açmazlarından sakınarak, 

kişiyi  tehlike  kastından  cezalandırmak  için  geliştirilmiş  tiplerdir.  Tehlike  suçları  ve  taksirli  suçlar, 

hareketin “tehlikelilik” vasfının  iki farklı şekilde ele alınması olup;  ilkinde tehlike, tipik harekette var 

kabul  edildiğinden  ve  fakat  taksirli  suç  tiplerinde  hareket  özel  olarak  gösterilmediğinden,  ikisi  bir 

arada  düzenlendiğinde  failin  her  iradi  hareketi  cezalandırılabilir  konuma  gelecektir.  Keza,  ceza 

hukukunun  en  tartışmalı  konularından  biri  olan  ihmali  suçlar  da  tartışmalı  bir  “neticeyi  önleme 

yükümlülüğü”ne  dayanmakla  neticeli  suçlardır  ve  bizce  bu  suçlara  da  teşebbüs mümkün  değildir. 

Taksirli  suçlar  ve  ihmali  suçlarda  belirgin  hale  gelen  yüklenebilirlik  konusundaki  birçok  sıkıntının 

kaynağının “neticeli suç” fenomeni olduğu görülmektedir. Taksirli neticenin sorumluluğu ağırlaştırdığı 

netice sebebiyle ağırlamış suçlarda ise bu sıkıntıların bir kat daha arttığını belirtelim. 

  Neticenin  yüklenebilirliği  konusunda  ceza  hukuku  iki  sorunla  devamlı  uğraşmak  zorunda 

kalmıştır:  Yüklenebilirlik  suç  teorisinin  neresinde  yer  almaktadır?  Yüklenebilirlik  aranırken  hangi 

ölçü(ler) kullanılacaktır? 

 

                                                                                                                                                                                          
netice  yaralama  anından  itibaren  bir  yıl  ve  bir  gün  içerisinde  gerçekleşirse  sorumlu  tutulmaktadır.  Tıbbi 
gelişmelerle birlikte bu kural, 1996 yılında kaldırılmıştır.  
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2.4.1.1. Yüklenebilirlikte Sınıflandırma Sorunu 

 

  Yüklenebilirliğin suç teorisinin neresinde yer alacağını saptamak için suç teorisinin gelişimine 

bir  göz  atmak  yerinde  olacaktır.  Tabii  ki  suç  teorisinin  19.  yüzyıldan  günümüze  bütün  bir  tarihini 

buraya  taşımak  çalışmamızın  boyutunu  aşmaktadır.  Yalnız  dönemini  yahut  kendinden  sonrasını 

önemli ölçüde etkilemiş bazı ceza hukukçularının verdiği suç tanımları bize yardımcı olabilir.  

19. yüzyılda bütün sosyal bilimlere hakim olan pozitivizmin hukuka yansımasının bir sonucu 

olarak  suçun  yalnız  “doğal”  bir  olgu  olarak  kabul  edildiği  doğalcı‐illiyetçi  dönemde,  Radbruch’un 

deyimiyle “sistemin büyük mimarı” olan von Liszt (1851‐1919), haksızlık veya suçun hem özel hukukta 

hem ceza hukukunda kullanılabilecek soysal (jenerik) bir konseptini oluşturmaya çalışmıştır.138  Ondan 

önce suçun harici (objektif) ve dahili (sübjektif) yanları olduğu biliniyor ise de kapsamlı bir suç teorisi 

geliştirilmiş  değildir.  Böylelikle  artık  suçun  “unsurlarından”  bahsedilmektedir.  Suçun  öncelikle  bir 

haksızlık olduğunu söyleyen von Liszt’e göre suç hukuka aykırı ve kusurlu bir harekettir.139 Görüleceği 

üzere  bu  tanımda  eksik  olan  yalnızca  tipikliktir  ve  dönemin  diğer  büyük  hukukçusu  von  Beling’in 

(1866‐1932)  tipikliği  keşfiyle  suçun  bugün  dahi  kullanılan  unsurları  tamamlanır.140  Von  Beling, 

“cezalandırılabilir  fiil”  ya  da  “geniş  anlamda  suç”  olarak  ifade  ettiği  yapıya  eklediği  bu  unsur  için 

Almanca  “Tatbestand”  terimini  kullanmakta  ve  bunun  diğer  dillere  nasıl  çevrileceğini  bilmediğini, 

Latince “typus” kelimesinin hatalı anlaşılabileceğini belirtmektedir.141 Ancak, kavramlar diğer dillere 

(isp. tipicidad, it. tipicità) ve Türkçeye “tip” ve “tipiklik” olarak girmiştir.142 Böylece suç teorisi tipiklik‐

hukuka aykırılık‐kusurluluk şeklindeki üçlü yapısına kavuşmuş olmaktadır.  

                                                            
138  Gustav  Radbruch,  “Sobre  el  sistema  de  la  teoría  del  delito”,  Revista  Electrónica  de  Ciencia  Penal  y 
Criminología, çev. José Luis Guzmán Dalbora, núm. 12 r1, p. r1:1 r1:13, 2010, http://criminet.ugr.es/recpc/12/ 
recpc12‐r1.pdf (Erişim tarihi: 27.03.2011) 
139 Franz von Liszt, Tratado De Direito Penal Allemão, Tomo I, çev. José Hygino Duarte Pereira, F. Briguet & C., 
Rio de Janeiro 1899, s.183 
140 Ernst von Beling, tipiklikten ilk kez 1906 tarihli “Die Lehre vom Verbrechen” adlı çalışmasında bahsetmiştir. 
Öte  yandan  Zaffaroni,  kavramın  köklerini  kanonik  hukuktaki  "facti  species"e  bağlamakta  “Tatbestand” 
kavramının  ise  ilk  kez  18.yy  sonunda  Klein  tarafından  kullanıldığını  belirtmektedir.  Bkz.  Eugenio  Raúl 
Zaffaroni\Alejandro Alagia\Alejandro  Slokar, Derecho  Penal  Parte General,  2.ed.,  Buenos Aires  2002,  p.435 
dipnot 7 Ancak genel kabul gören görüş, tipikliğin von Beling’in keşfi olduğudur. 
141 Ernst von Beling, Esquema de Derecho Penal, La Doctrina del Delito‐Tipo, çev. Sebastián Soler, Librería el 
Foro,  Buenos Aires  2002,  p.290  Tipiklik  kelimesinin  Almancada  “Typizität”  şeklinde  bir  karşılığı  olmak  lazım 
gelirken kullanılmaması da dikkate değerdir.  
142 Keyman, tipiklik teriminin Türkçede ilk kez İtalyanca “tipicità”dan çevirilerek Kunter tarafından kullanıldığını 
ve Yüce’nin “kalıp” sözünü önerdiğini söylemektedir. Bkz. Selâhattin Keyman, “Tipiklik ve Ceza Hukuku”, Ankara 
Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  Dergisi,  Cilt:37  Sayı:1,  1980,  dipnot:1  Yüce’nin  kullandığı  “kalıp”  sözü,  von 
Beling’in  yarattığı  bir  başka  benzer  kavram  olan  “Leitbild”  çevirisi  olmalıdır.  Öte  yandan,  Kunter’in  “Suçun 
Kanuni Unsurları Nazariyesi” adlı eserinin 1949 çıkışlı olduğuna bakılırsa kavramın Türk doktrinine 43 sene sonra 
girdiği görülür. 
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Tipikliğin  ortaya  çıkması,  bizim  yüklenebilirliğe  yer  arayışımız  bakımından  önemlidir  zira 

bundan  sonra  suç  teorisinin  bütün  kavramları,  tipikliğin  içinde  mi  dışında  mı  olduğuna  göre 

değerlendirilmeye  başlanmıştır.  Tipikliğin  içinde  kalanlar  bakımından  yapılan  değerlendirme 

“Tatbestandmässigkeit” ise tipe uygunluk veya kısaca “uygunluk” adını alır ki, birçok çalışmada bizim 

yüklenebilirlik dediğimiz  şey uygunluk olarak  ifade edilmiş; bir davranışın  tipe uygun olup olmadığı 

araştırılmıştır. Bir başka  ifadeyle; yüklenebilirlik tipiklik  içinde ele alındığı zaman; bir netice uygunsa 

tipiktir ve yüklenebilir. 

İlliyetçilerden  sonra  ceza  hukukunda  Kant’ın  yeniden  keşfiyle  birlikte  başlayan  Yeni  Kantçı 

dönemde suç  teorisinin üçlü yapısı değişmemiş  ise de bunların alt unsurları olarak ontolojik olgular 

yanında normatif olguların da suç teorisinde yer alabileceği kabul edilmiştir.143 Bu dönemde Mezger 

(1883‐1962),  haksızlık  ile  kusurluluk  arasında  temel  bir  fark  olduğunu  vurguladıktan  sonra, 

cezalandırılabilir fiili, tipik olarak hukuka aykırı, şahsi olarak yüklenebilir ve cezayı gerektiren hareket 

olarak  tanımlamaktadır.144  Bu  tanımdan  haksızlık  ve  hukuka  aykırılık  kavramlarının  aynı  anlamda 

kullanıldığı ve hukuka aykırılığın müstakil bir unsur olarak değil tipikliğin negatif unsuru olarak kabul 

edildiği anlaşılmaktadır.145 Mezger ayrıca eserinde kast ve  taksiri kusurluluk başlığında  incelemiş ve 

kastı haksızlığın dışında tutmuştur.146 

Suç  teorisinde  bugün  kullandığımız  yapının  zeminini  hazırlayan  ve  ceza  hukuku  öğretisini 

“amaçsallık  kahin,  nedensellik  kördür”147  diyerek  köklü  şekilde  değiştiren  kişi  ise  amaççı  (finalist) 

teoriyi  geliştiren Welzel  (1904‐1977)’dir. Welzel,  bir  fiilin  özel  hukukta  haksızlık  teşkil  etmeksizin 

sadece  ceza  hukuku  alanında  haksızlık  olabileceğini  ancak  hukuka  aykırılığın  tüm  hukuk  düzeni 

bakımından geçerli olduğunu ve ceza hukukuna özgü bir hukuka aykırılığın olamayacağını söyleyerek,  

hukuka  aykırılık  ve  haksızlığı  birbirinden  ayırmıştır.148  Yazar,  ayrıca  sırf  objektif  haksızlık  algısını 

reddetmiş  ve  bütün  kasıtlı  suçlarda  sübjektif  tip  olarak  adlandırdığı  kastın  haksızlığın  önemli  bir 

parçası olduğunu söylemiştir.149 Kusurluluğun  ise dar ve geniş anlamda  iki  şekilde anlaşılabileceğini; 

                                                            
143  Mezger tipikliğin unsurlarını önce deskriptif (betimleyici) ve normatif diye ikiye ayırmış daha sonra ilk grubu 
kendi  içinde  objektif  ve  sübjektif  şeklinde  ve  ikinci  grubu  da  kendi  içinde  kognitif  (bilişsel)  ve  valoratif 
(değerlendirici)  olarak  gruplamıştır.  Yazar,  deskriptif‐objektife  “bina”,  deskriptif‐sübjektife  “cinsel  tatmin”, 
normatif‐kognitife “tehlikelilik” ve normatif‐valoratife “zorunluluk” örneği vermektedir. Bkz. Edmund Mezger, 
Derecho Penal, Libro de Estudio, Parte General, çev. Conrado A. Finzi, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos 
Aires 1958, p.147 
144 Mezger, op.cit., p.82 
145 Nitekim  yazar,  “…tipik bir hareket  ancak haksızlığı ortadan  kaldıracak bir  sebep olmadığında haksızlıktır.” 
demektedir. Bkz. Mezger, op.cit., p.143 
146 Mezger, op.cit., p.140 
147 Hans Welzel, Derecho Penal Parte General,  çev. Carlos Fontán Balestra, Roque De Palma Editor, Buenos 
Aires 1956, p.39 
148 Welzel, op.cit., p.58 
149 Welzel, op.cit., pp.69‐70 
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geniş  anlamda  sadece  kastın  değil  bir  bütün  olarak  hukuka  aykırı  kasti  hareketin  kusurun  konusu 

olduğunu  ancak  dar  anlamda  kusurluluktan  yalnızca  kınanabilirliğin  anlaşılacağını  belirtmiştir.150 

Böylelikle; tipik haksızlık‐hukuka aykırılık‐kusurluluk  şeklinde bir yapı ortaya çıkmakta; kast ve taksir 

haksızlığın içinde, akıl hastalığı, yaş küçüklüğü gibi durumlar ise kusurluluğun içinde incelenmektedir. 

Gözlemlediğimiz  kadarı  ile  bu  teorinin  İspanyol  öğretisine  ve  mevzuatına  hakim  olduğunu  ve 

Türkiye’de  de  2005  TCK  esasen  bu  teori  üzerine  kurulduğundan  uzun  zaman  etkili  olacağını 

söyleyebiliriz.  

Alman  öğretisinde  bundan  sonra  gelen  ve  yaptırımın  amacından  hareket  ederek  işlevci 

teoriler  öne  süren  Roxin‐Jakobs  kuşağı  üçlü  yapıyı  değiştirmemiş  ancak  kavramlara  verdikleri 

anlamlar bakımından önemli  farklılıklar yaratmıştır. Bu dönemde Kantçı ve Hegelci düşünceden bir 

ayrılış  vardır  ki  Klug’un  1968  tarihli  “Kant’a  ve Hegel’e Veda”  (Abschied  von  Kant  und Hegel)  adlı 

makalesinin  ismi  de  dönemin  bu  özelliğine  işaret  eder.  Kusur  ilkesinin  önemine  olan  kesin 

inancımızdan ötürü bu döneme ait fikirlere ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Yukarıda  tarihçesini  özetlediğimiz  suç  teorisi  içerisinde  yüklenebilirlik  ne  tipiklik,  hukuka 

aykırılık  ve  kusurluluk  yanında dördüncü bir unsur olarak, ne  teşebbüs,  içtima,  iştirak gibi bir ardıl 

konu olarak müstakilen  incelenmiş değildir. Yüklenebilirlik kimi zaman kusur anlamında, kimi zaman 

kusur  yeteneği anlamında anlaşılmış  ve  isnat  yeteneğinden bahsedilerek  genelde  kusurluluk  içinde 

incelenmiş, ancak haksızlığın bütününün  ya da  suç  teorisindeki diğer olguların değil de özel olarak 

yalnız neticenin  faile yüklenebilirliği bu algılamanın dışında kalmıştır. Bu hususun netice  ile birlikte 

haksızlığın  içinde mi, kusurluluğun  içinde mi yoksa başka bir yerde mi değerlendirileceği konusunda 

fikir birliğine varılmış değildir. Aşağıda bu konudaki arayışlara değineceğiz. 

2.4.1.1.1. Yüklenebilirliği Nedensellikte Arayış: Uygun İlliyet Teorisi 

 

  Nedensellik bağı  (nexus causalis), Aristoteles’den bu yana bütün bilim ve  felsefe dünyasının 

incelediği ve tartıştığı bir konudur. Meselenin iki yönü vardır. Öncelikle, dünyada yaşam sebep‐sonuç 

ilişkilerine dayandığı  için bu  ilişkileri tespit etmeksizin herhangi bir şeyi “anlamak” mümkün değildir 

ve mesele mantığa  ilişkin  bu  yönüyle  pek  tabii  ki  ceza  hukuku metodolojisinin  de  bir  parçasıdır. 

Meselenin  ikinci  yönü  ise  sorumluluğa  ilişkindir.  Şöyle  ki;  illi  düzen  olmasaydı  hayatta  kalmak 

mümkün olmayacaktı. Yaşam, insanın doğumundan itibaren bu sebep‐sonuç ilişkilerini öğrenmesi ve 

elde etmek  istediği sonuca uygun şartı yaratması  ile devam edebilmektedir.  İşte bu sebepleri yahut 

                                                            
150 Welzel, op.cit., p.149 
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şartları ortaya koymak “hareket”i, toplum halinde yaşam bağlamında “davranış” ismini alır ve hemen 

beraberinde “sorumluluk”  fikrini getirir. Nitekim “sorumluluk”   dediğimiz kavram, birçok kez  sebep 

olanın sonuca katlanması gibi basit bir fikre dayanmaktadır. Bu nedenle sorumluluk denince akla  ilk 

önce  nedensellik  bağı  gelmiş  ve  kusur  kavramının  pek  fazla  gelişmediği  erken  dönemlerde 

nedensellik, ceza hukukunun en önemli konusu olmuştur.  

  Nedenselliğin  tespiti  bakımından  ilk  ortaya  çıkan  görüş;  neticenin  meydana  gelmesi 

bakımından “olmazsa olmaz”  (sine qua non) olan  şartın nedensel olduğudur. Bu  şekliyle  şart teorisi 

ismini alan görüş, uygun  illiyet  teorisinin gelişmesinden  sonra, bu  teorinin  şart  (conditio)  ile  sebep 

(causa) arasında ayrım yapmasına tepki olarak, şartların içerisinden birinin sebep olarak seçilmesinin 

mümkün olmadığını  ve bütün  şartların birbirine  eşit olduğunu öne  sürümüş  ve  eşitlik  teorisi  adını 

almıştır.  Aslında  ceza  hukuku  alanındaki  bu  tartışma, mantıkçı  ve  etikçilerin  daha  önce  ve  daha 

kapsamlı  şekilde  yaptıkları  tartışmanın  hukuka  bir  yansımasından  ibarettir.  John  Stuart  Mill, 

tümevarımcı mantığı savunduğu eseri “A System of Logic”’de, tümevarımın kökünün sebep kavramına 

dayandığını  ve  bu  nedenle  bunun  kesin  bir  şekilde  tespit  edilmesi  gerektiğini;  bir  fenomenin 

sebebinden  bahsettiği  zaman  bu  sebebin  de  bir  fenomen  olmasını  aradığını  ve  bu  nedenle  hiçbir 

şeyin  ontolojik  ya  da  ilk  sebebini  araştırmadığını; metafizikçiler  gibi  etkin  sebeplerle  değil,  fiziksel 

olanlarla  ilgilendiğini  ve  tümevarım  için  gerekli  olan  sebep  kavramının  ancak  tecrübeyle  elde 

edilebileceğini açıkladıktan sonra, gerçek sebebin önce gelenlerin (antecedents) tamamı olduğunu ve 

bunlardan sadece bir tanesine özel olarak “sebep”  ismi verilemeyeceğini; bir şartın diğer şarta göre 

neticeye  daha  yakın  olmadığını  ifade  eder  ve  görüşünü  “sebep”in  felsefi  olarak,  pozitif  ve  negatif 

şartların  toplamı  olduğu  şeklinde  özetler.151  Sine  qua  non,  pozitivist  ve  faydacı  (utiliteryen) Mill’in 

eserinde  şart  için  kullanılan  “indispensable”  (zorunlu,  olmazsa  olmaz)  sıfatında  ifadesini  bulur.  Bu 

nedensellik anlayışı, von Buri tarafından ceza hukukuna taşınmıştır.152 Gimbernat’ın aktardığına göre 

İspanyol Yüksek Mahkemesi’nin bazı  çok eski  kararlarına bu  teori  “causa  causae  est  causa  causti” 

(sebebe sebep olan, sebep olunanın sebebidir) şeklinde geliştirilen bir prensip şeklinde yansımıştır.153 

Gerçekten, şart teorisi böyle bir zincir yaratmakta ve hareketi netice bakımından olmazsa olmaz olan 

kişi  sorumlu  tutulmaktadır.  Meşhur  ambulans  örneğini  verecek  olursak;  A,  B’yi  yaralar  ve  B 

ambulansın  yaptığı  kazada ölürse; A ölüm neticesinden  sorumludur,  çünkü  “A, B’yi  yaralamasaydı, 

ambulansa binmeyecekti ve ölmeyecekti” şeklinde bir mantık yürütmek mümkündür. 

  Şart  teorisinin  sorumluluk  alanını  böylesine  genişletmesi,  yüklenebilirliğin  nedensellik 

bahsinde sınırlandırılması çabalarına neden olmuş ve uygun illiyet, uygun sebep ya da kısaca uygunluk 
                                                            
151 John Stuart Mill, A System of Logic, Harper & Brothers Publishers, 8.ed., 1874, pp.236‐241 
152 Enrique Gimbernat Ordeig,  Delitos cualificados por el resultado y causalidad, Editorial BdeF, 2a ed., Buenos 
Aires 2007, p.37 
153 ibid. 



50 
 

teorisi  doğmuştur.  Aslında  nedensellik  bakımından  başka  isimlerle  de  teoriler  ortaya  atılmışsa  da 

bunların tamamını uygun  illiyet başlığı altında  incelemek mümkündür. Çünkü, şart teorisinden farklı 

olarak  bunların  hepsi  nedensellik  bağını  hukuki  bir  değerlendirmeye  tabi  tutmaktadır.  Bu 

değerlendirmelerin  kimisi  imkan  (possibilitas)  ve  ihtimal  (probabilitas)  hesaplarına  dayanmakla 

objektif ölçüler kullanmakta; kimisi ise fail bakımından öngörülebilirlik gibi değerlendirmeler yaparak 

sübjektif bir karakter arzetmektedir. 

Uygun illiyet konusunda ilk fikirleri ortaya atan von Kries154, yalnızca fail tarafından bilinen ya 

da  bilinebilir  şartları  uygunluk  değerlendirmesinde  dikkate  almış  ve  bazı  istisnai  durumlarda 

öngörülebilir  şartları  da  buna  dahil  etmiştir.155 Ancak müellif,  kusurluluk  ve  nedensellik  konularını 

birbirine karıştırmakla eleştirilmiştir.156  

Gerçekten; nedensellik nomolojik (yasa‐bağımlı) bir kavramdır ve ancak saptanabilir; üzerine 

değerlendirme yapılamaz. Hukukçunun bir neticeyi nedensel kabul edip etmemesi mümkün değildir. 

Keza; bu yanlış anlayış hukuk alanında “nedensellik bağının kopması” gibi fizik ve mantık kuralları ile 

bağdaşmayan bir tabir üretmiştir. Oysa nedensellik ya vardır, ya yoktur; kopması söz konusu olamaz. 

Öyleyse; sorumluluğun sınırlandırılması başka bir alanda yapılmalıdır.  

Belirtelim ki; uygun illiyet bakımından zamanında yapılan tartışmalar değersiz değildir. Çünkü 

burada  mesele  yanlış  olarak  nedensellik  çerçevesinde  tartışılmış  olmasına  rağmen  bugün  aynı 

hususlar  isnadiyet  kapsamında  tartışılmaktadır  ve  uygun  illiyet  için  kullanılan  ölçülerin  niteliği 

hakkında öne sürülen görüşler değerini korumaktadır. 

2.4.1.1.2. Yüklenebilirliği Tipiklikte Arayış: Objektif İsnadiyet Teorisi 

 

Kant,  “Ahlakın  Metafiziği”  adlı  eserinin  hukuk,  kanunkoyucu,  hakim  gibi  kavramları 

tanımladığı  giriş  kısmında:  “Yüklenebilirlik,  ahlaki  olarak,  bir  olayın  faili/müessiri157  (causa  libera) 

olarak  gösterilen  ve  bu  nedenle  olayın  da  kendi  hareketi  yahut  fiili  olarak  adlandırılabileceği  kişi 

hakkında verilen hükümdür ve bu hüküm hukuki sonuçlar doğuruyor  ise yüklenebilirlik de hukukidir. 

                                                            
154 Gimbernat,  op.cit.,  p.3  Yazar,  kimilerinin  uygun  illiyet  teorisinin  kurucusu  olarak  von  Bar’ı  kabul  ettiğini 
belirtmektedir. Yine  yazarın  ifade ettiğine  göre uygun  illiyet  teorisini  ceza hukukuna  taşıyan  kişi 1889  tarihli 
Lehrbuch’u ile Adolf Merkel’dir. (von Kries hukukçu değildir.) Bkz. p.14 
155 Gimbernat, op.cit., p.11,12 
156 Gimbernat, op.cit., p.13 
157 orjinali: Urheber 
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Hukuki  yüklenebilirliği  tayin  edecek  kişi hakim  ya  da mahkeme  adını  alır.” demektedir.158 Öyleyse; 

yüklenebilirlik de bir neticenin kişiye onun eseri olup olmadığı hususunda yapılacak bir yargıdır.  

Kant’ın hukuk alanında yeniden keşfi; bu alana hakim olan pozitivizmin gereği olarak yalnızca 

suçun unsurlarının “saptanması” ile yetinildiği bir dönemden sorumluluğa ilişkin “değerlendirmelerin” 

yapıldığı bir döneme geçilmesine neden olmuştur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi daha önce “uygun 

illiyet” çerçevesinde sorumluluğun sınırlanması yoluyla pozitivizmden ayrılınmaya çalışılmışsa da bu 

yeni dönemde artık mesele bir nedensellik meselesi olmaktan çıkmaya ve yüklenebilirlik adı altında 

başlıca  bir mesele  olarak  tartışılmaya  başlanmıştır.  Şöyle  ki; madem  uygun  illiyet  kavramı,  illiyete 

ilişkin  olduğu  için  reddedilmektedir;  hala  “uygunluğu”  başka  bir  yerde  aramaya  ihtiyaç  vardır.159  

Ancak illiyet de ceza hukuku öğretisinden çıkarılabilmiş değildir.160  

İşte  nedensellik  dışında  bir  uygunluk  arayışları  “objektif  isnadiyet”  kavramını  üretmiştir. 

Objektif isnadiyet kavramı ilk olarak 1927’de özel hukukçu Larenz tarafından esasen öngörülemeyen 

neticelerin  kişiye  yüklenmesini  engellemek  için  kullanılmış  ve  1930’da  Hönig  tarafından  ceza 

hukukuna  önerilmiştir.161  Hegelci  Larenz,  fiilin  yüklenebilirliği  ile  kusurluluğun  yüklenebilirliğini 

birbirinden  ayırmış  ve  birincisinin  yani  objektif  isnadiyetin  uygunluktan  başka  bir  şey  olmadığını 

söylemiştir.162 Larenz’e göre; netice objektif olarak öngörülebilir değilse neden olunan salt nedensel 

olay, onun kendi fiili olarak görülemez ve öte yandan eğer neticeyi öngörmüşse veya öngörebilecek 

durumdaysa  sübjektif  isnadiyet  ve  dolayısıyla  kusurluluk  vardır.163  Bu  dönemde  objektif  isnadiyet 

teorisi, uygun  illiyetin  isim değiştirmiş halinden başka bir şey değildir. Mesele nedensellik temelinde 

tartışılmıyor  ise  de  tartışılan  hususlar  aynıdır  ve  neticenin  faile  hangi  şartlarda  yüklenebileceği 

konusunda fikir birliği yoktur.  

Zamanla  üzerine  çok  yazıp  çizilen  objektif  isnadiyet,  daha  sonra  Roxin‐Jakobs  kuşağı  ile 

birlikte genişlemiş ve ceza hukukunun önemli bir parçası haline gelmiştir. Bugün, üç türlü isnadiyetten 

bahsedilmektedir.  Sübjektif  isnadiyet,  sübjektif  tipin  yani  kastın  kişiye  yüklenmesi;  şahsi  isnadiyet 

kusurlulukla (dar anlamda kusur) ilgili hususların kişiye yüklenmesi; objektif isnadiyet ise tüm objektif 

                                                            
158 Immanuel Kant, The Metaphysic of Ethics, çev. J. W. Semple, Edinburgh, 1836, p.190 Kullandığımız çeviride 
İngilizce olarak “author” kelimesi kullanılmıştı. Almanca orjinalindeki “causa libera” ifadesini biz ekledik. 
159 Gimbernat, op.cit., pp.70,71 
160 Santiago Mir Puig, “Significado y alcance de  la  imputación objetiva en Derecho penal”, Revista Electronica 
de Ciencia Penal y Criminología, num. 05‐05, p. 05:1‐05:19, 2003, p.2 
161 Mir Puig, op.cit., p.3 
162 Gimbernat, op.cit., p.71 
163 ibid. 
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tipin kişiye yüklenmesi olup kişiyi kusurlu bulmak ancak her üçünün de varlığıyla mümkündür.164 Öte 

yandan objektif ve sübjektif isnadiyet olmaksızın fiil tipik de değildir.165  

Böylelikle objektif isnadiyet, esasen yüklenebilirliği tipikliğin içinde ele almıştır ancak objektif 

isnadiyet  kavramı,  zamanla  sadece  neticenin  kişiye  yüklenmesinin  bir  aracı  olmaktan  çıkmış  ve 

genişlemiştir.  Sözgelimi,  Mir  Puig,  sırf  hareket  suçlarında  da  objektif  isnadiyetin  söz  konusu 

olacağını,166  hatta  objektif  ve  sübjektif  isnadiyetin  yalnızca  bir  tipiklik  meselesi  olarak  ele 

alınamayacağını  ve  bir  hukuka  uygunluk  sebebinin  yokluğunun  teyit  edilmesinde  de  kullanılması 

gerektiğini yani hukuka uygunluğun şartlarının da kişiye kastına veya taksirine göre yüklenebileceğini 

ifade etmektedir.167 Öte yandan yazar, “resmi belge” ya da “memur” gibi bir tipin  içinde özel olarak 

yer alan fakat obje‐süje bağlantısını kurmakla ilgili olmayan unsurları bunun dışında tutmuştur.168 

2.4.1.1.3. Yüklenebilirliği Hukuka Aykırılıkta Arayış: İzin Verilen Risk 

Teorisi 

 

  Yüklenebilirlik  meselesini  hukuka  aykırılıkta  ele  alan  iki  grup  olmuştur.  İlki,  uygun  illiyeti 

bunun  illiyetle  ilgili olmadığı gerekçesiyle reddetmiş ve uygun  illiyet  tartışmasını olduğu gibi buraya 

taşımış;  ikincisi  ise  “izin  verilen  risk”  gibi  başka  bir  kavramı  işlemiştir.169  İlk  grup  farklı  bir  şey 

söylemediği  için  yalnız  izin  verilen  risk  üzerinde  duracağız. Öncelikle;  “izin  verilen  risk”  kavramını 

kimilerinin  objektif  isnadiyetin  bir  parçası  kimilerinin  ise  bir  hukuka  uygunluk  nedeni  olarak  ele 

aldığını belirtelim. Bu konudaki  tartışmayı  ihmal ederek; bu husustaki görüşleri bu başlık altında el 

alıyoruz. Hukuka aykırılığı tipikliğin negatif unsuru olarak kabul eden görüşten olanlar bakımından bu 

farkın önem taşımadığını da belirtelim. Diğerleri içinse durum farklıdır. Gimbernat, tipiklik ve hukuka 

aykırılığı  birbirinden  ayıran  görüşü  kabul  edip  de  uygunluğu  hukuka  aykırılıkta  tartışanları 

eleştirmekte ve uygunluk arayışının hukuka aykırılığa taşınması ile tipin içinin boşaltılmış olacağını ve 

böyle bir tipin garanti işlevini göremeyeceğini söylemektedir.170 

Gerek  uygun  illiyet  gerek  objektif  isnadiyet  tartışmalarında  en  çok  kullanılan  ölçü, 

öngörülebilirliktir. Ancak bu ölçü tek başına sorumluluğu sınırlandırmaya yetmemektedir.  İzin verilen 
                                                            
164 Mir Puig, op.cit., p.10 Yazar, aynı yerde “kusurluluk” kelimesinin şahsi isnadiyete özgülenmemesi gerektiğini, 
bunun sadece yüklenebilirliğin üçüncü şekli olduğunu söylemektedir. 
165 Mir Puig, op.cit., p.11 
166 Mir Puig, op.cit., p.14 
167 Mir Puig, op.cit., p.13 Yazar, aynı yerde objektif ve sübjektif  isnadiyetin hem haksızlığın hem kusurluluğun 
unsuru olmak gibi bir çifte karakteri olduğundan bahsetmektedir. 
168 Mir Puig, op.cit., p.14 
169 Gimbernat, op.cit., p.49 
170 Gimbernat, op. cit., pp.54‐56 
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riski  objektif  isnadiyet  içinde  değerlendiren Mir  Puig’a  göre  hiçbir  şey  tamamen  “öngörülemez” 

şeklinde  değerlendirilemez  ve  tecrübelerimiz  bize  ufak  bir  itmenin  bile  ölüme  yol  açabileceğini 

söylemektedir.171 Gerçekten daha önce bir  insan davranışının nedensel sonucu olarak ortaya çıkmış 

olan her şey artık diğer insanlar için öngörülebilirdir.172 Öyleyse, yine Mir Puig’a göre, “ceza hukuku, 

en azından demokratik bir devletin hukuku, sosyal değerlendirmelere saygı duymalı ve sosyal olarak 

haksız görülmeyen  ya da  çok hafif görülen  fiilleri  cezalandırmamalı;  yahut hafif hukuka aykırı olan 

davranışları  (itme  gibi),  çok  ağır  davranışlar  (öldürme  gibi)  için  öngörülmüş  cezalarla 

eşleştirmemelidir.”173 Bu düşünceler beraberinde “izin verilen risk” kavramını getirmektedir.  

2.4.1.1.4. Yüklenebilirliği Kusurlulukta Arayış 

 

  Yüklenebilirliği  kusurlulukta  arayış,  ceza hukukunun  erken dönemlerinde  kalmıştır.  Şöyle  ki 

nedensellik bağının ceza hukukunun en önemli  sorunu olarak kabul edildiği dönemde  şart  teorisini 

benimseyenler,  o  yıllarda  tipiklikten  sübjektif  unsurları  olmayan  çok  dar  bir  yapı  anlaşıldığından, 

meseleyi  ancak  kastın  ve  taksirin  yer  aldığı  kusurlulukta  incelemiştir.174  Gimbernat,  ilgisiz  bir  çok 

davranışı,  daha  doğrusu  her  şeyi  tipik  kabul  edip  de  sınırlamayı  kusurlulukta  yapmaya  çalışmayı 

tipikliğin işlevsizleştirilmesi olarak görerek eleştirmekte ve yaklaşımın absürtlüğünü vurgulamak üzere 

şu örneği  vermektedir: Bu anlayışa göre, Adem  çocuk  yapmakla dünyada  kendinden  sonra  işlenen 

bütün suçları fikri içtimayla işlemişse ve bunlar tipik olarak hukuka aykırıysa da kusurlu değildir.175 

2.4.1.1.5. Yüklenebilirliği Harekette Arayış: Final Hareket Teorisi  

   

  Yeni Kantçılar, pozitivizmden tam bir kopuş meydana getirememişlerdir. Böyle bir dönemde 

Welzel,  ‐herhalde Kant’ı daha  iyi okuyarak‐ geliştirdiği  final  (amaçsal, gai)176 hareket  teorisi  ile ceza 

hukukuna önemli bir yenilik getirmiştir. Her şeyden önce Welzel, bir hareket noktasına sıkı sıkıya bağlı 

kalmaya özen  gösterir. O da  şudur  ki; her hareketin bir  amacı  vardır. Öyleyse bu  amacı  yani  kastı 

hareketten  ayırmak  mümkün  değildir.  Bir  başka  deyişle;  kast  haksızlığın  dışındaki  bir  kusurluluk 

                                                            
171 Mir Puig, op. cit., p.7 
172 ibid. 
173 ibid. 
174 Gimbernat, op.cit., p.36 
175 Gimbernat, op.cit., p.45 
176 lat. finis: amaç, son 
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alanında değil, haksızlığın  içinde ele alınacaktır.    İkinci olarak, bir neticenin değersizliğinin  (haksızlık 

içeriği) ancak hareketin değersizliğinin içinde anlam bulacağı sonucuna varılmıştır.177 

  Final hareket teorisinin en büyük açmazı taksirli suçları açıklamakta olmuştur. Çünkü taksirli 

hareketin  amaçsal  görünmemektedir  ve  öyleyse  taksirli  hareketi,  hareket  olarak  kabul  etmemek 

gerekmektedir.  Welzel,  bunun  için  taksirli  suçlarda  gerçek  değil  muhtemel  bir  amaçsallık  ilişkisi 

olduğunu söyleyerek bu tipler bakımından kaçınılabilirliği bir ölçü olarak kullanmıştır.178 

  Belirtelim ki, bugün objektif  isnadiyet kavramı ve  final hareket  teorisi, aynı hukuk anlayışını 

yansıtmaktadır. Bu hukuk anlayışına göre, yüklenebilirlik bir tipiklik meselesidir.179 Bize göre de kişiye 

yüklenebilir olan netice  tipik,  tipik olan netice yüklenebilirdir. Ancak yüklenebilirlik,  tipikliğin  içinde 

müstakil bir unsur olmayıp, her bir unsurun kendi içinde tartışılacak bir değerlendirmedir. Hareket ve 

netice gibi unsurların yüklenebilirliği hakkında yapılacak değerlendirme, onun aynı zamanda tipik olup 

olmadığını gösterecektir.  

2.4.1.2. Yüklenebilirlikte Ölçü Sorunu 

 

  Yüklenebilirliği nerede araştıracağımıza karar verdikten sonra, bu değerlendirmeyi neye göre 

yapacağımıza  karar  vermek  gerekmektedir. Daha  önce  bu mesele  ister  uygun  illiyet,  ister  objektif 

isnadiyet, ister hukuka aykırılık temelinde tartışılmış olsun; bir takım ölçülerin ortak olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Ancak ne bunlar üzerinde  fikir birliği sağlanabilmiş; ne de her durum  için geçerli bir 

ölçü  geliştirilebilmiştir. Öyle  ki; Gimbernat  ‐pek  haklı  olarak‐,  uygun  illiyet  için  çok  geniş  ölçülerin 

kullanıldığının,  her  hakimin  önce  somut  olay  karşısında  sezgisel  bir  sonuca  vardığının  ve  sonra 

hükmünü teorik olarak temellendirmeye çabaladığının tespitini yapmaktadır.180  Gerçekten  biz  de 

şahsi gözlemlerimize dayanarak söyleyebiliriz ki; gerek öğretide gerek uygulamada bir yüklenebilirlik 

sorunu  ile karşılaşan herkes, önce vicdanen bir kanaate varmakta, sonra bu kanaatini suç  teorisi  ile 

açıklayarak meşru göstermeye çalışmaktadır. Bir başka deyişle, birçok defa hukukçular fail hakkında 

kendilerine  “sorumlu mudur?”  sorusunu değil,  vardığı  yargıya göre  “nasıl  sorumlu  tutarım?”  ya da 

“nasıl  sorumlu  tutmam?”  sorusunu  sormaktadır.  Belirtelim  ki,  ceza  hukukunda  hakimin  vicdani 

kanaatine göre hüküm  vermesi;  sadece muhakemede  vicdani delil  sisteminin  kabul edildiğini  ifade 

eder.  Yoksa maddi  hukukta  yapılan  değerlendirmelere  ölçüsüzlüğün  hakim  olması  vicdanilik  değil 

                                                            
177 Bkz. Gimbernat, op. cit., p.75 
178 Bkz. Gimbernat, op. cit., p.76 
179 Veli Özer Özbek, “Ceza Hukukunda Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliği Sorunu”, 75.Yaş 
Günü İçin Prof.Dr.Baki KURU Armağanı, Ankara 2004, p.441 
180 Gimbernat, opus. cit., s.90 
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keyfiliktir.  Evet,  suç  teorisi,  pozitivistlerin  öne  sürdüğü  gibi  hukukçunun  yalnız  tespit  yapmakla 

yetineceği bir alan değildir ve mutlaka kavramları değerlendirmeye  tabi  tutmak gerekir.   Ancak bu 

değerlendirmede bir takım ortak “ölçü”ler kullanılması elzemdir. 

  Yüklenebilirliği kusurluluk alanında değil,  tipikliğin  içinde mütalaa ediyor olmamıza  rağmen, 

tipik haksızlık da geniş anlamda kusurluluğun konusunu oluşturduğundan, yüklenebilirlik bakımından 

yanlış veya eksik ölçülerle sonuca varılmasının kusur ilkesine aykırı olacağını söyleyebiliriz. Kusurluluk 

bakımından ilk kez Frank tarafından ortaya atılan181 “kınanabilirlik” ölçüsü bu hususta salt failin irade 

ve  algılama  yeteneğine  sahip  olmasından  daha  geniş  şekilde  anlaşılabilir.  Bir  başka  deyişle, 

yüklenebilirlik  açısından  kullanacağımız  tüm  ölçüler,  failin  geniş  anlamda  kınanabilirliği  konusunda 

yapılacak normatif bir değerlendirmeye hizmet edecektir. 

Aşağıda nispeten daha fazla kabul görmüş ölçüleri değerlendireceğiz. 

2.4.1.2.1. Olmazsa Olmazlık (sine qua non) 

 

  Conditio  sine  qua  non,  olmazsa  olmaz  ya  da  zaruri  şart  anlamına  gelir.  Neticenin 

yüklenebilirliği  bakımından  yapılacak  değerlendirmenin  asgari  şartını  yahut  zeminini  de  hareketin 

netice bakımından olmazsa olmaz bir  şart olup olmadığı oluşturur. Bu ölçü, nedensellik  tartışmaları 

sırasında  gündeme  gelmiş  ise  de  buradaki  tartışma,  hareketle  netice  arasında  nedensellik  bağının 

bulunup bulunmadığı değildir. Çünkü bir netice, sayısız şartın bir araya gelmesi  ile meydana gelir ve 

bu şartlar arasından herhangi birine özel olarak “sebep” ismini vermek mümkün değildir.182 Öyleyse, 

hareketin netice bakımından nedensel olmasını değil, yalnızca olmazsa olmaz şartlardan biri olmasını 

aramamız gerekecektir. Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda da hareketin ağır neticenin ortaya çıkışı 

bakımından  bir  zaruri  şart  olması  gerekir.  Eğer  “fail,  hareketini  yapmasaydı  netice 

gerçekleşmeyecekti” diyebiliyor isek bu ölçüyü sağlamış olacağız.  

  Olmazsa  olmazlık  basit  bir  testle  sağlaması  yapılabildiği  için  sağlam  bir  ölçüdür.  Ancak 

olmazsa olmazlık, yüklenebilirliğin tek ölçüsü olarak kullanılamaz.183 Böylesi bir anlayış, neticeye çok 

uzak hareketlerin ceza sorumluluğunu gerektirmesini sonuçlayacaktır. Bu nedenle başkaca ölçülerin 

de  kullanılması  gerekmektedir. Önemle  ifade  edelim  ki,  yüklenebilirlik  normatif  bir  değerlendirme 

olduğu için kullanılan ölçülerin turnusol kağıdı gibi kesin sonuçlar vermesi beklenmemektedir. 

                                                            
181 James Goldschmidt, La concepción normativa de la culpabilidad, çev. Margarethe de Goldschmidt/Ricardo 
C. Núñez, 2.ed, Editorial Bdef, Buenos Aires 2002, p.84 
182 Mill, loc.cit. 
183 Özbek, op.cit., p.425 
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2.4.1.2.2. Öngörülebilirlik 

 

  Üzerinde  fikir birliği bulunan ölçülerin başında öngörülebilirlik  gelmektedir. Öngörülebilirlik 

hem  uygun  illiyet  bakımından  aranmış,  hem  taksirin  unsurlarından  biri  olarak  gösterilmiştir.  İlliyet 

bakımından  bunu  tartışmak,  bizim  nitelememize  göre  değişmeyecek  tabiat  yasaları  hakkında 

değerlendirme  yapmak  anlamına  gelecektir.  Öngörülebilirliğin  taksirin  unsuru  kabul  edilmesi 

bakımından  ise  şöyle  söylenebilir:  Esasında  dış  dünyaya  ait  bir  durumun  nitelendirilmesi  sonucu 

ulaşılan  öngörülebilirliğin manevi  unsurun  bir  parçası  olması mümkün  değildir.  Bir  başka  deyişle, 

sübjektif öngörülebilirlikten bahsettiğimiz de bile aslında haksızlığın ve failin dışında kalan objektif bir 

durumu değerlendiriyoruz. Ancak  zaten  taksir,  tamamen normatif karakter arzettiğinden ve gerçek 

anlamda bir manevi unsur olmadığından öngörülebilirliğin taksir içinde özel olarak tartışılmasında bir 

sorun yoktur. Taksirin esası olarak ele alınan dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığın kastın aksine 

hiç psikolojik yönü bulunmamakta ve  fakat öngörülebilirlik  ile arasında  sıkı bir  ilişki bulunmaktadır. 

Öyleyse, yolda zikzaklar yaparak ilerleyen sürücünün önüne üst geçitten biri atlar ve sürücü bu kişiye 

çarpıp ölümüne yol açarsa, ister zikzak yapmakla zaten yükümlülüğünü ihlal ettiği ve fakat neticenin 

öngörülebilir olmadığı için kişiye yüklenemeyeceği, ister özen yükümlülüğüne aykırı hareketin içerdiği 

riskin A’nın başka araçlarla veya karşıdan karşıya geçen birine çarpması gibi öngörülebilir neticelerin 

ortaya çıkması olduğu ve öngörülebilir olmayan netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğünün 

de  değerlendirilemeyeceği  sonucuna  varılsın,  kişi  sorumlu  olmayacaktır.  Yalnız  netice  sebebiyle 

ağırlaşmış  suçlar  bakımından  dikkat  ve  özen  yükümlülüğüne  aykırılık  ile  öngörülebilirliği  ayrı 

değerlendirmek  gerekir.  Fail  temel  suçu  işlemekle,  daima  dikkat  ve  özen  yükümlülüğüne  aykırı 

hareket  etmiş  olmaktadır  ve  asıl  değerlendirilecek  husus  ağır  neticenin  öngörülebilir  olup 

olmadığıdır.184  

  Öngörülebilirlik, objektif veya sübjektif olarak düşünülebilir. Eğer failden göstermesi beklenen 

dikkat  ve  özen  bakımından  bir  derece  (standard  of  care)  belirlenmişse  ilgili  netice  bakımından 

aranacak  öngörülebilirlik  de  objektiftir.  Bu  belirleme,  özel  hukuktaki  “basiretli  tacir”  yahut  Anglo‐

Sakson  hukukundaki  “makul  adam”  (reasonable  man)  gibi  kurgusal  kişilikler  yaratılarak  bunlar 

üzerinden belirlenmiş olabileceği gibi  toplumdaki herkesi  için geçerli olacak bir objektif standart da 

tayin  edilmiş  de  olabilir.  Eğer  failin  kişisel  özellikleri  dikkate  alınarak,  somut  olayda  neticeyi 

öngörebilip öngöremeyecek olması değerlendirilecekse sübjektif öngörülebilirlikten bahsedilir. Taksiri 

düzenleyen TCK 22’nin gerekçesinde: “…dikkat ve özen yükümlülüğünün belirlenmesinde, failin kişisel 

                                                            
184 Özbek, op.cit., p.446 Yazarın “buradaki taksir deyim yerindeyse koşulları hafifletilmiş bir taksirdir” görüşüne 
katılamıyoruz.  Çünkü  kanun  bir  şartı  eksik  arıyor  değildir,  o  şart  doğası  gereği  temel  suçta  daima 
gerçekleşmektedir. 
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yetenekleri  göz  önünde  bulundurulmaksızın,  objektif  esastan  hareket  edilir.”  denilerek  aslında 

öngörülebilirliğin  de  objektif  olarak  ele  alınması  gereğine  işaret  edilmektedir.  Ancak  bizce,  somut 

olayda  failin  içinde  bulunduğu  durumu  ve  bu  durum  içerisinde  hangi  türlü  hareket  edebileceğinin 

sınırlarını tayin eden kişisel özelliklerini dikkate almamak sübjektif sorumluluk esasına aykırı olacaktır. 

Gerekçenin  bağlayıcı  olmadığını  da  göz  önüne  alırsak,  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda  ağır 

neticenin sübjektif olarak öngörülebilir olmasını aramak gerektiğini söyleyebiliriz. 

  Öngörülebilirlik,  neticenin  yüklenmesi  bakımından  şart  olmakla  birlikte  yeterli  değildir. 

Bilhassa  mağdurda  evvelce  mevcut  bir  halin  yahut  mağdurun  ya  da  üçüncü  kişinin  davranışının 

neticeye etkili olduğu durumlarda diğer tamamlayıcı ölçülerden faydalanmak gerekir. Sözgelimi, ölüm 

neticesinde mağdurun kalp hastalığı etkili olmuş  ise, öngörülebilirlik  tatmin edici bir değerlendirme 

yapmamıza olanak vermeyebilir. Çünkü  toplumda kalp hastalarının sayısı hiç de az değildir ve  failin 

mağdurun durumunu bilmese bile öngörebilir olduğu çıkarımı yapılabilir.  

2.4.1.2.3. Doğrudan Doğruyalık, Hükmedebilirlik, Kaçınılabilirlik 

 

  Olmazsa olmazlık  ve öngörülebilirlik,  günümüz  cezacılarının hemen  tamamının  kullandıkları 

birer  ölçüdür. Ancak  her  ikisi  de  yeterli  görülmemiş  ve  bunlara  ek  olarak  birçok  ölçü  önerilmiştir. 

Objektif  isnadiyetin  esası  olarak  neticenin  faile  onun  bir  eseri  olarak  yüklenip  yüklenemeyeceğin 

tespiti  gösterilmektedir185  ve  aslında  tüm  diğer  ölçüler  de  fiil‐fail  ilişkisi  yerine  bu,  eser‐müessir 

ilişkisini  sağlamaya  yöneliktir.  Bu  hususta  kullanılan  ölçüleri  ikiye  indirgeyebiliriz:  Doğrudan 

doğruyalık ve hükmedebilirlik. 

  Doğrudan  doğruyalık  yahut  aracısızlık,  hareketle  netice  arasında  atipik  bir  gelişmenin 

girmemiş  olmasıdır.  Hükmedebilirlik  ise  neticenin  sevk  ve  idare  edilebilirliğidir.186  Bizce  bu  ölçü, 

taksirli suçlarda kaçınılabilirlik olarak da tartışılabilir. Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda ağır netice 

vasıtasız  şekilde  temel  suçtan  kaynaklanmalıdır.187 Mağdurun  evvelce mevcut  hastalığı, mağdurun 

yahut üçüncü kişinin fiili atipik bir gelişme olarak yüklenebilirliğe engel olabilir. 

  Mağdurda evvelce mevcut olan hal bakımından Yargıtay uygulaması sorunludur. Mahkeme, 

failin  bunu  bilmesi  halinde  bilinçli  taksirden,  bilmemesi  halinde  ise  basit  taksirden  sorumlu 

tutmaktadır: 

                                                            
185 Özbek, op.cit., p.440 
186 Özbek, op.cit., p.443 Yazar, tanıma öngörülebilirliği de eklemektedir. 
187 Jescheck/Weigend, op.cit., p.280 
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  “Sanık ve kardeşlerinin, maktulün  işlettiği kahvehanede  tanık Ünal ve arkadaşlarıyla  tartışıp 
kavga  etmeleri  üzerine, maktulün  kavgaya müdahale  ettiği,  sanığın  da maktule  vurup  iterek  yere 
düşürdüğü,  kendinden  geçen maktulün  kaldırıldığı  hastanede  öldüğü  olayda, maktulün  ölümünün 
olayın  efor  ve  stresiyle  kendinde  bulunan  kronik  kalp  hastalığının  akut  hale  geçmesinden  gelişen 
solunum  dolaşım  durması  sonucu meydana  gelmiş  olduğu  anlaşılmakla maktul  yönünden  yeniden 
rapor  alınmak  ve  sanığın maktuldeki  kronik  kalp  damar  hastalığını  önceden  bilip  bilmediği  hususu 
araştırıldıktan sonra, 

  a) Yaralamanın 86/1. maddeye uygun olması halinde maktulün eylemine uyan 87/4. Madde 
uyarınca cezalandırılması, 

  b)  Yaralamanın,  86/2. madde  kapsamında  kalması  halinde maktuldeki  kronik  kalp  damar 
hastalığını önceden bilmiyor  ise 5237 sayılı TCK’nın 86/2 ve 22. maddeleri delaletiyle 85/1. maddesi 
gereğince  taksirle öldürme  suçundan,  şayet biliyor  ise 5237  sayılı TCK’nın 86/2  ve 22/3. maddeleri 
delaletiyle  85/1. maddesi  gereğince  bilinçli  taksirle  öldürme  suçundan mahkumiyeti  yerine  vasıfta 
hataya düşülerek….”188      

  Görüleceği üzere yüksek mahkeme, kasten yaralamanın TCK 86/1 boyutunda olması halinde 

öngörülebilirlik  yahut  doğrudan  doğruyalık  gibi  hiçbir  ölçü  uygulamaksızın,  mağdurun  hastalığını 

görmezden gelerek kişiye ölüm neticesini yüklemiş; kasten yaralamanın TCK 86/2 boyutunda olması 

halinde  ise  failin  mağdurun  hastalığını  bilip  bilmemesini  yalnız  taksirin  türünün  belirlenmesi 

bakımından dikkate almış ve her halükarda faili ölüm neticesinden sorumlu tutmuştur.  Mahkemenin 

mesele  karşısındaki  tavrı,  kabul  edilemez.  Olayda  mahkeme  yaralamanın  TCK  86/2  boyutunda 

olabileceği  ihtimalini göz önüne almaktadır. Demek ki,  somut olayda hafif bir yaralama mevcuttur. 

Böyle bir yaralamanın ölüm neticesi bakımından riski önemli derecede yükselttiğinden bahsedilemez. 

Ölüm bakımından asıl riski yaratan mağdurun hastalığıdır. Öyleyse, yaralamanın ister TCK 86/1, ister 

TCK 86/2 boyutunda olduğuna hükmedilsin,  fail mağdurun hastalığını bilmiyorsa ölüm neticesinden 

sorumlu tutulamaz.  

Objektif  isnadiyet  değerlendirmesi,  bir  riziko  öğretisi  olarak  da  nitelenmekte  ve  neticenin 

yüklenebilir  olması  bakımından  failin  hukuken  önemli  bir  tehlike  yahut  risk  yaratmış  olması 

beklenmektedir.189  Tipik  netice  kural  olarak,  izin  verilmeyen  riski  yaratana  ya  da  yükseltene 

yüklenir.190 Ancak bu başlık altındaki değerlendirmeler daha çok riskin failin dışında kalan mağdurun 

yahut üçüncü kişinin davranışı sebebiyle yükseltilmiş olması  ile  ilgilidir. Dolayısıyla, buradaki ölçüler 

yüklenebilirliği  sağlayan  bir  durumun  varlığını  göstermekten  çok  yüklenebilirliğe  engel  olan  bir 

gelişmenin bulunmadığını görmemizi sağlarlar. Ancak hükmedilebilirlik, kasıtlı suçlar bakımından ceza 

hukukunda talihin rolünün asgariye indirilmesi amacıyla da kullanılabilir. Sözgelimi, A, öldürmek kastı 

                                                            
188  Yargıtay  1.CD,  10.06.2008  2862‐4853  (Mustafa  Albayrak,  “Kasten  Yaralama  Sonucu  Oluşan  Neticesi 
Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama ve Ölüm Halinde Faillerin Cezalandırılması Sorunu”, Terazi Hukuk Dergisi, Eylül 
2008, p.72) 
189 Özbek, op.cit., p.442 
190 Günter Stratenwerth, Derecho Penal. Parte General I, El Hecho Punible, çev. Manuel Cancio Meliá, Marcelo 
A. Sancinetti Thomson‐Civitas, Cizur Menor 2005, p.135 
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ile komşusu B’nin bahçesine zehirli bir yılan atsa ve bu yılan bir sene bahçede dolaştıktan sonra B’yi 

sokup öldürse, A kasten öldürmeden sorumlu tutulacak mıdır? Bu soruya olumlu cevap vermek, ceza 

sorumluluğunu bir  sene, ne yapacağı belli olmayan bir  sürüngenin  içgüdülerine bırakmak anlamına 

gelecektir. Bizce,  failce hareketinin netice bakımından elverişli olduğu düşünülse bile neticenin  fail 

tarafından hükmedilebilir oluşu aranmalıdır. Bir başka deyişle, neticenin gerçekleşmediği bir durumda 

hareketin  elverişli  olmadığından  bahisle  kişiyi  teşebbüsten  cezalandırmayacak  isek  bir  şekilde 

neticenin gerçekleşmesi halinde de kişiyi sorumlu tutmamalıyız. 

2.4.2.“Ağırlaşmış” Suç Olmasının Değerlendirilmesi 

 

  Netice sebebiyle ağırlaşmış suç teriminden hareketle bu suçun neticeli bir suç olmak yanında 

ağırlaşmış  bir  suç  olduğunu  söyleyebiliriz.  Bu  ağırlaşma  sorumluluk  bakımından  da  bir  ağırlaşma 

anlamına  geldiği  için  kusur  ilkesini  yakından  ilgilendirmektedir.  Terimin  işaret  ettiğinin  aksine 

ağırlaşmanın neticeye göre değil kusura göre olması gerektiğini ancak yalnız bu  terimin kullanılmış 

olmasından  hareketle  içeriklerinde  aksi  bir  düzenlemenin  yapılmış  olduğunu  söyleyemeyeceğimizi 

belirtelim. 

  2005 TCK’da, 1926 TCK dönemindeki ağırlaştırıcı ve hafifletici sebep terimleri terk edilmiş ve 

nitelikli  hal  terimi  kullanılır  olmuştur.  Ancak  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçta,  terimin  Almanca 

orjinalinde  nitelenmeden  (qualifikation)  bahsedildiği  halde  ağırlaşma  ibaresi  geçmektedir  ve 

sözgelimi yaralamanın ağır neticeli halleri  için nitelikli yaralama ya da neticenin nitelediği suç yerine 

netice  sebebiyle  ağırlaşmış  yaralama  denmiştir.  Öte  yandan,  kanunda  daha  fazla  ceza  gerektiren 

tipler  için nitelikli hırsızlık, nitelikli yağma gibi başlıklar  tercih edilmiş  iken, daha az ceza gerektiren 

tipler  için  kusurluluğa  yahut  cezalandırılabilirliğin diğer  şartlarına  ilişkin bir durum mevcutmuş  gibi 

“daha az cezayı gerektiren hal”  ibaresi kullanılmıştır. Halbuki, bahsedilen maddelerde de farklı birer 

suç  tipi mevcut  olup  bunlar  da  birer  nitelikli  haldir.  Ayrıca,  neticenin  hafif  olmasına  göre  cezanın 

hafiflediği durumlar (ör: TCK 86/2) için bir netice sebebiyle hafifleşmeden bahsedilmemektedir. 

Kanunkoyucunun nitelikli haller  konusunda  tutarlı bir  çizgisinin olduğunu  söylemek  zordur. 

Sözgelimi,  hırsızlık  suçunda  TCK  142’de  nitelikli  hırsızlık  ismiyle mahiyetleri  birbirinden  farklı  olan 

nitelikli halleri  iki ayrı katalog halinde göstermiş, yalnız 2. fıkranın son cümlesinde ve 3. fıkrada belli 

durumlar  için  farklı  ceza  öngörerek  bu  nizamı  bozmuş,  TCK  143’de  fiilin  gece  vakti  işlenmesi 

durumunu başka bir suçmuş gibi ayrıca düzenlenmiş, TCK 144’te bu sefer daha az cezayı gerektiren 

haller  başlığı  altında  başkaca  nitelikli  hallerden  bahsetmiş,  TCK  145’de malın  değerinin  az  olması 

bakımından  “cezada  indirim  yapılabileceği  gibi,  suçun  işleniş  şekli  ve  özellikleri  de  göz  önünde 
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bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” diyerek suçun konusuna  ilişkin bir farklılık olduğu 

halde bir nitelikli hale değil  cezalandırılabilirliğin diğer  şartlarına benzeyen bir düzenleme getirmiş, 

TCK 146’da kullanma hırsızlığını başlı başına düzenlemiş, TCK 147’de özel bir zorunluluk hali getirmiş 

ancak “…ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi” diyerek adeta amaç ve saikten bahsetmiş ve 

tüm  bu  hallerde  kimi  zaman  ayrı  ceza  belirlemiş  kimi  zaman  temel  cezaya  bağlı  bir  artırım  oranı 

öngörmüştür. 

  Bunun  yanında  suç  politikası  açısından  neyin  daha  az  veya  fazla  cezayı  gerektirmesi 

konusunda  belli  ilkelerden  hareket  edilmiş  değildir.  Suçun  silahla  işlenmesi,  aile  bireylerine  karşı 

işlenmesi,  birden  fazla  kişi  tarafından  yahut  örgüt  kapsamında  işlenmesi  birçok  suç  bakımından 

nitelikli  hal  olarak  kabul  edilmiş  ancak  bunlar  kimi  zaman  iki  benzer  suçtan  birinde  yer  alırken 

diğerinde  yer  almamıştır.  Bu  nitelikli  haller  aynı  bölümde  yer  alan  suçlar  bakımından  kimi  zaman 

ortak  hüküm  halinde  düzenlenmiş  ancak  burada  bile  bazı  suçlar  ortak  hükme  dahil  edilmemiştir. 

Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar bakımından da durum farklı değildir. Ağır neticeye işkencede sonuç 

bağlanırken  eziyet  suçunda  bağlanmaması,  çocuk  düşürtmede  sonuç  bağlanırken  kısırlaştırma 

suçunda  sonuç  bağlanmaması,  terk  ve  yardım  ve  bildirim  yükümlülüğünü  ihlal  suçlarında  farklı 

sonuçlar bağlanması buna örnektir.  

  Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlar  ve  daha  fazla  cezayı  gerektiren  nitelikli  haller  ilişkisi 

bakımından görüşümüz şudur: Nitelikli hal, aynı hukuki değere yönelen daha ağır bir haksızlığa daha 

ağır ceza öngörmektedir. Ağır netice failin buna yönelik kusuru ile birlikte daha ağır bir haksızlık teşkil 

ettiğinden ağır neticeli netice  sebebiyle ağırlaşmış  suçlar da özel birer nitelikli haldir. Ancak kanun 

bunlar bakımından diğer nitelikli hallerde olduğu gibi kast aramamış,  taksiri yeterli görmüştür. Öte 

yandan,  başka  neticeli  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçları  birer  nitelikli  hal  olarak  değerlendirmek 

imkanı  yoktur.  Bunlar  kimi  zaman  yakın  kimi  zaman  uzak  fakat  aslında  farklı  birer  hukuki  değeri 

korumaktadırlar. Bu başka hukuki değer esas olarak diğer bir kanun maddesinde ayrıca korunduğu 

için, bunları birer içtima düzenlemesi olarak kabul etmek gerekir. 

  Gerek nitelikli haller  gerek netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlar bakımından daha  fazla  cezayı 

haklı  kılan  ek  bir  haksızlığın  bulunması  lazımdır.  Sözgelimi,  kasten  yaralamanın  ölüm  neticeli 

ağırlaşmış halinin cezası, kasten yaralama ile taksirle öldürme arasında uygulanacak gerçek içtima ile 

ortaya  çıkan  ceza miktarının  üzerindedir.  Bu  fazladan  ceza  bakımından  ek  bir  haksızlığın  bulunup 

bulunmadığını değerlendirmek gerekir. 
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2.4.2.1. Fiilin Maddi Haksızlık İçeriğinin Ağırlaşması ve Hafifleşmesi 

 

  Fiilin maddi  haksızlık  içeriğinin  ağırlaştığından  bahsedebilmek  için  korunan  hukuki  değere 

yönelik  daha  ağır  bir  saldırının  bulunması  gerekir.  Bu  saldırı  daha  ağır  bir  zarar  ortaya  çıkarmış 

olabileceği  gibi  daha  ağır  bir  tehlike  yaratmış  da  olabilir.  İşte  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda 

hareketle  ağır  netice  arasında  özel  bir  tehlikelilik  ilişkisinin  bulunduğu191  ve  ağır  cezayı  bu  özel 

tehlikenin  haklı  kıldığı,  fikri  içtimanın  bu  ağır  haksızlık  içeriğini  yeterince  karşılamayacağı192 

söylenmiştir. Bizce, kasten yaralama bir  zarar  suçu olmakla birlikte bahsedilen  tehlike de bu  suçun 

cezası  içerisinde zaten cezalandırılmaktadır. Öyleyse, ağır neticenin ortaya çıkmasına bağlı olarak bu 

neticenin  ikinci kez değerlendirilmeye alınması  çifte  cezalandırma yasağına  (non bis  in  idem) aykırı 

olacaktır.193  Kanunkoyucunun  fikri  içtimaya  gidip  gitmeme  konusunda  tercih  haklı  saklıdır.  Ancak 

başka neticeli netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda ceza miktarının gerçek içtimanın üzerine çıkmasını 

gerektirecek  ek bir haksızlık mevcut değildir.  Failin  kastını  aşan  kısmın  yani başka neticenin  cezası 

kanunun başka bir maddesinde belirlenmişse, bu neticeye bağlı olarak cezanın ağırlaşması bu miktarı 

geçemez. 

2.4.1.2. Fiilin Manevi Haksızlık İçeriğinin Ağırlaşması ve Hafifleşmesi 

 

Fiilin manevi  haksızlık  içeriğindeki  artış  veya  azalış,  suçun manevi  unsuruna,  failin  kastına 

yahut taksirine ve kimi zaman amaç ve saikine göre olur. Netice sebebiyle ağırlaşmış suçun tartışılan 

kısmı,  ağır  netice  bakımından  kastın  bulunmadığı  ve  taksirin  yeterli  görüldüğü  durumlardır.  Bu 

nedenle kastın dışında kalan sorumluluk alanı bakımından Türk kanunkoyucusunun tavrına yakından 

bakmak yerinde olur. 

Ceza  hukukunda  istenen  bir  fiilin  istenmeyen  neticelerinin  ortaya  çıktığı,  bir  başka  deyişle 

kastın bulunmadığı durumlar; farklı olgulara ilişkin olarak kullanılsalar da “aşma”, “hata” ve “sapma” 

sözleriyle ifade edilegelmiştir. Bu tabirler şu kavramlarda karşımıza çıkar; 

i) Kastın aşılması 

ii) Unsur hatası 

iii) Hukuka uygunluk sebeplerinin maddi şartlarında hata 

iv) Kusurluluğu etkileyen sebeplerin maddi şartlarında hata 

                                                            
191 Jescheck/Weigend, op.cit., p.279; Özbek, op.cit., p.446 
192 Koray Doğan, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2011, p.268 
193 Díez Ripollés, op.cit., p.224 
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v) Hedefte sapma 

vi) Hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması 

vii) Kusurluluğu etkileyen sebeplerde sınırın aşılması 

viii) Aracın dolaylı failin kastını aşması 

ix) Azmettirilenin azmettirenin kastını aşması 

Kasta, haksızlığın manevi unsuru olması dışında hukuka uygunluk sebebinin varlığının bilerek 

hareket  edilmesi  ya  da  iştirak  iradesi  (animus  auctoris  ve  animus  socii)  ya  da  mevzuatın  çeşitli 

yerlerinde  geçen  “suç  işleme  kararı”  gibi  başka  yerlerde  de  sonuç  bağlanmaktadır.  Yukarıda 

saydığımız durumlarda ise kastın kapsamının dışında kalan bir sorumluluk alanı vardır. Kural olarak bu 

durumların  hepsinde  aşan,  sapan  ya  da  hataya  düşülen  kısmın  faile  yüklenmesi  ancak  taksirle 

mümkün olmaktadır. TCK’nın kast dışında kabul ettiği tek sorumluluk şekli; taksirdir. Ancak kanunun 

bu durumlara bağlı olarak “taksir”i ele alışı farklı olmuştur. 

Unsur  hatası  düzenlemesinde  göre  (TCK  30\1,2);  suçun maddi  unsurlarını  bilmemek  kastı 

kaldırmaktadır. Ancak kanun “Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli saklıdır.” cümlesiyle; taksirle 

hataya düşen kimsenin, suçun taksirli hali de kanunda düzenlenmişse, suçun taksirli halinden sorumlu 

olacağını söylemektedir. Hukuka uygunluk sebeplerinin veya kusurluluğu etkileyen sebeplerin maddi 

şartlarında hata durumunda ise; bu hatanın “kaçınılmaz” olmasını aramıştır. (TCK 30\3) Kaçınılmazlık 

kanunun  taksir  düzenlemesinin  içinde  yer  almadığından;  ek  bir  şart  gibi  görünmektedir.  Hukuka 

uygunluk sebeplerinin veya kusurluluğu etkileyen sebeplerin sınırının aşılması halinde ise sorumluluk 

yine ancak failin sınırı taksirle aşmasına ve suçun taksirli halinin kanunda yer almasına bağlanmıştır.  

(TCK 27\1) Ancak  kanun, bu  son durumda değişik bir düzenlemeye giderek;  failin  cezasında  suçun 

taksirli halinden –diğerlerinde olmayan‐ bir indirime gidilmesini öngörmüştür. Bu indirim, kanunun bu 

konudaki mantığı ile bağdaşmamaktadır. 

Hedefte sapma durumu, TCK’da düzenlenmemiş ise de öğretide ifade edildiği gibi burada da 

sapan yani kastın dışında kalan netice bakımından sorumluluk ancak failin taksirine ve suçun taksirli 

halinin  kanunda  bulunmasına  bağlıdır.  Aracın,  dolaylı  failin  kastını  aşarak  başka  bir  suç  işlemesi 

halinde  de  suçun  taksirli  hali  kanunda  düzenlenmişse  taksirli  sorumluluk  gündeme  gelir.194  Keza 

azmettirilenin azmettirenin kastını aşması durumunda da aynı  sonuca varmak gerekir. Kanunun bu 

aşma, sapma ya da hatalar bakımından taksirine rağmen faili sorumlu tutmadığı istisnai örnek; meşru 

savunmada sınırın “mazur görülebilecek bir korku, heyecan veya telaş” ile aşılmasıdır. (TCK 27\2) Öte 

yandan yukarıda  saymadığımız bir durumu; kusur yeteneğini  taksirle ortadan kaldırmayı da buraya 

                                                            
194 Koca\Üzülmez, opus. cit., s.429 
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ekleyebiliriz.  Kanun  (TCK  34\2),  burada  alkol  veya  uyuşturucu  kullanmanın  “iradi”  olmasını  yeter 

saymışsa da öğretide kasti‐taksirli actio libera in causa ayrımı yapılmaktadır.195 

  Kastın aşılması  (ya da netice sebebiyle ağırlaşmış suç) konusunda  ise kanun yine TCK 23  ile 

sorumluluğu  taksirin  varlığına bağlamıştır. Ancak bilhassa heterojen  kastı aşan  suça  (başka neticeli 

netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç)  kanunun  bağladığı  sonuç  diğerleriyle  bağdaşmamaktadır.  Çünkü 

sayılan  durumlardan  hiçbirinde  kastı  aşan  kısma,  bu  kısma  tek  başına  taksirle  neden  olunmasının 

üzerinde  bir  ceza  öngörülmemektedir.  Şöyle  ki,  failin  aşan  kısım  bakımından  taksiri  varsa;  suçun 

taksirli  hali  kadar  bir  sorumluluğu  olması  gerekir.  Sözgelimi  bir  kişiyi  kasten  yaralayan  kişi,  kastı 

olmaksızın ölüm neticesini meydana getirirse, bir başka deyişle, suçun sınırını  taksirle aşarsa; yalnız 

bu neticenin taksirli şeklinin cezası kadar sorumlu olmalıdır. Öyleyse bu kişiye kasten yaralama (TCK 

86:  1‐3  yıl)  ve  taksirle  öldürme  (TCK  85:  3‐6  yıl)  düzenlemeleri  göz  önüne  alınırsa  gerçek  içtima 

uygulanarak ancak 4‐9 yıllık bir hapis cezası yüklenebilir. Oysa TCK 87\4’teki karma suça göre; bu fiilin 

cezası 8‐12 yıldır ve ceza miktarı gerçek  içtimanın üzerine  çıkmaktadır. Kanunun genel yapısıyla da 

bağdaşmayan bu aradaki 3, 4 yıllık farkı açıklamak mümkün değildir. Bu ek cezanın karşılığı olan hiçbir 

haksızlık yoktur. 

  TCK  87/4’teki  cezanın  orantısızlığı  şuradan  da  anlaşılabilir:  Kasten  öldürmeye  teşebbüsün 

cezası, 9‐15 yıldır. Yani fail, mağduru öldürmek  ister de yalnız yaralarsa cezasının alt sınırı 9 yıl  iken, 

yaralamak  isterken öldürürse cezasının alt  sınırı buna çok yakın olarak 8 yıldır. Üstelik  ilk durumda 

öldürme  kastı olan  failin evleviyetle  yaralama  kastı da bulunmaktadır  ve  kendi  elinde olmayan bir 

nedenle  ağır  neticeye  ulaşamamıştır. Hal  böyleyken;  kanunkoyucunun  kasta  değil  neticeye  baktığı 

sonucuna üzülerek ulaşıyoruz. 

2.4.3. Görüşümüz 

 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi ceza kanunlarında sırf hareketli suçların sayısı daha fazla olmakla 

birlikte; bazı önemli suç tipleri neticeli suçlar olduğundan, neticenin halihazırda suç teorisinde önemli 

bir  yeri  vardır.  Sözgelimi, mağdurunu  öldürmek  için  elinden  geleni  her  şeyi  yapan  bir  failin  kasti 

hareketi,  tesadüfün  sevkiyle  amacına  ulaşamazsa,  bu  kişi  teşebbüsten  sorumlu  olacak  iken; 

mağdurunu  basit  bir  kasti  hareketiyle  öldürebilen  fail  suçun  tamamlanmış  şeklinden  sorumlu 

olacaktır. Keza, aynı şartlar altında aynı dikkatsiz hareketi yapan kişilerden, fiili bir ölüme yol açan kişi 

taksirle öldürmeden  ceza  alırken,  şanslı olduğu  için  fiili neticeyi meydana  getirmeyen  kişi hiç  ceza 

almayacaktır.  Radbruch  bu  durumu  “utanç  verici  bir  nedensellik  sorumluluğu”  olarak 

                                                            
195 Bkz. Koca\Üzülmez, opus. cit., s.346 
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adlandırmaktadır.196 Nitekim,  taksirli  öldürme  ve  yaralama  suçları  bakımından  TCK’nın  kabul  ettiği 

özel içtima düzenlemesi buradaki sıkıntıyı göstermektedir. Çünkü bir kişinin beş kişiyi öldüren taksirli 

hareketi ile beş bin kişiyi öldüren taksirli hareketi arasında taksirin ağırlığı bakımından bir fark yoktur 

ve örneğin, bir trafik kazasında ölü yaralı sayısına göre sorumluluk ağırlaşırsa failin durumu tamamen 

talihine kalmaktadır. Bu tür durumlar, akim kalan azmettirme ve  işlenemez suç örneklerinde olduğu 

gibi,  ceza  hukukunun  yalnız  “olanı”  cezalandırması  ile  açıklanabilir  olsa  da  “netice  sorumluluğu” 

kavramının  hiç  kimsenin  kaza  ve  tesadüften  cezalandırılamayacağı  gerekçesiyle  reddedildiği  bir 

ortamda, bazı faillerin sorumsuzluğunun tesadüfe bağlanarak aslında diğerlerinin sorumluluğunun da 

tesadüfe bağlanmış olduğu anlamına geleceği göz önüne alınırsa, neticenin ceza hukukundaki yerinin 

önemini tartışmalı hale getirmektedir. Bu bağlamda fiilin haksızlık içeriğinin harekette mi neticede mi 

olduğu ve hangisinin haksızlık içeriğinin ağırlıklı olarak sorumluluğu etkilediği konularında daha derin 

etütlere ihtiyaç bulunmaktadır.  

Neticenin  ceza hukukundaki  yeri bakımından  ayrıntıya  girmeksizin  şurasını  söyleyebiliriz  ki; 

bizce  nasıl  bir  zamanlar  suç  teorisinin  ağırlık  noktasını  oluşturan  nedensellik  bağı,  kendisinden 

vazgeçilmeden,  önemsizleştirilmişse;  hiçbir  zaman  kesin  bir  şekilde  failin  hakimiyet  alanında  yer 

alamayacak  olan  netice  de  bugün  sahip  olduğu  yüksek  mevkiden  indirilmeli  ve  suç  teorisi  sırf 

hareketli suçlar temelinde bina edilmelidir. Çünkü fail, hukuk düzeniyle bağdaşmaz tutumunu esasen 

hareketiyle  ortaya  koymaktadır.  Öyleyse  neticeli  suçlar  adeta  “karantina”ya  alınarak;  bunlar 

bakımından  yapılacak  değerlendirmelerde  daha  dikkatli  olunmalı  ve  neticenin  yüklenebilirliği 

bakımından  yapılan  kısır  tartışmalar  da  “öngörülemeyen  neticeler  kişiye  yüklenemez”  gibi 

aksiyomlarla  çözüme  kavuşturulmalıdır.  Tehlikeli  hareketlerin  cezalandırılmasında  ise  mümkün 

olduğunca  taksirli  suçlar  yerine,  sorumluluğun  esası  teorik  altyapısı  çok  daha  sağlam  olan  kasta 

dayandığı için tehlike suçları kullanılmalıdır. 

Suç  teorisi  esasen  kasten  işlenen  icrai  suçlar  temelinde  kurulmuştur  ve  kusur  ilkesi 

bakımından tutarlı bir şekilde açıklanabilecek olan tek suç, kasten  işlenen  icrai suçtur. Ancak bu tür 

suçlar dahi neticeye ilişkin söylediklerimiz ışığında kusursuz değildir. Eğer bir “mükemmel tip” varsa; 

bu  ancak  “kasti,  icrai,  sırf  hareket  suçu”  olabilir.  Faille  fiil  arasındaki manevi  bağı  açıklamanın  zor 

hatta  imkansız olduğu ve  tamamen normatif bir kavram olan  taksir bu  teoriden en büyük  sapmayı 

teşkil eder ve taksirli suçlara teşebbüs olmaması,  iştirak halinde  işlenememesi ve her suçun taksirle 

işlenememesi  gibi  durumlar,  taksirin  kast  için  geliştirilmiş  suç  teorisi  ile  açıklanamazlığını 

göstermektedir. Birçok müellifi çelişkiye düşüren de taksiri gerçek bir manevi unsurmuş gibi kast  ile 

birlikte aynı teori ile açıklamaya çalışmak olmuştur. Öte yandan ortada gerçek bir hareketin olmadığı 

                                                            
196 Zikreden Stratenwerth, op.cit.,  p.435 
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ihmali  suçlar  da  başlı  başına  bir  sapmadır  ve  yine  yüklenebilirlik  konusunda  birçok  zorluk 

yaratmaktadır. 

Tüm bu  sıkıntılardan dolayı TCK 23’ün netice  sebebiyle ağırlaşmış  suçun  tanımını yapan bir 

madde  olmak  yerine  bütün  neticeli  suçlar  bakımından  yüklenebilirliğin  ölçülerini  koyan  bir madde 

olarak düzenlenmesinin yerinde olacağını düşünüyoruz. “Öngörülebilir, kaçınılabilir, hükmedilebilir ve 

doğrudan  doğruya  kişinin  olmazsa  olmaz  bir  hareketinden  kaynaklanmayan  netice  kişiye 

yüklenemez.” şeklinde bir hüküm buraya konulabilir. 

TCK  23’ün  taksiri  yeterli  görmesi  bakımından  kusur  sorumluluğu  ile  ilişkisi  konusunda  ise 

fikrimiz şudur: Ağır neticeli netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar özünde birer nitelikli haldir. Nitelikli hal 

de bir tiptir ve kanun taksiri yeterli görerek tipi genişletmiştir. Ancak ağır netice bakımından kast ve 

taksirin birlikte düzenlenmesi hele cezalarının aynı olması kabul edilebilir değildir. Ya yaralama‐ağır 

yaralama diye iki farklı suç yaratılarak ağır neticelerin kasıtlı ve taksirli halleri ayrıca düzenlenmeli ya 

da  ağır  netice  bakımından  kastı  bulunan  faille  taksiri  bulunan  failin  cezaları  tipin  içinde 

farklılaştırılmalıdır.  Bu  hususta  işi  cezanın  bireyselleştirilmesi  aşamasına  bırakarak,  TCK  61’e 

kendinden beklenmeyecek bir uygulama birliği yaratma vazifesi yüklememek gerekir. TCK 87/4 gibi 

başka neticeli netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar ise tamamen kaldırılmalıdır. Bunlar bakımından failin 

cezasının  gerçek  içtimanın  üzerinde  olması  kusur  ilkesine  aykırıdır.  Kanunkoyucu  bu  suçlar 

kaldırıldıktan sonraki durum için, toplam ceza miktarı gerçek içtimayı geçmemek kaydıyla özel bir fikri 

içtima düzenlemesi  yapabilir  yahut doğrudan  gerçek  içtimayı  emredebilir. Halihazırdaki  fikri  içtima 

düzenlemesi bile uygulansa ve fail en ağır suçtan ceza alsa bir haksızlık oluşmayacaktır. Ancak mevcut 

durum  failin  aslında  işlemediği,  ancak  varsayılan  ek  bir  haksızlıktan  cezalandırılması  anlamına 

gelmektedir.  

   



66 
 

3. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçun Unsurları 
 

  Suç  teorisinin  gelişimine  yüklenebilirlik  konusuna  bilimsel  sınıflandırmada  yer  ararken 

değinmiş  olduğumuz  için  burada  ayrıca  bu  süreçten  bahsetmeyeceğiz.  Şurasını  ifade  edelim  ki; 

günümüz  ceza  hukuku,  suç  teorisinin  işlevi  ve  gerekliliği  konusunda  yapılan  eleştirilerin  varlığına 

rağmen,  gerek  pedagojik  amaçlarla  hukuk  fakültelerinde,  gerek  sağladığı  metodolojik  kolaylık 

nedeniyle uygulamada suç  teorisini kullanmaya devam etmektedir. Liszt‐Beling sistemi geçen yüzyıl 

boyunca  çeşitli  tadilatlara  uğramışsa  da  ortada  değişmeyen  bir  paradigma  vardır.  O  da  şudur  ki; 

“suç”, bir takım unsurlardan meydana gelmekte yahut böyle olduğu varsayılmaktadır. Bir davranışın 

“unsur”undan bahsedilip bahsedilemeyeceği tartışmasına girmeksizin Kıta ceza hukukunda geliştirilen 

bu metodun hukukun diğer dallarında da taklit edildiğini ve kısmen Anglo‐Sakson ceza hukukuna da 

tesir  ettiğini  belirtelim.  Hukukun  diğer  dallarında  objektif  sorumluluk  meselesini  incelerken 

bahsettiğimiz  üzere  bu  alanlarda  da,  söz  gelimi,  haksız  fiilin  yahut  idari  ihlallerin  unsurlarından 

bahsedilmekte ve mukayeseli hukuk kısmında değindiğimiz üzere Anglo‐Sakson ceza hukukunda da 

derin teorik tartışmalara girilmeksizin suçun unsurları gösterilmektedir197 ancak Kıta ceza hukukunda 

suçun unsurları nazariyesi  işlenip gelişirken bu alanlardaki  tartışmalar XX. yüzyılın başlarında donup 

kalmıştır.  Şöyle  ki;  hukukun  diğer  dallarında  ve  Anglo‐Sakson  ceza  hukukunda  “unsur”dan 

bahsedildiği  vakit bundan daha  çok  yaptırım  için  gerekli  “şart”lar  anlaşılmakta  ve  incelemeler Kıta 

ceza  hukukunun  erken  dönemindeki  suçun  dahili  ve  harici  unsurları  nazariyesini  hatırlatmaktadır. 

Nedensellik  gibi  kavramlar  da  XIX.  yüzyıl  sonlarındaki  içerikleriyle  kullanılmaya  devam  etmektedir. 

Oysa  Welzel  sisteminde,  2005  TCK’ya  da  yansıdığı  şekliyle,  artık  gerçek  anlamda  haksızlığın 

unsurlarından  bahsedilmektedir.  Sözgelimi;  kast,  yalnız  faile  ilişkin,  haksızlığın  dışında  kalan  bir 

psikolojik durum değil; hareket ve netice gibi doğrudan haksızlığın parçasıdır. Öte yandan suç teorisi, 

en  başından  beri  bütün  kavramları  yine  Roma  geleneğine  uygun  olarak  kendi  içinde  unsurlarına 

ayırarak ve birbirleriyle ilişkilerini göstererek tek bir bütünün parçaları olarak incelemektedir. Yap‐boz 

şeklindeki bu şematik incelemenin bugün en çok tercih edilen sırası, önce tipikliğin maddi ve manevi 

unsurlarını, sonra hukuka aykırılık unsurunu, daha sonra kusurluluğu ve nihayet cezalandırılabilirliğin 

diğer şartlarını ele almak biçimindedir. Netice sebebiyle ağırlaşmış suçun unsurlarını bu yönteme göre 

inceleyeceğiz. Yalnız genelde tüm bu bahislerden sonra müstakil birer konu gibi incelenen teşebbüs, 

iştirak ve içtima hususlarını biz en çok ilgili olduğu unsurun akabinde ele alacağız.  

                                                            
197  Anglo‐Sakson  ceza  hukukunda  suçun  “actus  reus”  ve  “mens  rea”  şeklinde  gösterilen  unsurları,  Edward 
Coke’un  “actus non  facit  reum niſi mens  ſit  rea”  cümlesine dayanmakla  köklü  kavramlar  iseler de bu hukuk 
sisteminde  suçun  unsuru  (element  of  crime)  tabiri  görece  yenidir  ve  sonradan  bu  iki  olgu  “unsur”  olarak 
adlandırılmış olsalar da Kıtadaki gibi  kapsamlı bir  suç  teorisi mevcut olmayıp  kavramlara da gerçek anlamda 
unsur işlevi yüklenmemektedir. (Bkz. Edward Coke, Institutes of the Laws of England, Third Part, Cap.I, London 
1797, p.10) 
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3.1. Tipiklik 
   

  Suç  tipleri,  hangi  davranışların  yasaklı  olduğunu  göstererek  bireyleri  uyaran  ve  böylece 

tipikliğin uyarı ve kanunilik ilkesinin güvence işlevini yerine getiren suç tanımlarıdır. Dış dünyadaki bir 

davranışın  bu  kalıplara  uygunluğu  ise  tipiklik  adını  alır.  Bu  uygunluğun  tespiti,  pozitivist  dönemde 

arzulanan şekilde basit bir işlemle mümkün olmamaktadır. Çünkü pozitif bilimlerin yöntemleri hukuk 

disiplinine  yabancıdır  ve  ne  “suç”  dediğimiz  olguyu  mikroskop  altında  inceleyerek  açık  şekilde 

sınırlarını tayin etmek ne de kanuni tanımları birer resim sarahatiyle görerek bir eşleştirme yapmak 

mümkündür. Gerek uygun  illiyet  teorisi  taraftarlarının, gerek  sosyal uygunluk  teorisi  taraftarlarının 

aradığı  “uygunluk”  bakımından  olduğu  gibi  buradaki  “tipe  uygunluk”  bakımından  da  hukukçunun 

yorum  ve  değerlendirmesine  ihtiyaç  vardır.  Bu  değerlendirme  yapılırken  bütün  yorum  araçları 

kullanılacaktır. Şüphesiz ki, kanunilik ilkesi ve kıyas yasağı göz önüne alındığında bu yorum araçlarının 

en  önemlisi  sözel  (lafzi)  yorumdur.  Ancak  teleolojik  yaklaşımın  mevcut  suç  teorisi  içerisindeki 

önemine binaen amaçsal yorumun da mutlaka başvurulması gereken bir yol olduğunu düşünüyoruz. 

Öte yandan, yargılama sırasında ne türlü yoruma gidilmesi konusunda karar verilecekken gözetilmesi 

gereken önemli bir yorum kuralı ise “sanık lehine yorum”dur. Bu iki fikri şöyle telif edebiliriz; tipikliğin 

kapsamı  öncelikle  sözel  yorumla  belirlenir.  Bu  kapsam,  amaçsal  yoruma  gidilerek  sanık  aleyhine 

genişletilemez  ise  de  bu  yolla  sanık  lehine  yasağı  daraltma  yoluna  gidilebilir.  Her  halükarda; 

sorumluluk hukukuna ilişkin ilkeler ve normun koruma amacı göz önüne alınmalıdır.  

Bahsettiğimiz  tipler,  kanun  koyucunun  suç  politikası  doğrultusunda  yasaklamak  istediği 

davranışları  mükemmelen  göstermesine  yetmemektedir.  Bu  nedenle,  kanunun  özel  hükümler 

kısmında  yer  alan  bu  cezai  tipler  yanında,  genel  hükümlerdeki  bazı  maddeler  de  tipikliği 

genişletmektedir.  Sözgelimi,  TCK  35’teki  teşebbüs  düzenlemesi,  neticeli  suçlarda  netice meydana 

gelmeksizin  yani  tip  tamamlanmaksızın  faili  cezalandırmaya  imkan  tanımaktadır.  Keza,  özel 

hükümlerde sözgelimi “öldürmek” yasaklandığı ve bundan sorumlunun ancak “bizzat öldüren” olduğu 

anlaşılabileceği  halde,  TCK  37’deki  iştirak  düzenlemesi,  cezai  sorumluluğu  azmettiren  ve  yardım 

edene  teşmil  etmekle  tipikliği  genişletmektedir.  Kanunkoyucu,  bir  çok  tip  yaratmış  olmasına  bağlı 

olarak tipikliğin sıklıkla birden fazla kez gerçekleşmesi sorununu ise içtima kuralları ile çözmüştür. 

Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçların  tipikliği bakımından,  TCK 23’ün de böyle  genişletici bir 

işlevi vardır. Şöyle ki, TCK 23 olmasaydı, özel hükümlerde yer alan netice sebebiyle ağırlaşmış tipler 

yalnız  birer  nitelikli  hal  olarak  ele  alınacak  ve  failin  ağır  neticeler  bakımından  kastı  aranacaktı.  Bu 

maddede  yer  alan  “en  azından  taksir”  ifadesi,  ağır  netice  bakımından  yalnız  taksiri  bulunan  failin 

davranışını da tipik hale getirmekle yasağın uygulama alanını genişletmektedir. 
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Kanunun özel hükümler kısmında yer alan netice sebebiyle ağırlaşmış suçların müstakil birer 

tip mi  oldukları,  bir  tür  karma  tipikliğe mi  sahip  oldukları  yoksa  birer  içtima  kuralından mı  ibaret 

oldukları tartışmalıdır. Bu tartışmaya ilişkin görüşümüz unsurların incelenmesiyle anlaşılacaktır.  

3.1.1. Maddi Unsur (Objektif Tip) 
 

Tipiklik  kavramı  ilk  ortaya  çıktığında  bütün  sübjektif  olguları  “kusurluluk”  başlığı  altında 

inceleme  eğilimi  vardı.  Böylelikle  suç  tipi,  yalnız  objektif  bir  karakter  göstermekteydi.  Öyle  ki, 

“sübjektif  tip”  ibaresi,  kendisiyle  çelişen  (contradictio  in  adjecto)  bir  ifade  olarak  görülüyordu.198 

Sübjektif  tip  ifadesinin oksimoron  sayılması halinde  “objektif  tip”  tabiri de  gereksiz bir  totolojiden 

ibaret  kalacaktır. Çünkü bu  anlayışa  göre,  cezai  tiple  kastedilen,  zaten dış dünyaya  ait,  faille  ilişiği 

bulunmayan yani objektif nitelikteki olgulardır. İlerleyen zamanda kast ve taksir gibi sübjektif olgular 

da  kusurluluk  başlığı  altından  çıkarak  tipikliğin  içinde  incelenmeye  başlanmıştır.  Böylelikle  bugün 

tipiklik altında objektif ve sübjektif unsurlar iç içedir.199 

Suçun maddi unsuru ya da objektif tip; duyularla niteliği anlaşılabilen (deskriptif) veya hukuki 

muhakeme yürütülerek sınırları tayin edilebilen (normatif) fakat her halükarda failin somut olaydaki 

bireysel durumuna  göre değişmeyen maddi  kısımdır. Bunun bütün  suç  tiplerinde ortak olan  temel 

parçası  harekettir.  Bazı  suçlarda  buna  ek  olarak  netice  de  tipin  içinde  ayrıca  gösterilir.  Klasik  suç 

teorisinde hareket, netice ve nedensellik bağı, bir “fiil”in parçaları olarak gösterilmekte iken ve bazen 

de netice hareketin bir parçası olarak anlaşılırken bugün hareket ve netice bağımsız unsurlar olarak 

ele alınmaktadır. 

3.1.1.1. Hareket 
 

  Türk  Ceza  Kanunu’nda  bazı  yerlerde  “fiil”,  bazı  yerlerde  “hareket”,  bazı  yerlerde  ise 

“davranış” terimi kullanılmaktadır. Örneğin 22. maddenin 1. fıkrasında “taksirle işlenen fiillerden”, 2. 

fıkrasında “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın… gerçekleştirilmesi”nden 

ve 6. fıkrasında “taksirli hareket”ten bahsedilmektedir. Bu maddenin 4. ve 5. fıkralarında ise “taksirle 

işlenen suç” ifadeleri yer almaktadır. Bu farklılığın bilinçli bir tercihten mi kaynaklandığı yoksa terimler 

arasında bir uyumsuzluk mu olduğunun tespiti gerekir. Evvela, kanunkoyucunun ikinci fıkrada “Taksir, 

                                                            
198 Eugenio Raúl Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, Parte General, Tomo: II, Ediar, Buenos Aires 1981, p.200 
199 Zaffaroni, ilk karışık tip konseptinin Binding tarafından ortaya atıldığını ve Binding’in 1910’da bir objektif suç 
tipikliğinden (objektiven Verbrechenstatbestand) bahsettiğini belirtmektedir. Bkz. op.cit., p.202 
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dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın  suçun kanunî  tanımında belirtilen 

neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.” demesinden hareketle,  taksirin haksızlığın bir  işleniş 

şekli  yani  unsuru  olarak  kabul  edildiğini  ve  böylece  klasik  suç  teorisinin  terk  edildiğini  anlıyoruz. 

Nitekim, bu fıkrada davranış ve netice birbirinden ayrılmış olup; netice davranışın bir parçası değildir. 

Burada davranış, hareket anlamında kullanılmıştır. Birinci fıkrada ki fiil teriminin de aynı anlamda mı 

kullanıldığı  yoksa  hareket  ve  neticeyi  ayrı  ayrı  içine  alan  bir  üst  başlık  olarak  mı  seçildiği 

anlaşılamamaktadır. Kanunun 8. maddesinde  ise “Türkiye'de  işlenen suçlar hakkında Türk kanunları 

uygulanır. Fiilin kısmen veya  tamamen Türkiye'de  işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi 

hâlinde  suç, Türkiye'de  işlenmiş  sayılır.” denmekte ve buradan üst başlığın “suç” olduğu, “fiil”in  ise 

yine  neticeyi  içermeyen  “hareket”  anlamında  kullanıldığı  anlaşılmaktadır.  Şu  halde;  Türk 

kanunkoyucusunun fiil, davranış ve hareket kelimelerine yüklediği anlam aynıdır. 

  Buradan  hareketle  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  düzenlemelerindeki  –örneğin  “kasten 

yaralama  fiili…”  diyen  87.  maddedeki‐  fiil  teriminden  hareket  kavramının  anlaşılması  gerektiğini 

söyleyebiliriz.200   

3.1.1.1.1. İhmali Suçlarda Netice Sebebiyle Ağırlaşma 
 

  Ceza kanunları kişilere asıl olarak bazı davranışları yapmama ödevi yükler. Bir başka deyişle, 

ceza  hukuku  kural  olarak  yasaklar,  emretmez.  Ceza  normlarının  istisnailiği  de  göz  önüne  alınırsa, 

kişilere aktif bir davranışta bulunma yükümlülüğü getirmek ve bu belli davranışı yerine getirmeyenleri 

cezaya muhatap kılmak ceza hukukunun kapsamını çok genişleten, katı bir hukuk anlayışını yansıtır. 

Öte yandan, suçun özü harekettir ve teorik olarak da bir davranışta bulunmamayı “hareket” saymak 

zordur. Ancak ceza kanunları kimi  istisnai durumlarda, belli bir hukuki değeri daha sıkı bir korumaya 

tabi tutmak için “ihmali hareket” kavramını kabul etmiştir. Doğrudan ihmalin cezalandırıldığı ve ancak 

ihmali olarak işlenebilen suç tipleri, gerçek ihmali suçlar; ihmalin icraya eş tutulduğu ve icrai olarak da 

işlenebilen suç tipleri ise görünüşte ihmali suçlar ismini alır. İhmali suçların netice sebebiyle ağırlaşıp 

ağırlaşamayacağını  ya  da  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçların  ihmali  hareketle  işlenip 

işlenemeyeceğini bu ayrıma göre ele almak gerekir. 

  Türk Ceza Kanunu’nda yer alan gerçek ihmali suçlardan birinin netice sebebiyle ağırlaşmış hali 

de kanunda yer almıştır. O da şudur ki, yardım ve bildirim yükümlülüğünü ihlal suçunun düzenlendiği 

TCK 98’in  ikinci  fıkrasına göre; “yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla 

kişinin ölmesi durumunda” ceza ağırlaşmaktadır. Evvela belirtelim ki; bu suçun birinci fıkradaki temel 

                                                            
200 Aynı yönde bkz. Doğan, op.cit., p.102 
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halinin faili, kasten öldürmenin  ihmali şeklinin (TCK 83) faili olamaz. Bu  iki norm arasında görünüşte 

içtima  ilişkisi  vardır.  Failin  kanundan  ya  da  sözleşmeden  kaynaklanan  bir  neticeyi  önleme 

yükümlülüğü yoksa yahut önceki davranışıyla mağdur bakımından tehlikeli bir durum yaratmış değilse 

(TCK 83\2) artık ihmali davranış ancak TCK 98’in konusunu oluşturacaktır.  Bu noktada, ikinci fıkrada 

neticeli  bir  suça  yer  verilmiş  olması  sorunludur.  Şu  haliyle  TCK  83  ve  TCK  98\2  arasında  hem  suç 

politikası  hem  hukuk  tekniği  açısından  bir  çelişki  bulunmaktadır.  Şöyle  ki,  TCK  98\1’in  faili,  TCK 

83\2’de  yer  aldığı  şekliyle  garantör  sıfatını haiz değildir. Garantör olmayan  kişinin  ise herhangi bir 

neticeyi  önleme  yükümlülüğünden  bahsedilemez.  Ne  var  ki,  ikinci  fıkrada  ağır  neticeye  bağlı  bir 

nitelikli hale yer verildiğinde artık failin bu neticeyi önleme yükümlülüğü doğar ve fail garantör sıfatı 

kazanır.  Fakat  fail  garantör  olunca  uygulanması  gereken  hüküm  TCK  83\3’tür.  Bir  başka  deyişle, 

gerçek ihmali suçlar, sırf hareket suçlarıdır201 ve bunları bir başka neticeli suç daha doğrusu görünüşte 

ihmali suç ile birleştirerek karma suç haline getirmek mümkün değildir.  

Belirtelim  ki  gerek  TCK  83  gerek  yukarıdaki  çelişkiyi  bir  an  için  ihmal  ettiğimizde  TCK  98 

bakımından  yükümlülüğünü  ihlal  eden  kişiye  ölüm  neticesini  objektif  olarak  yüklemek  bir  hayli 

zordur. Her ne kadar TCK 98’in mağduru “yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da herhangi 

bir nedenle kendini  idare edemeyecek durumda” olan kişi  ise de ölüm neticesini daima öngörülebilir 

bulmak olanaklı değildir. Öte  yandan, netice öngörülebilir olsa bile  ihmali davranışla ölüm neticesi 

arasında  bir  doğrudan  doğruyalık  ilişkisi  kurmak  pek  mümkün  görünmediği  gibi  “yardım  etseydi 

ölmeyecekti” varsayımıyla bir olmazsa olmazlık (sine qua non) tespiti yapmak dahi zordur.202  

Bizce, bu gerçek ihmali suça (TCK 98) bağlı olarak bir neticeyi önleme yükümlülüğü getirmek 

gerçek  ihmali  suçların  yapısıyla  bağdaşmamaktadır.  Ayrıca  düzenleme,  uygulamada  sıklıkla  netice 

sorumluluğuna gidilmesi riskini taşımaktadır. Bu nedenle, TCK 98\2’nin kaldırılması yerinde olur. TCK 

88’e göre neticeyi önleme yükümlülüğü bulunanlar ise kesin bir şekilde TCK 98’in failini içermeyecek 

şekilde daraltılmalıdır. 

  Önümüzdeki  bir  diğer  sorun,  görünüşte  ihmali  suçlarla  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlar 

arasındaki  ilişki  ve bu  ikisinin birleşip birleşemeyeceğidir.  Türk Ceza Kanunu’na  göre doğası  gereği 

icrai olarak işlenebilen suçlar, ancak özel hükümlerde ayrıca gösterilmişse ihmali olarak da işlenebilir. 

Belki yalnızca niteliği tartışmalı olan terk suçunun, ayrıca gösterilmemiş olsa da, kimi zaman icrai kimi 

zaman  ihmali bir yönünün bulunduğu kabul edilebilir. Başlıca görünüşte  ihmali suçlar,  ihmali kasten 

                                                            
201 Koca/Üzülmez, op.cit., p.364 
202 İhmalin yüklenebilirliği bakımından hakim görüş; bu suçlarda tabii bir nedenselliğin bulunmadığını ve ihmalin 
nedenselliğinin  olmazsa  olmazlık  formülüyle  belirlenemeyeceğini  kabul  etmektedir.  Ancak  bunun  yerine 
kullanılan test de aslında yine bir olmazsa olmazlık değerlendirmesidir: “İhmali hareket yapılmasaydı, yani icrai 
bir hareket yapılsaydı, netice meydana gelecek miydi?” Bkz. Koca/Üzülmez, op.cit., p.371 
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yaralama (TCK 88) ve ihmali kasten öldürme (TCK 83)’dir. Kanunda düzenlenen bu ihmal suretiyle icra 

suçları,  görülebileceği  gibi  kasten  işlenebilen  suçlardır.  İhmali  suçlarla  taksir  ilişkisi hakkında  çeşitli 

görüşler mevcut olmakla birlikte203 bizce dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket doğası gereği 

yapma  (icrai)  ya  da  yapmama  (ihmali)  şeklinde  tezahür  edebilir.  Bir  başka  deyişle,  taksirli  suçlar 

bakımından  icrai‐ihmali  ayrımı  yapmaya  gerek  yoktur  ve  taksirli  yaralama‐öldürme  suçları  özel  bir 

düzenlemeye gerek olmaksızın ihmali olarak da işlenebilir.  

Kasten  yaralama  suçunun  ihmali  şeklini  düzenleyen  TCK  88’de  yalnızca  bir  ceza  indirimi 

öngörülmüş  ve  yüklenebilirlik  bakımından  kasten  öldürmenin  ihmali  davranışla  işlenmesi 

düzenlemesine göndermede bulunulmuştur. Önemle  ifade edelim ki; TCK 88’de müstakil bir suç tipi 

yer almamaktadır ve düzenleme gerek TCK 86 gerekse TCK 87 bakımından geçerlidir. Ancak yine de 

kasten yaralamanın netice sebebiyle ağırlamış hallerini ihtiva eden TCK 87’nin ihmali hareketle işlenip 

işlenemeyeceği teorik olarak açıklanmaya muhtaçtır.  

Görünüşte ihmali suçlarda garantörün bir neticeyi önleme yükümlülüğü vardır ve buradan da 

anlaşılabileceği  gibi  bu  tür  suçlar,  neticeli  suçlardır. Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda  bir  temel 

netice bir de ağır ya da başka netice bulunduğundan her  iki neticeye de  ihmali bir davranışla neden 

olmak mümkündür. Temel neticeye icrai bir hareketle, ağır ya da başka neticeye bunun devamındaki 

ihmalle neden olmak da mümkündür.  

Öncelikle,  başka  neticeli  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçların  ihmal  suretiyle  icra  şeklinde 

işlenmesi  durumunda,  kastın  başka  neticeyi  içermemesi  gerektiği  kuralı  aynen  icrai  olarak  işlenen 

suçlarda olduğu gibi geçerlidir.   Bu nedenle, TCK 87\4’teki kasten yaralama sonucu ölümün meydan 

gelmesi durumunda, ölüm neticesine yönelik kast varsa artık uygulamamız gereken hüküm, kasten 

öldürmenin  ihmali  davranışla  işlenmesi  (TCK  83)’dir.  Fail  yalnız  temel  neticeye  yönelik  bir  kast  ile 

ihmali harekette bulunmuş ve fakat ölüm neticesi meydana gelmişse, ölüm neticesi bakımından taksir 

araştırması  yapılacaktır.  Yukarıda  da  ifade  ettiğimiz  üzere  ihmali  bir  hareketin  taksirli  kabul 

edilmesine engel yoktur ve kasti suçlarda olduğu gibi bu yönde özel bir düzenleme gerekmez. Aynen 

hareketin  icrai olarak  işlendiği durumda olduğu gibi burada da temel neticeye yönelik kasti hareket, 

bizce  dikkat  ve  özen  yükümlülüğünün  zaten  ihlal  edilmiş  olduğunu  gösterir.  Geriye  sadece 

öngörülebilirlik başta olmak üzere yüklenebilirlik şartlarını aramak kalmaktadır.  

                                                            
203  Zaffaroni,  taksirli  ihmali  suçları  ayrıca  işlemekte  ve bunlara  “unutkanlık  suçları”  (delitos  de olvido)  ismini 
vermektedir. Bkz. Zaffaroni/Alagia/Slokar, op.cit., p.586 
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Özetle,  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  yaralama  ve  buna  benzer  olarak  yine  netice  sebebiyle 

ağırlaşmış halleri bulunan işkence suçlarının ihmali olarak işlenebileceğini söyleyebiliriz.204 

3.1.1.1.2. Çoğul Tipiklik: İçtima 
 

  Arapçadan  dilimize  geçen  içtima  kelimesi  esasen  toplanma  anlamına  gelir.  Oysa  batı 

dillerinde  bu  kavramı  karşılayan  terimler  (isp.concurso,  alm.Konkurrenz)  günlük  dilde  “yarış” 

anlamına  gelmektedir.  Nitekim,  bu  kelimelerin  Latince  atası  olan  “concurrentia”  birlikte  koşmak 

demektir. Bu bakımdan terimin Türk hukuk terminolojisindeki seyri ilginçtir. Şöyle ki; özel hukukta bir 

kişiye  birden  fazla  kanun maddesi  dava  açma  imkanı  verdiğinde  hukuki  sebeplerin  yarışmasından 

bahsedilir. Bu bakımdan  sözgelimi,  “sebeplerin yarışması” başlığı  taşıyan Borçlar Kanunu md.60 da 

aslında  bir  içtima  düzenlemesidir.205  Devletler  hukuku  ve  anayasa  hukukunda  da  uluslararası 

sözleşmelerin,  kanunların  ya  da  kararların  yarışmasından  söz  edilmektedir.  Terimin  günlük  dilden 

hukuk  terminolojisine geçmesi,   aynı anda koşan atletler gibi kanuni hükümlerin de bir olayla  ilgili 

olarak  aynı  anda  uygulanma  imkanı  bulması  fikrinden  hareketle  olmuştur.  Ceza  hukukunda  da 

meselenin özü  farklı değildir.  Failin bir  veya birden  fazla hareketi, birden  fazla  ceza normunu  ihlal 

ediyor ya da bir ceza normunu birden fazla kez ihlal ediyorsa bunların ne şekilde uygulanacağı yani ne 

şekilde  yarışacağı  bir  takım  kurallara  göre  belirlenecektir.  Ancak  kavram,  Türk  ceza  hukukunda 

“içtima”  terimiyle  ifade edilmiştir. Aslında, sözgelimi, haksız  tahrikle  taammüdün bir arada bulunup 

bulunamayacağı  gibi  meseleler  de  böylesi  birer  yarışma  sorunu  olduğu  halde  ceza  hukuku 

metodolojik olarak  içtima bahsini yalnız  suçların  tekliği ve çokluğu meselesi  ile bağlantılı olarak ele 

almaktadır.  Burada  içtimanın  kapsamı  bakımından  bir  değişiklik  yapmamakla  birlikte,  genelgeçer 

yöntemden bir miktar ayrılarak meseleyi genelde adet olduğu üzere suçun unsurlarından sonra değil 

tipiklik  bahsiyle  birlikte  ele  aldık.  Çünkü,  içtima,  failin  ya  bir  hareketle  ya  da  bir  suç  işleme  kararı 

kapsamında birden fazla hareketle, birden fazla kez tipiklik meydana getirmesi durumudur. 

  Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlar  ile  içtima  bahsi  yakın  ilişki  içerisindedir.  Çünkü,  netice 

sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda  da  aslında  birden  fazla  tipiklik  ortaya  çıkmaktadır.  Sözgelimi,  kasten 

yaralama sonucu taksirle ölüme neden olan (TCK 87\4) failin hareketiyle hem kasten yaralama hem 

                                                            
204  Doğan,  op.cit.,  p.107,  Seydi  Kaymaz,  Kasten  Yaralama  Sonucu Ölüme Neden Olma  (Neticesi  Sebebiyle 
Ağırlaşmış Yaralama Suçu), Adalet Yayınevi, Ankara 2009, p.78 
205 Sebeplerin yarışması Madde 60‐ Bir kişinin sorumluluğu, birden çok sebebe dayandırılabiliyorsa hâkim, zarar 
gören aksini istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim imkânı sağlayan 
sorumluluk sebebine göre karar verir. 
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taksirle öldürme suçları tipik olarak gerçekleşmektedir. Failin hareketi tek olduğundan öncelikle fikri 

içtima hususunun incelenmesi gerekir; çünkü fikri içtimada hareket tek, tipiklik çoğuldur.206 

  Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçta  fail  tek  hareketle  birden  fazla  tipik  neticeye  neden 

olmaktadır. Böylelikle hareketin tek olması bakımından netice sebebiyle ağırlaşmış suç ile fikri içtima 

ortak  bir  özelliğe  sahiptir.  Şimdi  karar  verilmesi  gereken,  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçta  tek  bir 

suçun mu yoksa birden fazla suçun mu mevcut olduğudur. 

  Kastın aşılması  ile netice sebebiyle ağırlaşmış suç arasında ayrım yapan Dönmezer/Erman’a 

göre; kastın aşılmasın failin maksadını aşan tek bir netice vardır ve kastın aşılmasında bu ağır netice 

fiilin ayrı ve bağımsız bir hukuki nitelik kazanmasını yani yeni bir suç tipinin ortaya çıkmasını sağlar.207 

Doğan’a göre  ise,   netice  sebebiyle ağırlaşmış  suçlar,  “bünyesinde bir  temel  suç  tipini ve ona bağlı 

olarak  gerçekleşen  özel  bir  neticeyi  barındıran  karma  tipiklik”  şeklidir.208  Yine  yazara  göre;  netice 

sebebiyle ağırlaşmış suç ile bünyesinde barındırdığı suç tipleri arasında görünüşte içtima ilişkisi vardır 

ve ölüm neticeli kasten yaralama durumunda hem  kasten yaralama hem  taksirle öldürme hem de 

netice  sebebiyle ağırlaşmış yaralama  suçlarını  işlemiş olan  fail, genel norm‐özel norm  ilişkisi gereği 

yalnız netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan cezalandırılır.209  

  Bizce, kanunkoyucunun bir durumu ayrı bir  isimlendirme yaparak özel olarak cezalandırması 

ilgili  normda mutlaka müstakil  bir  suç  tipinin  bulunduğu  anlamına  gelmemektedir.  Tipikliğin  ana 

işlevi,  kanunilik  ilkesini  somutlaştırarak  bireyi  yasaklı  davranış  konusunda  uyarmaktır.  Buna  göre; 

müstakil bir  suç  tipinden bahsedebilmek  için normun bireye hangi davranışı yapmaması gerektiğini 

açıkça  bildirmiş  olması  gerekmektedir.  Kasten  yaralamada  “yaralamayacaksın”  yasağı  çok  açıktır. 

Belirli  bir  hareketi  tipikleştirmeyen  taksirle  öldürmede  ise  “kimsenin  ölümüne  neden  olmamaya 

dikkat  ve  özen  göster”  emri  güvence  işlevi  bakımından  sorunlu  olmakla  birlikte,  en  azından  ölüm 

neticesini  tipikleştirmiştir  ve  muğlak  da  olsa  bireyleri  bu  tipik  neticeden  sakınmak  konusunda 

uyarmaktadır. Netice  sebebiyle ağırlaşmış  suçlarda  ise ağır  ya da başka neticeye  yönelik  kast  veya 

taksirin bulunduğu durumları ayırmak gerekir. Ağır netice bakımından kastın bulunduğu durumlarda 

“kimsenin kemiğini kırma” ya da “kimsenin gözünü çıkarma” gibi sınırları belirlenebilen ve kanundaki 

tipik  davranışlardan  farklı  birer  yasak  vardır.  Bunlar  tüm  diğer  kasıtlı  tipler  gibidir.  Herhangi  bir 

nitelikli  hale  göre  bir  özellik  arzetmemektedirler.  Ancak,  ağır  ya  da  başka  neticenin  bakımından 

taksirin  bulunduğu  durumlarda  kanunkoyucunun  bireye  verdiği  mesaj,  karmaşıktır.  Kanunkoyucu 

temel neticeyi yasaklamakta ve buna yakın bir netice olan ağır neticeye neden olmaması için kişiden 

                                                            
206 Eugenio Raúl Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, Parte General, Tomo: IV, Ediar, Buenos Aires 1981, p.554 
207 Dönmezer/Erman, op.cit., p.241 
208 Doğan, op.cit., p.263 
209 ibid. 
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dikkat ve özen göstermesini  istemektedir. Oysa  işlenen temel suç, ağır netice bakımından dikkat ve 

özensizliği  zaten  göstermektedir.  Bir  başka  deyişle,  “kimseyi  yaralama,  yaralarsan  da  ölmemesine 

özen göster” şeklinde bir emir ya da yasağın kalıplaştırdığı bir özel davranış biçimi yoktur. Ağır netice 

bakımından taksirin aranmasından kasıt, ağır neticenin faile yüklenebilir olmasıdır. Ağır neticeli netice 

sebebiyle ağırlaşmış suçlarda ağır neticenin  taksirli hali kanunda ayrıca düzenlenmemiş olduğundan 

bunlar bakımından ayıplı bir tipiklikten bahsedilebilir. Ancak başka neticeli netice sebebiyle ağırlaşmış 

suçlarda  ise kanunkoyucu ağır neticeden sakınılması konusundaki çekirdek emri başka bir maddede 

zaten  göstermiş  ve  gerekli  ihtarı  yapmıştır.  Bunlar  bakımından  gerçek  anlamda  bir  tipiklikten 

bahsedilemez. Öyleyse burada  kanunkoyucunun  iki  tip  arasında uygulanmasını öngördüğü özel bir 

içtima düzenlemesinden bahsetmek gerekir. 

3.1.1.1.2.1. Bileşik Suç 
 

  Müstakil bir  tipikliği haiz olan bileşik  suçlar, netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlardan  farklıdır. 

TCK  42’ye  göre;  biri  diğerinin  unsurunu  veya  ağırlaştırıcı  nedenini  oluşturması  dolayısıyla  tek  fiil 

sayılan  suça  bileşik  suç  denir  ve  bu  tür  suçlarda  içtima  hükümleri  uygulanmaz.  Bileşik  suç 

düzenlemeleri, suçu oluşturan fiiller ayrı birer suç oluşturmakla birlikte yan yana geldiklerinde ortaya 

çıkan  fazladan  bir  haksızlığı  yahut  öncelikle  önlenmesi  gereken  bir  tehlikeli  davranışı  yasaklarlar. 

Örneğin  yağma  suçunun  faili,  cebir,  tehdit  ve  hırsızlık  suçunun  faillerine  göre,  hukuki  değeri  daha 

fazla tehlikeye atan yahut hukuki değere daha fazla zarar veren bir davranış ortaya koymaktadır. Bu 

davranış;  bünyesindeki  suçlardan  rahatlıkla  ayrılabilir  ve  ancak  kasten  işlenebildiği  için  de  içerdiği 

yasak gayet açıktır; “kimsenin malını zorla alma!”. Bu nedenle, bileşik suç, müstakil bir suç tipi vücuda 

getirmektedir. 

  Kanunkoyucu çoğu zaman fazladan bir haksızlığı fazla cezalandırmak (orantılılık ilkesi) ile aynı 

davranışı  iki kez cezalandırmamak  (non bis  in  idem) arasında kalmaktadır ve bu durum bileşik suçla 

netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  ilişkisinde  açıkça  görülür.  Örneğin,  TCK  102\4,  “Suçun  işlenmesi 

sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda 

kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.” diyerek bileşik suç uygulamasının önüne 

geçmiştir.  Maddede  bahsedilen  “mağdurun  direncinin  kırılmasını  sağlayacak  ölçünün  ötesinde 

cebir”in  cinsel  saldırının  içinde  yer  almayan  fazladan bir haksızlık olduğunu  kabul etmekle birlikte, 

kanunun  gösterdiği  şekliyle  gerçek  içtima  uygulanmasının,  fıkrada  failin  kasten  yaralamanın  temel 

halinden mi netice sebebiyle ağırlaşmış halinden mi cezalandırılacağı konusunda açıklık olmadığından 

bahsettiğimiz yasağı ihlal edebileceğini düşünüyoruz.  Aslında mağdurun direncini kırmak bakımından 
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yeterli  cebirin  kasten  yaralamanın  ağır  neticelerinden  birine  neden  olması  ya  da  olmaması;  ve 

fazladan  cebirin  yine  ağır neticeyi ortaya  çıkarması  ya da  çıkarmaması mümkündür.   Bir  kere, her 

mağdurun  göstere(bile)ceği  direnç miktarı  farklıdır. Ortalama  bir mağdur  bulunduğunu  düşünecek 

olursak;  sadece mağdurun  direncini  kıracak  ölçüde  bir  cebir  kullanılmışsa  bu  kasten  yaralamanın 

temel  hali  olup,  bileşik  suç  olan  cinsel  saldırı  suçunun  içinde  yer  aldığından  zaten  ayrıca 

cezalandırılmaz.  Aynı  nitelikteki  bir  cebir  kasten  yaralamanın  ağır  neticelerinden  birine  neden 

olmuşsa bu neticenin faile yüklenip yüklenemeyeceği somut olaya göre tartışmak gerekir fakat kanun 

sanki bunun daima bileşik  suçun  içinde kalacağını öngörmektedir. Öte yandan, mağdurun direncini 

kırmayı  sağlamanın  ötesinde  bir  cebir  eğer  kasten  yaralamanın  netice  sebebiyle  ağırlaşmış 

hallerinden birine neden olmuşsa; bu durumda uygulanacak gerçek  içtima, hem kasten yaralamanın 

hem cinsel saldırının  içinde yer alan kasten yaralamanın temel halinin  iki kez cezalandırılmasına yol 

açacaktır. 

3.1.1.1.2.2. Fikri İçtima 
 

  Başka neticeli netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar, bizce birer özel fikri  içtima düzenlemesidir. 

Bu  noktada  TCK’nın  fikri  içtimayı  ele  alış  biçimine  yakından  bakmak  gerekir.    Failin,  tek  hareketle 

birden fazla suç işlemesi, fikri içtima uygulanmasını gerektirir. TCK 44’e göre; işlediği bir fiil ile birden 

fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı 

cezalandırılır.  Ancak,  bu  maddede  düzenlenen  durum  esasen  farklı  neviden  fikri  içtimadır. 

Kanunkoyucu,  aynı  neviden  fikri  içtima  durumunu,  TCK  43\2’de  zincirleme  suçla  birlikte 

düzenlemiştir. Buna göre; aynı  suçun birden  fazla kişiye karşı  tek bir  fiille  işlenmesi durumunda da 

zincirleme  suç  hükümleri  uygulanacak  ve  ceza  dörtte  birinden  dörtte  üçüne  kadar  arttırılacaktır. 

Belirtelim  ki;  kanunkoyucumuz  fikri  içtima  uygulamaları  konusunda  pek  istekli  değildir.  Şöyle  ki; 

evvela TCK 43\son’da  kasten öldürme,  kasten  yaralama,  işkence  ve  yağma  suçları  istisna  tutularak 

bunlarda  aynı  neviden  fikri  içtimanın  (kanuna  göre  zincirleme  suçun)  önüne  geçmiş  ve  TCK  44  ile 

çelişki  yaratmak  pahasına  gerçek  içtima  uygulanmasını  öngörmüştür.  Öte  yandan,  TCK’nın  özel 

hükümlerinde bir çok ayrık durum yaratılmış ve özel içtima düzenlemeleri getirilmiştir. Birçoğunu fikri 

içtima  yasağı  veya  gerçek  içtima  zorunluluğu olarak  adlandırabileceğimiz bu  düzenlemelerin  tespit 

edebildiğimiz kadarı şöyledir: 

i) Soykırım (TCK  76/2) 

ii) İnsanlığa karşı suçlar (TCK 77/2) 

iii) Taksirle öldürme (TCK 85/2) 
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iv) Taksirle yaralama (TCK 89/4) 

v) İnsan üzerinde deney (TCK 90/5) 

vi) Organ veya doku ticareti (TCK 91/8) 

vii) Terk (TCK 97/2) 

viii) Cinsel saldırı (TCK 102/4) 

ix) Çocukların cinsel istismarı (TCK 103/5) 

x) Tehdit (TCK 106/3) 

xi) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK 109/6) 

xii) Ortak hüküm (112,113,114,115,116,117) (TCK 119/2) 

xiii) Hakaret (TCK 125/5) 

xiv) Nitelikli hırsızlık (TCK 142/4) 

xv) Nitelikli yağma (TCK 149/2) 

xvi) İçtima (sahtecilik suçları) (TCK 212/1) 

xvii) Suç işlemeye tahrik (TCK 214/3) 

xviii) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK 220/4 vd.) 

xix) Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması (TCK 223/4,5) 

xx) Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali (TCK 224/2,3) 

xxi) İhaleye fesat karıştırma (TCK 235/4) 

xxii) Edimin ifasına fesat karıştırma (TCK 236/3) 

xxiii) Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması (TCK 256/1) 

xxiv) Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (TCK 264/2) 

xxv)Görevi yaptırmamak için direnme (TCK 265/5) 

xxvi) İftira (TCK 267/4) 

xxvii) Yalan tanıklık (TCK 272/5) 

xxviii) Hükümlü veya tutuklunun kaçması (TCK 292/4) 

xxix) Kaçmaya imkan sağlama (TCK 294/4,7) 

xxx) Hükümlü veya tutukluların ayaklanması (TCK 296/2) 

xxxi) Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme (TCK 298/3) 

xxxii) Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK 302/2) 

xxxiii) Düşmanla işbirliği yapmak (TCK 303/3) 
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xxxiv) Anayasayı ihlal (TCK 309/2) 

xxxv)Yasama organına karşı suç (TCK 311/2) 

xxxvi) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan (TCK 313/4) 

 

  TCK’nın özel hükümlerinde özel içtima düzenlemelerinin bu denli çok olması kanunkoyucunun 

fikri  içtimaya  çok  sıcak bakmadığını  ve bir  çok durumda gerçek  içtima uygulanarak her  fiilden ayrı 

cezalandırma yapılmasını istediğini göstermektedir. Şüphesiz ki, bu bir suç politikası tercihidir. Yalnız 

bu  tercihin  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda  yarattığı  özel  durum,  bu  tercihin  yerindeliğinin 

sorgulanmasına yol açmaktadır ki bu hususa birazdan değineceğiz. 

  Başka  neticeli  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda  da  esasen  fikri  içtimayı  gerektiren  bir 

durum  vardır. Çünkü  fail,  tek hareketle birden  fazla  suç  işlemiştir. Bir  kişiyi  kasten  yaralayan  fakat 

öldürme kastı bulunmayan faile bu ölüm neticesi taksirine göre yüklenebiliyorsa; fail kasten yaralama 

ve taksirle öldürme suçlarını tek hareketle işlemiş olur. Ancak kanunkoyucu, bu durumdaki failin TCK 

44’e  göre  yalnız en  ağır  cezayı  gerektiren  suçtan  ceza  almasını  istememiş  ve TCK 87/4’te  ayrık bir 

düzenleme  yaparak  farklı bir  ceza öngörmüştür. Bizce müstakil bir  tipik davranışı  göstermeyen bu 

düzenlemenin niteliği, bir özel fikri içtima düzenlemesi olmaktan ibarettir. Bu özel düzenleme olmasa 

idi, fikri  içtima uygulanması gerekecekti.210 Nitekim, TCK’da vücut bütünlüğüne karşı suçların hemen 

tamamında netice sebebiyle ağırlamış haller yer almakla birlikte, kısırlaştırma suçunu düzenleyen TCK 

101’de  bu  tür  bir  hüküm  yer  almamıştır.  Oysa  bir  kişinin  kısırlaştırma  fiilinin  işlerken mağdurun 

ölümüne neden olması pekala mümkündür. Bu durumda tek hareketle birden fazla suç  işlendiği  için 

fikri içtima uygulanacaktır. 

  Kanunkoyucunun  TCK  87/4  ile,  TCK  44  uygulamasının  önüne  geçmesi,  anlaşılabilir  bir 

durumdur. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu bir suç politikası tercihidir ve kanunkoyucu daima fikri 

içtima  yerine  gerçek  içtimayı  tercih  edebilir. Ancak,  TCK 87/4’ün niçin  kasten  yaralama  ve  taksirle 

öldürme  suçlarının  toplam  cezasından daha  ağır  bir  ceza öngördüğünü  anlamak mümkün değildir. 

Mağduru kasten yaralayan faile ölüm neticesini taksirine göre yükleyebiliyorsak; failin alması gereken 

ceza  kasten  yaralama  ve  taksirle  öldürme  suçlarının  cezalarının  toplamıdır.  Failin  daha  fazla  ceza 

almasını  gerektiren  fazladan  bir  haksızlık  yoktur211  ve  bu  ağır  cezalandırma  kusurla  orantılı  ceza 

ilkesiyle  bağdaşmamaktadır.  Doğan’ın  temel  suç  tipinin  içinde  yer  alan  ağır  neticeyi  meydana 

getirebilecek özel  tehlikelilik halinin ağır  cezayı haklı kılması ve netice  sebebiyle ağırlaşmış  suçların 

ağır  haksızlık  içeriğinin  fikri  içtima  hükümleri  ile  yeteri  kadar  karşılanmasının mümkün  olmaması 

                                                            
210 Doğan, op.cit., p.266 
211 Díez Ripollés, op.cit., p.224  
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görüşüne212 katılamıyoruz.   Kanunkoyucu  fikri  içtimalık bir olayda gerçek  içtimayı  tercih edebilecek 

olmakla birlikte, failin sorumluluğunu gerçek içtimayla elde edilecek cezanın üzerine çıkaramaz. Eğer 

başka  netice  ortaya  çıkmasa  idi,  aynı  hareket  hakkındaki  “özel  tehlike”  değerlendirmesini 

yapmayacaktık  ve  fail  yalnız  kasten  yaralamadan  ceza  alacaktı. Bir başka deyişle,  ağır  ya da başka 

netice bakımından yaratılan tehlikenin cezası, temel suç tipinin cezasının içinde zaten mevcuttur. Bu 

tehlikeyi neticenin ortaya çıkması ile birlikte ikinci kez cezalandırmak, aynı hareket hakkında ikinci kez 

haksızlık  değerlendirmesi  yapmak  mümkün  değildir.213  Öte  yandan,  kasten  yaralama  olmasa  idi, 

taksirle  öldürmeye  neden  olan  hareketin  içerdiği  tehlikenin  ağırlığına  göre  cezada  farklılık 

yaratamayacaktık çünkü öngörmeye dayalı basit taksir‐bilinçli taksir ayrımının dışında dikkat ve özen 

yükümlülüğü  ihlalinin ağırlığına dayalı ve daha  tehlikeli davranışı daha ağır cezalandırmaya yarayan 

bir ağır taksir düzenlemesi de kanunda yer almamaktadır. Belki de taksirle  ilgili hükmün hafif taksir‐

ağır  taksir  şeklinde  düzenlenmesi  ve  somut  olayda  ağır  taksirin  varlığına  hükmedilirse  kasten 

yaralama  ile  ağır  taksirle öldürme  arasında  gerçek  içtima uygulanması  en  isabetli  yol olacaktır. Bu 

nedenle;  TCK  87/4  gibi  başka  neticeli  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçların  kanundan  çıkarılarak, 

istenen amacın TCK 43/son’daki gibi bir  fikri  içtima yasağını  farklı neviden  fikri  içtimayı düzenleyen 

TCK 44’e de koyarak elde edilmesi taraftarıyız.  

  Bir ceza kanununda fikri içtimaya yer verilip verilmemesi ya da bunun bazı suçlarda uygulanıp 

diğerlerinde uygulanmaması bir suç politikası tercihi olup ayrı bir tartışmanın konusudur. Ancak kusur 

ilkesini gözeten bir kanunda, fazladan bir cezanın ancak fazladan bir haksızlığın karşılığı olması ve aynı 

durumdaki  failler  için eşit ceza öngörülmesi gerekmektedir. Kanunkoyucumuz, kusurla orantılı ceza 

verilebilmesi  imkanını,  açık  düzenleme  bulunmayan  yerlerde  TCK  61’deki  cezanın  belirlenmesi 

(bireyselleştirilmesi)  aşamasına  bırakmıştır.  Sözgelimi;  seçimlik  hareketli  suçlarda  seçimlik 

hareketlerden birini yapanla her  ikisini birden yapan arasında bir fark yoktur ve  ikincisinin daha ağır 

ceza almasını hakim ancak, TCK 61/1’e göre temel cezayı belirlerken sağlayabilir. Keza, kanunkoyucu 

nitelikli hallerin  içtimaı meselesini düzenlememiş olup; birden  fazla nitelikli halin meydana gelmesi 

halinde yalnız bunların hangi sırayla uygulanacağı belirlemiştir. (TCK 61/4) Ancak aynı fıkrada yer alan 

seçimlik  nitelikli  hallerden  birden  fazlası  işlenirse,  söz  gelimi  bir  kişi  ‐her  ikisi  de  TCK  87/2’de 

düzenlenen nitelikli hallerden‐ başka bir kişinin konuşma yeteneğinin kaybolmasına ve buna ek olarak 

yüzünde  sürekli  değişikliğe  neden  olursa  fail  tek  ceza  alacaktır  ve  ortaya  çıkan  fazladan  haksızlığı 

cezalandırmanın  tek yolu TCK 61’dir. Yine belirtelim ki; kanunda ağır netice bakımından en azından 

taksir yeterli görüldüğünden ve kast  ile  taksir arasında  ceza bakımından bir ayrım yapılmadığından 

orantılılık  ilkesine  göre  bir  uygulama  ancak  TCK  61  sayesinde  olacaktır.  Görüleceği  üzere  bu  gibi 

                                                            
212 Bkz. Doğan, op.cit., p.268 
213 Díez Ripollés, loc.cit. 



79 
 

durumlarda;  ortada  fazladan  bir  haksızlık  olduğu  halde  farklı  ceza  veya  özel  içtima  düzenlemesi 

yapılmayıp  iş, TCK 61’le hakime bırakılmıştır. Hal böyleyken, ortada fazladan bir haksızlığın olmadığı 

başka neticeli netice sebebiyle ağırlaşmış suç için daha ağır bir ceza öngörülmesi kusur ilkesine uygun 

bir düzenleme değildir. 

3.1.1.1.2.3. Zincirleme Suç 
 

  Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarla  zincirleme  suçun  ilişkisine  değinecek  olursak,  netice 

sebebiyle  ağırlaşmış  halleri  bulunan  kasten  yaralama  ve  işkence  suçlarında  TCK  43/son’daki  yasak 

gereği zincirleme suç hükümlerinin uygulanmayacağını söyleyebiliriz. Ancak maddenin  ilk halinde bu 

yasak kapsamında kalan ve daha sonra çıkarılan cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı bakımından 

bir takım meseleler ortaya çıkmıştır. Şöyle ki; Yargıtay, mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması 

hâlinin (TCK 102/5, 103/6) teselsül edemeyeceğine karar vermiştir. İlk derece mahkemesi TCK 103/6 

üzerinden  zincirleme  suç  artırımını  uygulamış  ancak  CGK,  kalıcı  hasarın  ancak  bir  kez  oluşacağını, 

gerçekleşen  her  eylemde  ruh  sağlığının  yeniden  bozulmasının mümkün  olmadığını  ve  bu  nedenle 

netice  sebebiyle  ağırlaşmış  hale  zincirleme  suç  hükümlerinin  uygulanamayacağına  karar  vermiş  ve 

ceza uygulamasını şu şekilde göstermiştir:  

“O  halde  ceza  uygulaması  yapılırken,  zincirleme  suç  hükümlerinin  uygulanacağı  hallerde, 
TCY'nin  43. maddesi  uyarınca  artırım,  diğer  artırım  nedenleri  uygulanarak  bulunan  ceza  üzerinden 
yapılacak  ve  artırım  miktarı,  neticesi  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  nedeniyle  TCY'nin  103/6.  maddesi 
uyarınca  yapılacak  artırımla  bulunan  ceza  miktarı  üzerine  eklenerek  sonuç  ceza  miktarı 
belirlenecektir.  

Ceza Genel Kurulu'nca ulaşılan sonuç;  

Somut olayda sanığın, aynı suç  işleme kararı  ile hareket ederek, mağdurun birden  fazla kez 
vücuduna organ  sokmak  suretiyle  ve  ruh  sağlığının bozulmasına  yol açacak  şekilde  istismar eylemi 
nedeniyle uygulanacak yaptırım lehe uygulama önerileri esas alınarak şu şekilde saptanacaktır:  

Vücuda  organ  sokmak  suretiyle  cinsel  istismar  eylemi  nedeniyle  5237  sayılı  TCY'nin  103/2. 
maddesi uyarınca 8 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına,  

Eylemin cebir kullanılarak gerçekleştirilmesi nedeniyle TCY'nin 103/4. maddesi uyarınca cezası 
1/2 oranında artırılarak 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına,  

Mağdurun  ruh  sağlığının  bozulmuş  olması  nedeniyle  TCY'nin  103/6. maddesi  uyarınca  15 
yıldan aşağıya ceza tayin edilemeyeceğinden 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına,  

İstismar  eyleminin  zincirleme  şekilde  gerçekleştirilmesi  nedeniyle  TCY'nin  43.  maddesi 
uyarınca cezası 1/4 oranında artırılarak ve bu artırım 103/4. maddesiyle belirlenen ceza miktarı olan 
12 yıl hapis üzerinden yapılmak suretiyle bulunan 3 yıl sonucunun, 103/6. madde  ile belirlenen ceza 
miktarı üzerine eklenmesi sonucunda 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına,  
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Takdiren  indirim  nedeni  uygulanmak  suretiyle  TCY'nin  62. maddesi  uyarınca  1/6  oranında 
indirim yapılarak, sonuçta sanığın 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmelidir.”214 

Yargıtay  CGK,  bu  kararında  ruh  ve  beden  sağlığının  ancak  bir  kez  bozulabileceğini  isabetle 

belirtmiş  olmakla  birlikte;  ceza  tayininde  izlediği  yöntem,  hukuki  dayanaktan  yoksundur.215  Temel 

suça zincirleme suç hükmü uygulanarak elde edilen 3 yıllık artırım miktarını kesip, netice sebebiyle 

ağırlaşmış  suçun  cezası  olan  15  yılın  üzerine  yapıştırmak  her  türlü  hukuk  tekniğine  uzaktır  ve 

zincirleme suça  ilişkin artırımın temel cezanın belirlenmesinden sonra uygulanacağını belirleyen TCK 

61  ile de bağdaşmamaktadır. Aslında bu olayda Yargıtay, 12 yıl veya 15 yıl üzerinden zincirleme suç 

artırımını uygulamak  ile zincirleme suç hükmünü hiç uygulamamak arasında kalmış ve her üç yol da 

adalet duygusunu  tatmin etmediğinden suçu  ikiye bölerek zorlama bir yola gitmiştir. Ancak kanuna 

uygun bir orta yol yoktur. Doğan, burada beden ve ruh sağlığının hangi fiilden sonra bozulduğunun 

tespitinin de çok zor olduğunu ve  şüpheden sanık yararlanır  ilkesi gereği,    tüm  fiiller sonucunda bu 

ağır  neticenin  gerçekleşmiş  olduğunun  kabulü  gerektiğini  ve  bu  durumda  işlenen  cinsel  saldırı 

fiillerinin tamamının netice sebebiyle ağırlaşmış suçun  icra hareketleri haline geleceğini, bu nedenle 

de zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağını ve cinsel saldırı fiillerinin birden fazla oluşunun 

ancak temel ceza verilirken gözetilebileceğini ifade etmektedir.216 Bizce, beden ve ruh sağlığının hangi 

fiilden  sonra  gerçekleştiğinin  tespiti  mümkün  değilse,  uygulanamayacak  olan  zincirleme  suç 

hükümleri değil, netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç hükmüdür.  Faile, bir neticenin  yüklenebilmesi  için 

bunun  açıkça  hangi  davranışın  sonucu  olduğunun  gösterilebilmesi  ve  ispatlanabilmesi  gerekir.  Bu 

ihtimalde yalnız temel ceza üzerinden zincirleme suç hükmü uygulanacaktır. Öte yandan, birden fazla 

cinsel saldırının bağımsızlıklarını kaybederek netice sebebiyle ağırlaşmış suçun icra hareketleri haline 

gelmesi yani ortada tek suç olduğu sonucuna varmak da mümkün değildir. Hangi fiilden sonra ruh ve 

beden sağlığının bozulduğunun  ispatlanabilmesi durumunda  ise Yargıtay’ın  içine düştüğü sorun baki 

kalmaktadır. Yalnız temel ceza üzerinden zincirleme suç hükmünü uygulayarak sonuç cezayı bulmak, 

TCK  103/6’nın  görmezden  gelinmesi  anlamına  gelecek;  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  hal  üzerinden 

zincirleme  suç  artırımını  uygulamak,  bizi  sanık  bakımından  ağır  ve  haksız  bir  sonuca  götürecek  ve 

nihayet  zincirleme  suçu  hiç  uygulamamak  ise  gerçek  içtimanın  önünü  açıp  daha  da  adaletsiz  bir 

durum yaratacaktır. Çözümümüze birazdan değineceğiz. 

Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  ile  zincirleme  suç  ilişkisi  bakımından  üzerinde  durulması 

gereken  bir  sorun  da  ağır  neticeye  taksirle  neden  olunması  ile  ilgilidir.  Şöyle  ki,  zincirleme  suçu 

düzenleyen TCK 43’e göre; “Bir suç işleme kararının  icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye 

karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir.“ Bu düzenlemeye göre bir 

                                                            
214 Yargıtay CGK, E:2007/5‐142,  K:2007/240, T:20.11.2007 
215 Aynı yönde bkz. Doğan, op.cit., p.272 
216 Doğan, op.cit., p.273 
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suç  işleme  kararı  şarttır  ve  taksirli  suçlarda  bir  suç  işleme  kararından  bahsedilemeyeceği  için 

zincirleme  suç  hükümleri  uygulanmaz.  Hal  böyleyken,  ağır  neticeye  yalnız  taksirle  neden  olunan 

durumlarda  netice  sebebiyle  ağırlamış  suçlarda  zincirleme  suç  hükümlerinin  uygulanıp 

uygulanmayacağı tartışmalı hale gelir. Gerçekten temel netice suç  işleme kararı kapsamına kalmakla 

birlikte ağır netice bunun dışında kalmaktadır. Öyleyse, ağır neticeye taksirle neden olunduğu zaman 

zincirleme suç hükümlerinin netice sebebiyle ağırlaşmış suçun cezası üzerinden uygulanması imkansız 

hale gelmektedir. Fakat zincirleme suçu uygulamamak da ‐hukuki olmayan bir yorumla fiilleri tek suç 

olarak kabul etmezsek‐ gerçek  içtima uygulanarak çok ağır ve adaletsiz bir sonuç ceza çıkmasına yol 

açacaktır.  

Aslında şu olay dahi, ruh ve beden sağlığının bozulmasının yaralama suçunu oluşturduğu göz 

önüne alınırsa, kanunda ayrıca bir cezası bulunan bir fiili bir diğerine ulayıp ayrı bir ceza belirlemenin 

nasıl da hukuk  tekniğini  zorladığını  ve mahkemeleri bunları  tekrar bölmeye  sevkettiğini  gayet  açık 

şekilde  göstermektedir.  Bu  başka  neticeli  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  düzenlemesi  olmasa  idi, 

cinsel  istismarın cebir yoluyla  işlenmesi  için öngörülen cezaya zincirleme suç hükmü uygulanacak ve 

üzerine, bir bileşik  suçun yahut  fikri  içtimanın mevcudiyetine hükmedilmez  ise, yaralamanın  cezası 

eklenecekti. Mevcut durumda Yargıtay’ın  izlediği yöntem adil görünse de hukuka uygun değildir ve 

hukuka  nispeten  uygun  sonuç  bizce  ancak  TCK  103/6’nın  kaldırılması  ve  bu  zamana  kadar  da  bu 

maddenin, sonuç cezanın 15 yıldan aşağı olamayacağı şeklinde anlaşılması ile elde edilebilir.  

Yukarıdaki  açıklamalardan  bağımsız  olarak;  TCK  103/6’nın  başka  içtima  sorunlarına  yol 

açacağını da belirtelim. Fıkrada bahsedilen beden ve ruh sağlığının bozulması için Yargıtay kalıcı hasar 

aramaktadır ancak bu öyle bir kalıcı hasardır ki kasten yaralamanın ağır neticeleri arasında sayılmış 

değildir. Nitekim 5. fıkrada, “Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun 

ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca  kasten  yaralama  suçuna  ilişkin hükümler uygulanır.” 

denilerek kasten yaralamanın netice sebebiyle ağırlaşmış hallerine farklı bir sonuç bağlanarak gerçek 

içtima  uygulanması  öngörülmüştür.  Yargıtay  yukarıdaki  kararında  “Cinsel  istismar  suçlarında, 

görünüşte neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç halinin söz konusu olduğu ve gerek uygulamada gerekse 

öğretide  kabul  edildiği  üzere  ortada  bağımsız  bir  suç  bulunmayıp, meydana  gelen  ağır  neticeden 

dolayı  cezanın  ağırlaştırıldığı  kabul  edilmektedir.  Mağdurun  ruh  sağlığının  bozulması  halinde, 

bağımsız  ve müstakil  ceza  belirlenmesini  gerektiren  bir  suç  hali  bulunmayıp,  suçun  temel  şekline 

nazaran cezanın daha ağır belirlenmesini gerektiren bir artırım nedeni söz konusudur.” demektedir. 

Başka  neticeli  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçları  birer  içtima  kuralı  kabul  eden  görüşümüzden 

hareketle TCK 103/6’nın müstakil bir suç olmadığı konusunda yüksek mahkemeye katılmakla birlikte, 

Yargıtay’ın  kendisiyle  de  çelişen  iddiasının  aksine  “mağdurun  ruh  sağlığının  bozulması”  halinin 
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müstakil bir suç olduğunu ve bu suçun kasten yaralama suçu olduğunu söylememiz gerekir.217 Ancak 

kasten yaralamanın nitelikli halleriyle eşleşmeyen 6. fıkranın, kasten yaralamanın temel haline denk 

geldiğinin  kabul  edilmesi  ise  bunun  niçin  cinsel  istismar  suçunun  içinde  kalmayacağını  ve  çifte 

cezalandırma  yasağına  takılmadan  cezalandırma  yapmanın  nasıl  olacağını  açıklamanın  imkansız 

olması bakımından  sorunludur.  Esasen  kasten  yaralamanın  temel halinin hiçbir  suçun  ağır neticesi 

olması mantıken mümkün değildir çünkü bu yaşam hakkına karşı işlenebilecek en basit suçtur ve bir 

tür yedek norm olan bu tip, daha ağır suçların içinde zaten vardır. Öte yandan, başka neticeye yönelik 

kastın bulunduğu durumlarda netice sebebiyle ağırlaşmış suçun yerine görünüşte içtima gereği yalnız 

ilgili  suç  tipinin  uygulanacağı  açıklamamızdan  hareketle,  failin  başka  netice  olan  mağdurun  ruh 

sağlığını bozmaya yönelik kastı varsa yalnız kasten yaralamadan cezalandırılması gibi tuhaf bir sonuca 

varmamızı gerektirecektir. Cebir yoluyla cinsel istismar ile kasten yaralama arasında meydana gelecek 

bu içtima sorunlarından dolayı da bizce uygulanması imkansız olan TCK 103/6’nın kaldırılması yerinde 

olur.  

3.1.1.2. Netice 
 

  Netice, uzun zaman her suçta mutlaka bulunan bir unsur olarak kabul edilmiş ve suçlar yalnız 

neticesi  harekete  bitişik  ve  neticesi  hareketten  ayrılabilen  suçlar  olarak  sınıflandırılmaya  tabi 

tutulmuştur. Oysa bir suçun oluşabilmesi için pekala hiçbir neticenin gerçekleşmesi aranmayabilir ve 

böylesi  suçlar  sırf  hareket  suçları  adını  alır.218  Bu  eğilim,  netice  yerine  hareketi  esas  alan  ve  fiilin 

içerdiği  haksızlığı  neticede  değil,  harekette  arayan  bir  sorumluluk  anlayışının  gelişmesinin 

sonucudur.219 Neticeli suçlar, kimi zaman hareketle arasına uzun bir zaman ve bir çok dış etken giren 

neticenin,  hiçbir  zaman  failin  kesin  bir  surette  hakimiyet  alanında  kalması mümkün  olmadığı  için 

yüklenebilirlik  bakımından  kusur  ilkesini  görmezden  gelen  uygulamaların  kaynağı  olmaya  devam 

edecektir. 

  Netice sebebiyle ağırlaşmış suçta ise ‐adından da anlaşılacağı üzere‐ bir unsur olarak “netice”, 

esaslı bir yer tutar. Aslında bu tür suçlar, neticeye dayalı sorumluluk sisteminin bir bakiyesidir. Hafif 

netice,  hafif  ceza;  ağır  netice,  ağır  ceza  gerektirmektedir.  Modern  ceza  hukukunun  kurtulmaya 

çalıştığı  netice  sorumluluğunun  uygulamada  en  sık  karşılaşılan  görünümleri  de  bu  suçların  tatbiki 

sırasında  karşımıza  çıkmaktadır.  Bu  nedenle  kimi  ülkeler,  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçları  kusur 

                                                            
217 Doğan; “Mağdurun ruh sağlığının bozulması da kasten yaralamanın unsuru olan sağlığın bozulması seçimlik 
hareketinin kapsamındadır.” Bkz. Doğan, op.cit., p.272 
218 Koca/Üzülmez, op.cit., p.163 
219 Benzer yönde bkz. ibid. 
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ilkesine  daha  uygun  şekilde  düzenlemeye  uğraşmak  ve  uygulamanın  buna  ayak  uydurmasını 

beklemek yerine, çözümü bu suçları toptan kaldırmakta bulmuştur. 

  Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlar,  en  az  bir  neticenin  gerçekleşmesi  ile  uygulama  alanı 

bulurlar. Bu nedenle bu tür suçları neticeli suçlarla birlikte değerlendirebiliriz. Sırf hareketli suçların 

netice  sebebiyle  ağırlaşıp  ağırlaşamayacaklarını  tehlike  suçlarıyla  bağlantılı  olarak  aşağıda 

açıklayacağız. 

3.1.1.2.1. Hedefte Sapma 
 

  Başka neticeli netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçları, birer özel  fikri  içtima düzenlemesi olarak 

kabul ettiğimizi yukarıda ifade etmiştik. Netice bahsinde ele almamız gereken hedefte sapma konusu 

da  fikri  içtima  ile  yakından  ilişkilidir.  Çünkü,  istenmeyen  konu  üzerinde  bir  başka  netice 

gerçekleştiğinde tek hareketle iki suç işlenmiş olacağından fikri içtima uygulanması gerekecektir. 

  Hedefte sapma  (aberratio  ictus), neticenin araçların elverişsizliği yahut yeteneksizlik gibi bir 

sebeple istenilenden başka bir konu üzerinde gerçekleşmesidir.220 Mağdurun kimliği hakkında hataya 

düşülmesine rağmen neticeye yönelik kast bulunduğu için esaslı hata olarak kabul edilmeyen şahısta 

hata (error in persona) durumundan, başka konu üzerinde gerçekleşen neticeye yönelik hiçbir şekilde 

kast bulunmaması bakımından  farklılık gösterir. Hedefte sapmada eğer bu  ikinci netice bakımından 

taksirin varlığına hükmedilirse ve başka konu üzerinde gerçekleşen netice taksirle  işlenebilen bir suç 

oluşturuyorsa; istenen konu üzerinde netice gerçekleşirse bu kasıtlı suçla ve netice gerçekleşmemişse 

bu kasıtlı suça teşebbüsle arasında fikri içtima uygulanacaktır. 

  Görüleceği  gibi  hedefte  sapma  ile  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçun  yapısı  benzerlik 

göstermektedir. Her  ikisinde de istenen ve istenmeyen birer netice vardır. Bilhassa, netice sebebiyle 

ağırlaşmış  suçu düzenleyen TCK 23’teki  “bir  fiilin  kastedilenden daha ağır  veya başka bir neticenin 

oluşumuna sebebiyet vermesi”  ifadesi, hedefte sapmayı da kapsıyor gibi görünmektedir.  İki kavram 

arasındaki ayrımı şu şekilde yapmak gerekir: Hedefte sapmada  ikinci netice başka bir konu üzerinde 

gerçekleşmekte;  netice  sebebiyle  ağırlaşan  suçta  ise  ağır  netice  aynı  konu  üzerinde 

gerçekleşmektedir.221 Bununla birlikte, mevcut TCK 23 düzenlemesinin hedefte sapma bakımından bir 

sorun yaratması mümkün görünmüyor. Çünkü ister başka bir konu üzerinde ister aynı konu üzerinde 

gerçekleşmiş olsun, bu netice bakımından zaten taksir aranacaktır. Ancak hedefte sapmada genel fikri 

                                                            
220 Koca/Üzülmez, op.cit., p.257 
221  Doğan,  op.cit.,  p.233  Doğan,  TCK  23’teki  “başka  netice”  ifadesinin  “özel  netice”  olarak  değiştirilmesini 
önermektedir.  
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içtima düzenlemesi uygulanacakken; netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarla kanunda özel bir fikri içtima 

düzenlemesi yapılmış olmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi böyle bir fark yaratılmasının haklı 

bir gerekçesi yoktur. 

3.1.1.2.2. Tehlike Suçlarında Netice Sebebiyle Ağırlaşma 
 

  Buraya kadar ki açıklamalarımızda netice  sebebiyle ağırlaşmış  suçlarda bir ağır ya da başka 

netice  bulunduğunu  ve  bu  nedenle  bu  suçların  neticeli  suçlar  içinde  değerlendirilmesi  gerektiğini 

söylemiştik.  Bu  tür  suçlarla  tehlikeli  suçlar  arasındaki  ilişkiyi  açıklayabilmek  için  de  önce  tehlikeli 

suçların neticeli suç mu sırf hareket suçu mu olduğuna karar vermek gerekmektedir. 

  Tehlike  suçları,  suçun  konusunu  zarara  uğratmaz  fakat  tehlikeye  koyarlar.  Bu  tehlikenin 

gerçekleşip  gerçekleşmediğinin  ayrıca  değerlendirilmediği  suçlar,  soyut  tehlike  suçlarıdır.  Soyut 

tehlike suçlarının sırf hareketli suçlar olduğu konusunda tartışma yoktur. Kanunca tehlikeli hareketin 

yapılması ile bu suçlar tamam olurlar. Öte yandan, somut tehlike suçlarında somut tehlikenin niteliği 

tartışmalıdır. Ağırlıklı  görüş,  somut  tehlikeyi  netice  olarak  kabul  etmektedir.  Bizim  iştirak  ettiğimiz 

görüşe göre ise somut tehlike, objektif cezalandırılabilme şartıdır ve tipikliğin içerisinde yer almaz.222 

  Bu noktada önümüzdeki soru; bir tehlike suçunun ya da sırf hareket suçunun netice sebebiyle 

ağırlaşıp ağırlaşamayacağıdır. Sırf hareket suçlarında bir unsur olarak netice yer almamakla birlikte, 

ayrıca  tayin  edilen  bir  neticeye  göre  daha  ağır  bir  cezanın  öngörülmesi mümkündür.  Böylesi  bir 

düzenlemeye  göre hareketin  yapılması  ile  temel  cezaya  layık bir haksızlık ortaya  çıkacak  ancak bu 

harekete  bağlı  olarak  bir  netice meydana  geldiğinde  sorumluluk  ağırlaşacaktır. Bu  nedenle  tehlike 

suçlarının da netice sebebiyle ağırlaşması mümkündür.223 Yalnızca bu tehlike suçu, bir gerçek  ihmali 

suç ise farklı bir sonuca varmaktayız.224 

  TCK 181’de “İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek 

şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis 

cezası  ile cezalandırılır.” denmekle bir  tehlike  suçu düzenlenmiştir. Suçun oluşması  için çevrede bir 

zarar ortaya çıkması ya da başka bir netice aranmamaktadır. Bu maddenin 3. fıkrasına göre ise; “Atık 

veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 

verilecek ceza iki katı kadar artırılır.” Burada toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi ağır 

neticedir ve böylelikle bir tehlike suçu, netice sebebiyle ağırlaşmaktadır. 

                                                            
222 Koca/Üzülmez, op.cit., pp.156‐157 
223 Koca/Üzülmez, op.cit., p.244 
224 Bkz. supra 3.1.1.1.2. 
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  Yeri gelmişken bahsettiğimiz 181. maddenin 4. fıkrasının özelliğine de değinmek ve 3. fıkra ile 

mukayese etmek isteriz. Bu fıkrada; “fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların 

ortaya  çıkmasına,  üreme  yeteneğinin  körelmesine,  hayvanların  veya  bitkilerin  doğal  özelliklerini 

değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi hâlinde, 

beş  yıldan  az  olmamak  üzere  hapis  cezasına  ve  bin  güne  kadar  adlî  para  cezasına  hükmolunur.” 

denmektedir. Görüleceği üzere burada bir netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç bulunmamakta,  yine bir 

tehlike suçu olan bir nitelikli hal bulunmaktadır. Ceza, 3. fıkradaki gibi neticeye göre değil kullanılan 

araçların daha tehlikeli olmasına göre ağırlaşmaktadır. Fail de “en azından taksirle” neden olduğu bir 

neticeye göre değil, tehlikeli araçları kullanmaktaki kastından sorumlu tutulmaktadır. Bizce böylesi bir 

düzenleme, 3.  fıkradaki netice  sebebiyle ağırlaşmış  suç düzenlemesine göre  çok daha  isabetli olup 

kusur ilkesine daha uygun bir sorumluluk şeklini yansıtmaktadır. 

  Tehlike suçları ve sırf hareket suçları, gerek fiilin asıl haksızlık  içeriğinin harekette yer alması 

ve  bunların  yalnız  hareket  unsurunu  ihtiva  etmesi  gerekse  sorumluluğun  taksire  değil  kasta 

dayanması bakımından zarar suçları ve bilhassa taksirli netice suçlarına göre daha ideal suç tipleridir. 

Bu nedenle  ceza kanunlarını kazuistik hale getirmek pahasına da olsa mümkün olduğunca  tehlikeli 

hareketler  kasıtlı  suç  tipleri  olarak  ayrı  ayrı  düzenlenmeli  ve  birer  torba  norm  olan  taksirle 

öldürme/yaralama suçlarının uygulaması azaltılmalıdır. Birçok tehlike suçunun yer aldığı TCK’da da bu 

türden  bir  eğilim  vardır.  Ancak  tehlike  suçlarının  taksirli  tiplere  alternatif  olma  özelliği  yeterince 

anlaşılmış  değildir.  Daha  önce  de  ifade  ettiğimiz  gibi  tehlike  suçları,  kasten  işlenebilen  suçlardır; 

taksirli  tiplerden  farklı  olarak  kişiyi  neticeye  yönelik  dikkat  ve  özensizliğinden  değil  tehlikeli 

hareketteki kastından cezalandırırlar ve tehlike suçlarının taksirli hallerine kanunda yer vermek teorik 

altyapıdan yoksundur.  Sözgelimi, TCK 170/2’de “Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, 

sel  veya  taşkın  tehlikesine  neden  olan  kişi,  üç  aydan  bir  yıla  kadar  hapis  veya  adlî  para  cezası  ile 

cezalandırılır.” denmekle bir tehlike suçuna yer verilmiştir. Hemen akabinde TCK 171’de ise; “Taksirle; 

a) Yangına, b) Bina çökmesine,  toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya  taşkına, Neden olan kişi, 

fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması hâlinde, üç aydan bir yıla 

kadar  hapis  cezası  ile  cezalandırılır.”  denmektedir.  Bu  iki  hüküm,  uyumsuzdur.  Suçun  serbest 

hareketli olduğunu da göz önüne alacak olursak, kişinin yangına, bina çökmesine vs. neden olmaya 

elverişli aracı kullanmakla, artık tehlike kastı vardır ve bu tehlikeye ayrıca taksirle neden olmaktan söz 

edilemez. 

  Son olarak  incelememiz gereken bir husus da  temel  suçun  cezalandırılabilmesi bakımından 

varlığı  aranmayan  bir  somut  tehlikenin  ortaya  çıkmasıyla  birlikte  daha  ağır  cezayı  gerektirip 

gerektiremeyeceğidir.  Bir  başka  deyişle,  soyut  tehlike  suçu  ile  somut  tehlike  suçu  karma  şekilde 

bulunabilir mi? Sözgelimi; TCK 329’da “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından 
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niteliği  itibarıyla  gizli  kalması  gereken  bilgileri  açıklayan  kimse”  cezalandırılmaktadır.  İkinci  fıkraya 

göre ise; “Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya 

askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa” ceza ağırlaşmaktadır. Kanun koyucu, birinci fıkrada bir soyut 

tehlike suçuna  ikinci  fıkrada  ise bir somut  tehlike suçuna yer vermek  istemiştir ve  ikincisinin cezası 

daha  ağırdır.  Bizce  ikinci  fıkradaki  somut  tehlike  netice  değil,  objektif  cezalandırılabilme  şartıdır. 

Kastın dışında kalan objektif cezalandırabilme şartlarının cezalandırılma yapılırken kullanılması, sanık 

lehine bir durum yarattığı  için, ‐tartışılır olmakla birlikte‐ kusur  ilkesine aykırı değildir. Ancak bu şart 

bakımından  bir  manevi  unsur  aramadığımız  halde  bunun  gerçekleşmesine  bağlı  olarak  cezayı 

ağırlaştırmak  kusur  ilkesine  aykırıdır.  Bu  nedenle  somut  tehlike  suçlarında  somut  tehlike,  yalnızca 

temel  suçun  cezalandırılabilmesi  için  bir  objektif  cezalandırabilme  şartı  olarak  kullanılmalı;  buna 

dayalı bir ağır ceza belirlenmemelidir. Daha doğrusu, kanun koyucu bir hukuki değeri  soyut  tehlike 

suçu ile mi somut tehlike suçu ile mi koruyacağı konusunda seçim yapmak zorundadır. Soyut tehlike 

suçu ile koruyacaksa artık somut tehlikenin araştırılarak buna bağlı olarak daha ağır bir ceza verilmesi 

kusur ilkesine aykırı olacaktır.   

3.1.1.2.3. Nedensellik Bağı 
 

  Neticeli  suçlarda  sorumluluğun doğumu  için yalnızca  tipik neticenin ortaya çıkması yetmez, 

bu neticenin  faile  yüklenebilir olması gerekir. Yüklenebilirlik  konusunu  işlerken değindiğimiz üzere, 

yüklenebilirlik modern ceza hukukunun erken döneminde yalnız nedensellik temelinde ele alınmış ve 

uygun  illiyet  teorisi  çerçevesinde  neticeli  suçlarda  ve  bilhassa  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda 

sorumluluğu  sınırlandırma  yoluna  gidilmiştir.  Zamanla  objektif  isnadiyet  teorisinin  gelişmesiyle 

birlikte  nedenselliğin  hukuki  değerlendirmeye  tabi  tutulamayacağı  anlaşılmış  ve  yüklenebilirliğin 

şartları  nedensellikten  bağımsız  olarak  sayılmış  fakat  neticeli  suçlar  bakımından  nedensellik  bağı, 

suçun maddi unsurları  arasında  gösterilmeye devam  etmiştir. Halen nedensellik bağı  suçun maddi 

unsurlarından biri olarak ceza hukuku kitaplarında yer almaya devam etmektedir. 

  Nedensellik bağı, evvela fiziğin, daha sonra mantığın, buna bağlı olarak etiğin ve nihayet bu 

sonuncusunun  hukukla  olan  yakın  ilişkisi  nedeniyle  hukukun  konusudur.  Bilimsel  ve  felsefi 

düşüncenin erken dönemlerinde, bilhassa Eski Yunan’da,  filozoflar bu alanların  tamamında  çalışma 

yaptıkları ve bilimsel dallar henüz ayrışmadığı  için birine ait bir kavram kimi zaman doğasına uygun 

olmadığı halde yekdiğerinde de kullanılmış ve bu karmaşıklıkların bir kısmı günümüze kadar devam 

etmiştir.  Bugün  nedensellik,  asıl  konusu  olduğu  pozitif  bilimlerde  bile  tartışmalı  hale  gelmiştir  ve 

kimileri tarafından bir yanılsama olarak görülmektedir. Mantık alanında dahi eski merkezi konumunu 

kaybetmiştir. Sözgelimi, eliminativistler nedenselliği  toptan  reddetmektedir. Bertrand Russell  şöyle 
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der:  “Nedensellik  yasası, …..geçmiş  çağın,  tıpkı monarşi gibi,  yalnızca hatalı olarak  zararsız olduğu 

düşünüldüğü  için  yaşamaya devam eden bir kutsal emaneti/yadigarıdır.  (relic of a bygone age)”225 

Pozitif bilimlerdeki ve mantıktaki bu gelişmelere  rağmen, hukuk alanında Eski Yunancadaki “aition” 

kelimesinin  hem  sebep  hem  sorumluluk  hem  kusur  anlamlarında  kullanılması  ile  başlayan  “sebep 

olanın  sorumlu olduğu” anlayışının devam ettiğini  ve  sorumluluğun hala nedensellikle açıklandığını 

söyleyebiliriz. Ceza hukukunda bu  terim o  kadar  sık  ve bilinçsiz  kullanılmıştır  ki  artık mahkemeleri 

kararlarında  “…görevle  işlenen  suç  arasında  nedensellik  bağı  da  bulunmamaktadır”226  gibi  yalnız 

sebep‐sonuç ilişkisini değil her türlü ilişkiyi nedensellikle açıklayan tuhaf ifadelere yer vermeye kadar 

götürmüş  ve  hukukun  diğer  dalları  da  yanlış  yönlendirilmiştir.  Hal  böyleyken,  nedenselliğin  ancak 

dolaylı olarak  yer aldığı  ve özünde  yabancısı olduğu hukuk alanında önemli bir  yer  işgal etmesinin 

hele  suçun mutlak bir unsuru olarak gösterilmesinin bizce gereği yoktur. Hareketle netice arasında 

tamamıyla normatif bir bağ kurulacaktır.227 

  Yüklenebilirlik  bakımından  aradığımız  ilk  şart  “olmazsa  olmazlık”  (sine  qua  non)’tır.  Bu  da 

“doğrudan doğruyalık” gibi, “hükmedebilirlik” gibi yüklenebilirlik bakımından hukuki değerlendirme 

yaparken kullanacağımız ölçülerden yalnız biridir. Bu ölçüye özel olarak nedensellik ya da nedensellik 

bağı  gibi  bir  isimlendirme  yaparak,  ceza  hukukunu  yabancı  bir  alana  çekmeye  gerek  yoktur.228 

Pozitivizm  bakiyelerinden  en  önemlisi  hala  “nedensellik  bağı”  kavramıdır  ve  fikrimize  göre 

nedensellikten değil amaçsallıktan (teleoloji)  hareket eden bir ceza hukukunu yerleştirmek için artık 

nedensellikten değil, olmazsa olmazlıktan bahsetmek  lazımdır. Hareket, netice bakımından olmazsa 

olmaz  değilse,  tipik  de  değildir.  Görüleceği  üzere,  üçüncü  bir  maddi  unsurmuş  gibi  bahsedilen 

nedensellik bağı başlığı altında ayrıca tartışılacak bir mesele kalmamaktadır. 

  Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda neticenin objektif  yüklenebilirliğinin ne  şekilde olacağı 

konusunda,  tekrara  düşmemek  için,  sorumluluk  hukuku  bölümünde  yaptığımız  açıklamalara  atıf 

yapmakla yetiniyoruz. 

3.1.1.2.4. Eksik Tipiklik: Teşebbüs 
 

                                                            
225 Bertrand Russell, “On  the Notion of Cause”, Proceedings of  the Aristotelian Society New Series, Vol. 13, 
(1912 ‐ 1913), London, p.1 
226 Yargıtay CGK, Esas: 2004/2‐10, Karar: 2004/40, Karar Tarihi: 17.02.2004 
227 Wolfgang Frisch, Comportamiento  típico e  imputación del  resultado,  çev.  Joaquín Cuello Contreras/José 
Luis Serrano González de Murillo, Marcial Pons, Madrid 2004, p.66 
228 Özbek’e göre aslında şart teorisi bir nedensellik teorisi değildir. Özbek, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar, 
p.238  Yazara  iştirak  ediyoruz.  Ancak  öyleyse  artık  şart  teorisinden  yahut  önce  şart  teorisi  kullanılarak 
nedenselliğin tespit edilip sonra objektif isnadiyet değerlendirilmesine geçileceğinden de bahsetmemek gerekir.  
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  Teşebbüs  hükümleri  sübjektif  tipikliğin  gerçekleştiği  ve  fakat  objektif  tipikliğin 

tamamlanmadığı229 durumlarda cezalandırmayı mümkün kılan, tipikliği genişletici230 düzenlemelerdir. 

Kasıtlı  suçlarda  icra  hareketlerine  başlanmış  olması,  icra  hareketleri  tamamlanmasa  veya  hareket 

kısmı  tamamlanmakla  birlikte  netice  gerçekleşmese  bile  ilgili  suça  teşebbüsten  cezayı 

gerektirmektedir. 

  Teşebbüs  ve  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  ilişkisinin  iki  görünümü  vardır.  İlki,  netice 

sebebiyle  ağırlaşmış  teşebbüs;  ikincisi  ise  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suça  teşebbüstür.231  Netice 

sebebiyle  ağırlaşmış  teşebbüs,  teşebbüs  edilen  temel  suç  tamamlanmadığı  halde  ağır  neticelerin 

gerçekleşmesi  durumunda;  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suça  teşebbüs  ise  ağır  neticeye  teşebbüs 

edildiği halde bu neticenin gerçekleşmemesi durumunda söz konusu olur.232 

3.1.1.2.4.1. Ağırlaşmış Teşebbüs 
 

Netice sebebiyle ağırlaşmış teşebbüste asıl sorun temel suç gerçekleşmemişken ortaya çıkan 

ağır neticenin  faile  yüklenip  yüklenemeyeceğidir.233 Ağır netice  faile  yüklenemiyor  ise bu durumda 

fail,  temel  suça  teşebbüsten  ceza  alacaktır.  Bu  kısımda  bir  tartışma  yoktur.  Fakat  ağır  netice  faile 

yüklenebiliyor  ise failin netice sebebiyle ağırlaşmış suçun cezasına mı yoksa temel suça teşebbüs  ile 

ağır neticenin  cezası  arasında uygulanacak  fikri  içtimaya  göre belirlenecek  cezaya mı  çarptırılacağı 

hususu tartışmalıdır. Bir görüşe göre; temel suçun teşebbüs aşamasında kalmasının bir önemi yoktur 

ve  fail netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçtan  ceza  alır. Mesela,  kasten  yaralama  teşebbüs  aşamasında 

kalsa  dahi  ölüm  neticesi  ortaya  çıkarsa  TCK  87/4  uygulanacaktır234  Yahut  cinsel  saldırı  teşebbüs 

aşamasında  kalsa  dahi  ölümle  sonuçlanırsa  fail,  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçtan  sorumlu 

olacaktır.235 Diğer  bir  görüş  ise,  ceza  kanunun  özel  hükümlerini  bir  sınıflandırmaya  tabi  tutmakta; 

kanunda bazı düzenlemelerin temel suçun tamamlanmasını aramadığını ve bunlar bakımından failin 

temel  suç  teşebbüs aşamasında kalsa dahi netice  sebebiyle ağırlaşmış  suçtan  sorumlu  tutulacağını, 

öte  yandan  bazı  düzenlemelerde  temel  suçun  tamamlanmasının  arandığını  ve  bunlar  bakımından 

                                                            
229 Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, Tomo: IV, p.434 
230 Bacigalupo, op.cit., p.461 
231 Koca/Üzülmez, op.cit., 249 
232 ibid. 
233 Doğan, op.cit., p.241 
234 Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara 2010, p.232 
235 Mustafa Ruhan Erdem, Netice Yüzünden Ağırlaşan Suçlar, Uğur Alacakaptan’a Armağan, Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul 2008, p.262 
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ancak  temel  suça  teşebbüs  ile  ağır  netice  arasında  fikri  içtima  hükümleri  uygulanacağını  öne 

sürmektedir.236   

  Bizce  ağır  neticeli  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarla,  başka  neticeli  netice  sebebiyle 

ağırlaşmış  suçları  ayrı  ayrı  değerlendirmeye  tabi  tutmak  gerekir.  Ağır  neticeli  netice  sebebiyle 

ağırlaşmış  suçlarda  ağır  neticenin  tipikliği  sıkı  sıkıya  temel  suçun  tamamlanmış  olmasına  bağlıdır. 

Temel  suç  tamamlanmadan  nitelikli  halin  tipikliği  konusunda  değerlendirme  yapılamaz. Geçitli  suç 

özelliği  gösteren  ve  yapısı  gereği  temel neticeyi  gerçekleştirmeden  ağır neticeyi ortaya  çıkarmanın 

mümkün olmadığı netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama buna örnektir. Bu nedenle kişi ancak  temel 

suça  teşebbüsten  cezalandırılacaktır.  Kaldı  ki,  temel  neticeyi  gerçekleştirmeyi  başaramayan  bir 

hareketi  yapan  kişiye  ağır  neticenin  yüklenmesi  mümkün  görünmemektedir.  Sözgelimi,  yumruk 

savurduğu  halde mağdura  isabet  ettiremeyen  fail, mağdurun  düşüp  kolunu  kırmasından  sorumlu 

tutulamaz. Burada ağır netice  ile hareket arasındaki doğrudan doğruyalık  ilişkisini  kesin bir  şekilde 

göstermek mümkün  değildir.  Kişiyi  ancak  kasten  yaralamaya  teşebbüsten  cezalandırmak mümkün 

olur.  Temel  suç  tamamlandığında  dahi  bizce  “en  azından  taksiri”nin  bulunduğundan  bahisle  kişiyi 

nitelikli  halden  sorumlu  tutmak  yeterince  ağır  bir  sorumluluk  düzenlemesi  iken,  bir  de  temel  suç 

teşebbüste  kaldığı  halde  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçun  tam  cezasına  layık  görmek  çok  ağır  bir 

haksızlıktır. Başka neticeli netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda ise başka neticenin kanunun başka bir 

maddesinde  düzenlenen  ayrı  bir  tipikliği  vardır.  Bu  başka  netice  bakımından  taksirin  varlığına 

hükmediliyorsa ‐ ki yüklenebilirlik sorunu burada da geçerlidir‐ kişi tek hareketle temel suça teşebbüs 

etmiş ve taksirli diğer suçu  işlemiş olacak ve böylelikle fikri  içtima uygulanması gerekecektir. Kasten 

yaralama  teşebbüs  aşamasında  kalır da bir  şekilde  yüklenebilir  olduğuna  kanaat  getirdiğimiz ölüm 

neticesi  ortaya  çıkarsa  kasten  yaralamaya  teşebbüs  ile  taksirle  öldürme  arasında  fikri  içtima 

uygulamak  gerekir.  Ölüm  neticeli  kasten  yaralamayı  düzenleyen  TCK  87/4’ün  burada  uygulaması 

yoktur.  Burada  fikri  içtima  uygulamamız  gerekirken,  temel  suç  tamamlansa  idi  kanunun  özel  fikri 

içtima  düzenlemesi  olan  TCK  87/4’ü  uygulayacak  olmamız  da  başka  neticeli  netice  sebebiyle 

ağırlaşmış suçların neden olduğu çelişkilerden biridir. 

 

 

                                                            
236  Jescheck/Weigend,  op.cit.,  p.564;  Doğan,  op.cit.,  pp.242‐245  Yazar,  kasten  yaralamanın  teşebbüste 
kalmasına rağmen ölümün gerçekleştiği durumlarda, kasten yaralamaya teşebbüs ile taksirle öldürme arasında 
fikri  içtima  uygulanacağını  belirtmekle  birlikte  kasten  yaralamanın  diğer  ağır  neticelerinin  ortaya  çıkması 
durumunda ne olacağı sorusuna cevap vermemektedir.  
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3.1.1.2.4.2. Ağır Neticeye Teşebbüs 
 

  Netice  sebebiyle ağırlaşmış  suça  teşebbüs  ise ancak  failin ağır netice bakımından doğrudan 

kastı varsa  söz konusu olabilir.237 Her ne kadar netice  sebebiyle ağırlaşmış  suçun oluşması  için ağır 

netice bakımından taksir yeterli görülüyor ise de taksirli suçlara teşebbüs mümkün olmadığı için failin 

ağır  netice  bakımından  kastının  bulunması  gerekir.  Bu  nedenle  başka  netice  bakımından  yalnız 

taksirin  mümkün  olduğu  başka  neticeli  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlara  mesela  TCK  87/4’e 

teşebbüs olmaz.238 Ağır neticeli netice sebebiyle ağırlaşmış suçlara ise teşebbüs mümkündür.239 Ancak 

failin  ağır  netice  bakımından  kasten  hareket  etmiş  olması  gerekir.  Sözgelimi,  bir  kimsenin  yüzüne 

sürekli  değişiklik  meydana  getirmek  için  kezzap  atan  fakat  isabet  ettiremeyen  fail,  TCK  87/2’ye 

teşebbüs  etmiş  olur  ve  bu  fıkradaki  ceza  üzerinden  teşebbüs  indiriminin  uygulanması  gerekir. 

Belirtelim ki, ağır netice bakımından failin olası kastının bulunması yeterli değildir. Doktrinde bir görüş 

olası kastla  işlenen  suçlara  teşebbüsü mümkün görmekle birlikte bizim de katıldığımız görüşe göre 

olası kast ancak netice  ile belirlenebilir ve olası kastla  işlenen suçlara teşebbüs olmaz.240 Bu nedenle 

failin ağır netice bakımından olası kastının bulunduğu durumlarda ağır neticeye teşebbüs ettiğinden 

söz edilemeyecektir. 

3.1.1.2.4.3. Gönüllü Vazgeçme  
 

   Son olarak, netice sebebiyle ağırlaşmış suç ile gönüllü vazgeçme ilişkisi üzerinde duralım. TCK 

36’ya  göre  fail,  suçun  icra  hareketlerinden  gönüllü  vazgeçer  veya  kendi  çabalarıyla  neticenin 

gerçekleşmesini  önlerse,  teşebbüsten  dolayı  cezalandırılmaz.  Böylelikle,  yukarıda  teşebbüs 

hükümlerinin  uygulanmayacağını  söylediğimiz  durumlarda  gönüllü  vazgeçme  de  söz  konusu 

olmayacaktır  çünkü  bu  kurumun  varlık  sebebi,  kişiyi  teşebbüsten  cezalandırmamaktır.  Dolayısıyla, 

ağır  ya  da  başka  netice  bakımından  taksiri  tartıştığımız  durumlarda  ne  teşebbüs  ne  de  gönüllü 

vazgeçme  mümkün  olacaktır.  Sözgelimi,  TCK  87/4’ten  gönüllü  vazgeçmek  mümkün  değildir.241 

Mağduru  kasten  yaralayan  fail,  ölmesini  engellerse  zaten  bu  neticeden  ceza  almayacaktır. 

                                                            
237 Koca/Üzülmez, op.cit., p.249 
238 Doğan, op.cit., p.250 
239 Doğan, op.cit., p.251 
240 Koca/Üzülmez, op.cit., p.209 
241 Aksi görüş için bkz. Doğan, op.cit., p.255 Yazar, doğru olarak ölüm neticesini engelleyen failin sadece kasten 
yaralamadan sorumlu olacağını belirtmekle birlikte, bizce hatalı olarak bu durumda failin gönüllü vazgeçmeden 
yararlanacağını öne sürmektedir. Bu mantıkla, ölüm neticesi failin kendi çabası dışında bir sebeple engellense 
idi failin teşebbüsten ceza alması gerekirdi. Failin çabasına rağmen ölüm neticesinin gerçekleşmesi durumunda 
failin  sorumlu  tutulacak  olması  ise,  sonraki  hareketin  bu  netice  yönünden  taksiri  kaldırmayacak  olmasıyla 
ilgilidir. 
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Engelleyemez ise, çabası, taksiri kaldırmayacak ve neticeden sorumlu olacaktır. Öte yandan, failin ağır 

netice  bakımından  kastı  var  ise  suç  da  teşebbüse  elverişlidir  ve  fail  icra  hareketlerinden  gönüllü 

vazgeçebilir.  TCK 87/4 bakımından  failin başka neticeye  yönelik  kastı bulunamayacağından  gönüllü 

vazgeçmden bahsedilemez. 

3.1.1.3. Fail  
 

  Yüklenebilirliği tipiklik  içinde mütalaa ettiğimizi daha önce belirtmiştik. Yüklenebilir olmayan 

fiil  tipik  de  değildir.  Yüklenebilirliğin  süjesi  de  bu  görüşten  ayrı  düşünülemez.  Bu  nedenle  fiili 

yüklediğimiz  kişi  ve  nitelikleri  de  tipiklik  içinde  yer  alır.  Özgü  suçlarda  bu  tipiklik  özel  olarak 

düzenlenmiş  ve  ancak  bazı  sıfat  yahut  özellikleri  taşıyanların  fiilleri  tipik  olarak  kabul  edilmişken; 

herkesin işleyebildiği suçlarda böyle bir şahıslaştırma olmasa da yine de fail, tipiklik içinde yer alır ve 

kural olarak tipik süje, fiili bizzat işleyen kişidir. İştirak düzenlemeleri olmaksızın azmettirenin, yardım 

edenin ve hatta dolaylı failin davranışlarını tipik olarak kabul etmek imkanı yoktur. 

  Bir netice  sebebiyle ağırlaşmış  suç pekala özgü  suç olarak da düzenlenebilir yahut bir özgü 

suçun  netice  sebebiyle  ağırlaşması  mümkündür.  Sözgelimi;  ancak  kamu  görevlisi  tarafından 

işlenebilen  işkence  suçunun  (TCK  95)  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  halleri  bulunmaktadır.242  Genel 

olarak fail bakımından netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar bir özellik göstermezler.  

  İki yan yana fail, A ve B, birbirlerinden haberdar olmaksızın, yaralama kastıyla aynı anda C’nin 

ayaklarına ateş eder ve C kan kaybından ölürse  iki  ihtimal  söz konusu olur. Eğer ağır neticenin,  iki 

kurşunun  birlikte  etkisiyle  yarattığı  kan  kaybı  sonucu  ortaya  çıktığı  anlaşılıyorsa,  birinin  hareketi 

neticenin yekdiğerine yüklenmesini engeller. Diğer  failin hareketinden habersiz olan kişinin neticeyi 

öngörebildiğinden  ve  dolayısıyla  taksirinden  söz  edilemez.  Dolayısıyla  her  ikisi  de  yalnız  kasten 

yaralamanın temel halinden sorumlu olacaktır. Eğer ağır neticenin yalnız kurşunlardan birinin etkisiyle 

ortaya  çıktığı  –sözgelimi  diğer  kurşun  sıyırmış  veya  hiç  isabet  etmemiş  olsun‐  anlaşılıyor  ve  fakat 

bunun kimin silahından çıktığı tespit edilemiyorsa; “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi devreye girecek 

ve ağır netice yine  ikisine de yüklenemeyecektir. Taksirli ağır neticeye teşebbüs de olmayacağından 

failler yalnız kasten yaralamaya teşebbüsten cezalandırılacaktır.    

Müşterek  faillerin  cezalandırılması  da  diğer  suçlarda  olduğu  gibidir.  Yukarıda  verdiğimiz 

örnekte failler birbirinden haberdar ise, neticenin kimin hareketinin sonucu olduğu önem taşımaz ve 

                                                            
242 Belirtelim ki, bu maddenin 4. fıkrasındaki “Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi 
cezalandırılır.” hükmü özgü suç niteliğini zayıflatmaktadır. 
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her ikisi de müşterek fail olarak sorumlu olur. Dolaylı failin durumu şeriklere benzediği için şeriklerin 

incelenmesine geçiyoruz. 

3.1.1.3.1. Genişlemiş Tipiklik: İştirak 
 

  Ceza sorumluluğunun şahsiliği  ilkesine göre herkes kendi fiilinden sorumludur. Bu  ilkenin en 

sıkı  uygulaması,  sorumluluğun  üçüncü  kişilere  ve  tüzel  kişilere  teşmil  edilmesini  engeller.  Ceza 

sorumluluğunun  sahibi  esasen  faildir  ve  özel  hükümlerde  yer  alan  “öldüren”,  “yaralayan”,  “alan”, 

“değiştiren” ifadelerinde hem ilgili fiiller hem de bunları bizzat yapan fail tipikleştirilmiştir. Ancak ceza 

hukuku  bu  tipikliği  iki  bakımdan  genişlemeye  uğratır.  Bu  genişleme  öncelikle  suçu  bizzat 

işlemeyenlerin  fail  kavramının  kapsamına  alınması  ile  olur.  Dolaylı  faillik  kurumu  bunun  en  açık 

örneğidir.243  Gerçekten,  TCK  37/2  suç  işlemek  için  başkasını  araç  olarak  kullananı  da  fail  kabul 

etmektedir. Fail kavramının genişlemeye uğraması özel hükümlerde yer alan bazı düzenlemelerde de 

görülür. Söz gelimi; suç örgütü yöneticilerinin örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan 

dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılmasını öngören TCK 200/5; mağdurun iftira fiili nedeniyle gözaltına 

alınması veya tutuklanması hâlinde, iftira edenin ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun faili 

olarak sorumlu  tutulacağını söyleyen TCK 267/4 ve yalan  tanıklık bakımından bu sonuncuya benzer 

bir düzenleme getiren TCK 272/5, hakimin dolaylı  faillik  konusunda  yorum  yapmasını engelleyerek 

ilgili  kişileri  fail  sıfatıyla  sorumlu  kılmaktadır.  Tipiklikte  yüklenebilirliğin  süjesi  yönünden  asıl büyük 

genişleme  ise genel hükümlerde yer alan  şeriklik düzenlemeleridir.244 Buna göre  sadece  tipik  fiilleri 

işleyenler değil bunlara azmettiren ve yardım edenler de cezalandırılmakta ve bunların fiilleri de tipik 

hale  getirilmektedir.  Bu  nedenle  teşebbüs  ve  iştirak  kavramlarına,  tipikliğin  (bazı  yerlerde 

cezalandırılabilirliğin) genişleme sebepleri de denmektedir.245 Taksir, manevi unsur bakımından başlı 

başına bir sapma olduğu için; taksirli suçlara teşebbüs yahut iştirak kabul edilmemektedir. İhmalin de 

bir  hareket  sayılarak  hareket  bakımından  tipikliğin  genişletildiği  ihmali  suçların  bunlarla 

kesiştirilmemesi de bu nedenledir. Yalnız teşebbüste kalmış suça iştirak mümkündür. (TCK 40/3) 

  Netice  sebebiyle ağırlaşmış  suçlar  ile  iştirak  ilişkisi bakımından  şerikin ağır neticeye yönelik 

kastının  bulunduğu  durumlar  bakımından  tartışma  yoktur.  A,  B’yi  C’nin  kolunu  kesmesi  için 

azmettirmişse TCK 87/2’den azmettiren  sıfatıyla  sorumlu olur. Ancak ağır netice bakımından yalnız 

taksirin arandığı durumları tartışmak gerekir.  

                                                            
243 Bacigalupo, op.cit., p.488 
244 ibid. 
245 ibid.  
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  Meselenin  sorumluluk  hukuku  içindeki  görünümünü  incelerken;  kast  dışında  kalan 

sorumluluk alanlarından bahsetmiş ve failin kendi kastını aşması (netice sebebiyle ağırlaşmış suç)  ile 

failin  şeriklerin  kastını  aşması durumlarının benzerliğini  vurgulamıştık. Bu  iki durumun  aynı olayda 

birleşmesi de mümkündür. Sözgelimi; A, B’ye C’yi yaralaması için yardım eder ve fakat C, B’nin taksiri 

ile ölürse, ortada hem bir netice sebebiyle ağırlaşmış suç hem de failin yardım edenin kastını aşması 

durumu vardır. Böyle bir durumda şeriki nasıl cezalandırabileceğimiz hususunu belirlemek için bağlılık 

kuralından bahsetmemiz gerekir. 

3.1.1.3.2. Bağlılık Kuralı 
 

  TCK 40’a  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 

bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır.” Bağlılık kuralını düzenleyen bu maddeye 

göre,  ortada  kasıtlı  ve  hukuka  aykırı  bir  fiil  olmalıdır  fakat  failin  kusursuz  olması  şeriklerin 

sorumluluğunu engellememektedir. Böylece TCK, sınırlı bağlılık kuralını esas almıştır.246 

  İştirak halinde işlenen suçlarda nitelikli hallerin şeriklere sirayeti meselesinde ise TCK’da özel 

bir düzenleme yer almamaktadır.  “Fiilin eşe karşı  işlenmesi”  ,  “filin  silahla  işlenmesi” yahut  “kamu 

görevinin  sağladığı  nüfuzun  kötüye  kullanılması”  gibi  ayrıca  tipik  bir  ağır  neticeye  yer  vermeyen 

nitelikli haller bakımından katı bağlılık kuralının geçerli olacağını ve şeriklerin ancak failin fiiline göre 

sorumlu  olacağını  söylemek  gerekir.247  Belirtelim  ki,  bu  durum  bazı  haksız  sonuçlara  da  neden 

olmaktadır. Sözgelimi, amca çocukları A ve B’den biri diğerinden babaları C ve D’yi öldürmesini istese; 

azmettiren,  kendi  babasının  öldürülmesinden  nitelikli  hal  uygulanmaksızın  ve  fakat  amcasının 

öldürülmesinden nitelikli hale göre sorumlu olacaktır. Bizce bu konu kanunda ayrıca düzenlenmeli ve 

aşağıda inceleyeceğimiz bahse paralel bir düzenleme yapılmalıdır. 

  Şeriklerin  ağır  neticeden  ne  şekilde  sorumlu  tutulacağı  ise  yine  kanunda  özel  olarak 

düzenlenmiş değildir.  Ancak, bütün netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar bakımından tipikliği genişletici 

bir  işlev gören TCK 23, manevi unsur bakımından taksiri yeterli görerek yaptığı genişletmeyi, "kişinin 

bundan  dolayı  sorumlu  tutulabilmesi”  diyerek  şerikleri  de  kapsayacak  şekilde  süje  bakımından 

yapmaktadır. Kanunun fail yerine kişi demesi bilinçli bir tercihtir.248 Böylelikle ağır netice bakımından 

taksiri bulunan şerik de bundan sorumlu olacaktır.249 Zaten, şeriği böyle bir durumda sıkı sıkıya failin 

                                                            
246 Koca/Üzülmez, op.cit., p.434 
247 Koca/Üzülmez, op.cit., p.436 
248 Koca/Üzülmez, op.cit., p.248, Doğan, op.cit., p.256 
249 Koca/Üzülmez, ibid. 
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işlediği suça bağlı olarak cezalandırmak ceza sorumluluğunun şahsiliği ile bağdaşmaz. Fail bakımından 

öngörülebilir  olan  netice,  şerik  bakımından  öngörülemeyebilir  veya  şerik  bakımından  öngörülebilir 

olan netice fail bakımından öngörülemeyebilir. 

  Manevi  unsur  kısmında  açıklanacağı  üzere,  failin  ağır  netice  bakımından  dikkat  ve  özen 

yükümlülüğünü  ihlal  etmediğinden  bahsedilemez.  Taksir  bakımından  yapılacak  değerlendirme 

yüklenebilirlik  temelindedir.  Bu  durum  şerikler  için  de  geçerlidir.  Azmettirme  yahut  yardım  etme 

fiilleri, dikkat  ve özen  yükümlülüğünün en ağır  şekilde  ihlalidir,  çünkü bu neticeye  yakın bir netice 

olan temel neticeye yönelik kast vardır. Bu nedenle yine ağır neticenin, sözgelimi, öngörülebilir olup 

olmadığına bakılacaktır. 

  Önemle  ifade  edelim  ki,  bu  husustaki  kanuni  düzenleme  iştirakin  doğasıyla 

bağdaşmamaktadır. Çünkü  taksirli  suçlara  iştirak olmayacağı  kuralına bir  istisna  gelmiş olmaktadır.  

Oysa bu  iştirak kuralı, pozitif hukukun üzerinde oynayabileceği bir kural değildir. Taksirli suça  iştirak 

olmaz  çünkü  taksirli  suça  katılanın  bir  iştirak  iradesinden  bahsedilemez.  Her  ne  kadar,  netice 

sebebiyle ağırlaşmış suçların özünde birer kasıtlı suç olduğu söylense de250 bizce bu suçların içinde iki 

suç  bulunmakta  olup,  ikinci  suç  taksirli  ise  ağır  neticeye  iştiraki  kabul  etmek  mümkün  değildir. 

Sözgelimi,  TCK  23  ya  da  TCK  87/4  olmasa  idi,  yalnız  yaralamaya  azmettiren  kişi,  ölüm  neticesinin 

ortaya  çıkması  halinde  TCK  87/4’e  ya  da  taksirle  öldürmeye  azmettirmiş  olmayacak;  kasten 

yaralamanın azmettiren  sıfatıyla  şeriki olacak ve  ikinci durumda, birden  fazla kişinin  taksirle neden 

olduğu  netice  bakımından  herkesin  kendi  kusuruna  göre  sorumlu  olması  kuralından  (TCK  22/5) 

hareketle  taksirle  öldürmeden  fail  sıfatıyla  sorumluluğu  tartışılacaktı.  Esasen  olması  gereken  de 

budur.251  Azmettirme  ve  yardım  etme,  doğaları  gereği  taksirli  suçlara  katılmaya  elverişli  değildir 

çünkü  bu  suçlarda  fail  isteyerek  bir  suç  işlememektedir  ve  istenmeyen  bir  suça  yönelik  iştirak 

iradesinden  bahsedilemez.  Ancak  mevcut  düzenlemeler  karşısında,  ağır  netice  şerik  tarafından 

öngörülebilir olduğunda şerikin sorumluluğun doğacağını söyleyebiliriz. 

Failin  azmettirenin  yahut  yardım  edenin  iradesinden  tamamen  ayrılması  ve  bir  başka  suç 

işlemesi  ile netice sebebiyle ağırlaşmış bir suç  işlemesi arasında bizce fark yoktur. Bir başka deyişle, 

A’nın  B’ye  C’yi  yaralamasını  söylemesi  ve  B’nin  C’yi  kasten  öldürmesi  ile  B’nin  öldürmek  kastı 

olmaksızın C’nin ölümüne neden olması arasında teorik bir ayrım yapılmamalıdır. Her ikisinde de fail, 

azmettirenin  kastını  aşmaktadır.  İlk  durumda  kastını  aşan  suça  taksiriyle  iştirak  etmesi  mümkün 

                                                            
250  Doğan,  op.cit.,  p.256    Yazar, meselenin  vuzuha  kavuşturulması  için  kanunda  netice  sebebiyle  ağırlaşmış 
suçların kasıtlı suç olduğuna ilişkin bir ifadeye yer verilmesini önermektedir. Kaymaz’a göre ise TCK 87/4, taksirli 
bir  suçtur.  Bkz.  Seydi  Kaymaz,  “5237  Sayılı  Türk  Ceza  Kanunu’nun  87/4. Maddesinde  Düzenlenen  Neticesi 
Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl:18, Sayı:.58, Mayıs‐Haziran 2005, p.73 
251 Aynı yönde bkz. Jescheck/Weigend, op.cit., p.743 
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değilken,  ikinci durumda da  taksirli ağır neticeye  iştirak etmesi mümkün değildir. TCK 22/5’e göre; 

“Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin 

cezası  kusuruna göre ayrı  ayrı belirlenir.” Dolayısıyla, her  iki durumda da  azmettiren  kişinin  ancak 

taksirli  ağır  netice  bakımından  failliği  yani  kasten  yaralamaya  azmettirmek  fiilinin  taksirle  ölüme 

neden olmanın tipik hareketi sayılıp sayılamayacağı tartışılabilir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bizce 

taksirin diğer yüklenebilirlik şartları da varsa azmettirenin burada dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal 

ettiği kabul edilmeli ve taksirle öldürmeden fail olarak cezalandırılmalıdır. Ancak, TCK 23 ve TCK 87/4 

karşısında, kişinin TCK 87/4’ten azmettiren sıfatıyla sorumlu olacağını söyleyebiliriz. 

3.1.2. Manevi Unsur (Sübjektif Tip) 
 

  Ceza hukukunun erken dönemlerinde suçun dahili ve harici yanlarının bulunduğu, kastın ve 

taksirin  suçun dışında kalan ve  failin psikolojik durumuna  ilişkin birer kavram olduğu ve dolayısıyla 

aslında  suçun  yalnız  objektif  olgulardan  oluştuğu  kabul  ediliyordu.  Kant’ın  yeniden  keşfi  ve 

teleolojinin ceza hukukuna etkisinin artması  ile birlikte her hareketin bir amacının bulunduğu ve bu 

amacın hareketten ayrılamayacağı görüşü ağırlık kazandı. Günümüz ceza hukukuna hakim olan final 

(amaçsal,  gai)  hareket  teorisine  göre;  kast  ve  taksir,  hareketin  birer  parçasıdırlar.  Böylelikle  bu 

kavramlar,  failin psikolojik durumunu değil, hareketin manevi unsurunu  tanımlarlar ve kanunda yer 

alan suç tiplerinin sübjektif kısmını oluştururlar.   

Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçların  asıl  tartışmalara  neden  olan  kısmı  sübjektif  unsurdur. 

Kusur  ilkesinin  gözetildiği  ceza  hukuku  sistemlerinde  kişi  kural  olarak  kastından  ve  bazı  istisnai 

durumlarda  da  ancak  taksirinden  sorumlu  tutulabilir.  Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlar  ise, 

sorumluluk hukuku ile ilgili bölümde değindiğimiz üzere, uzun yıllar kusursuz netice sorumluluğunun 

temel  örneklerinden  birini  teşkil  etmiştir.  Bu  noktada  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçların manevi 

unsurunu açıklayan görüşlere bir göz atmak yerinde olacaktır. 
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3.1.2.1. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçun Manevi Unsurunu Açıklayan 
Görüşler 
 

   Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçların  hukuki  nitelikleri  konusunda  ortaya  atılan  görüşler, 

aslında bu suçların manevi unsurunun belirlenmesine yöneliktir. Gerçekten, bu suçların sübjektif yanı 

açıklanabildiği  vakit,  suç  teorisinin  neresinde  yer  alacakları  da  açığa  çıkmış  olur.  Bu  hususta  öne 

sürülen birçok teori bulunmasına rağmen biz yalnız iki temel görüşe yer vermekle yetiniyoruz.252 

3.1.2.1.1. Üçüncü Tür: Kastın Aşılması 
 

  Çalışmanın  ilk  bölümünde  kastın  aşılması  ile  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  kavramları 

arasında teorik bir fark bulunmadığını; birincisinin İtalyan, ikincisinin ise Alman ekolünü yansıttığını ve 

bunun İspanya ve Türkiye gibi her  iki kaynaktan da beslenmiş ülkelerde ufak bir kavram kargaşasına 

yol açtığını söylemiştik. Ancak bu  iki  farklı  isimlendirme, bir anlayış ve üslup  farkını yansıtmaktadır. 

Şöyle  ki,  İtalyan  menşeli  “kastın  aşılması”  tabiri  manevi  unsura  vurgu  yaparken,  Alman  menşeli 

“netice sebebiyle ağırlaşmış suç” ifadesi maddi unsurlardan olan neticeden yola çıkmaktadır. 

  Kastın aşılması, kast ve taksir dışında  (eski anlamıyla) kusurluluğun üçüncü bir türüne  işaret 

ediyor  gibi  görünmektedir.  Nitekim,  terimin  bu  çağrışımı  doktrinde  karşılığını  bulmuştur.  

Dönmezer/Erman’a  göre  “Kastın  aşılması  halinde  tek  netice  vardır;  fakat  bu  netice  failin 

maksadından  daha  ağırdır.  İşte  bu  daha  ağır  netice  ya  fiilin  ayrı  ve  bağımsız  bir  hukuki  nitelik 

kazanmasını,  yani  yeni  bir  suç  tipinin  ortaya  çıkmasını  gerektirir,  ya  da  aynı  aşırı  netice  suçun  bir 

ağırlatıcı  sebebini  oluşturur:  birinci  ihtimal  kastın  aşılması  halini,  ikinci  ihtimal  ise,  ilerde 

inceleyeceğimiz  bir  objektif  sorumluluk  şeklini,  yani  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlar  kategorisini 

meydana  getirir.”253  Görüleceği  üzere,  yazarlar,  kastın  aşılmasının  bir  objektif  sorumluluk  şekli 

olduğunu reddetmekte ve bu tür suçların gerçek bir kusurluluk çeşidini haizmiş gibi bağımsız birer suç 

tipi olduğunu savunmaktadır.  

  Bu görüşün yerindeliği bakımından, yanıtlamamız gereken soru şudur: Kast ve taksir dışında 

kusurluluğun üçüncü bir görünümü (tertium quid) var mıdır? Bizce, üçüncü seçenek yoktur. (Tertium 

non datur) 

  Kastın  ve  taksirin  kendi  içlerinde  çeşitli  türlerinin  zaman  içinde  kullanılmış  olduğunu 

hatırlatarak,  bu  husustaki  görüşümüzü  şu  şekilde  özetleyebiliriz.  Suçun  gerçek  anlamda  ve  ideal 

                                                            
252 Diğer görüşler için bkz. Muharrem Özen, Objektif Sorumluluk, US‐A, Ankara 1998, pp.126‐141 
253 Dönmezer/Erman, op.cit., p.241 
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manevi unsuru yalnız kasttır. Kastın dışında kalan  sübjektif yüklenebilirlik alanının  tamamı bir  çeşit 

torba kavram olan taksirle  ifade edilir. Üçüncü tür yaratmak, ancak kast gibi sübjektif sorumluluğun 

şartlarını  tamı  tamına  karşılayan  bir  kusur  çeşidinin  keşfiyle  olur  ki  bu  mümkün  değildir.  Pozitif 

hukukun  mevcut  düzenlemeleri  içerisinde  üçüncü  bir  tür  olarak  anlaşılmaya  en  müsait  görünen 

kavram, olası kasttır ancak bunun da kastın bir türü olduğu kabul edilmektedir.  

3.1.2.1.2. Tipik Birleşme (Kombinasyon) 
 

  Alman öğretisi, genel olarak, netice sebebiyle ağırlaşmış suçların birleşmiş birer tipikliği haiz 

olduğunu kabul etme eğilimindedir.254 Jescheck/Weigend, “netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar, kast ve 

taksir arasında özel bir kombinasyon içeren cezai tiplerdir.” diyerek buna işaret eder.255 Şüphesiz ki bu 

terkip, kast ve taksirin birleşerek yeni ve müstakil bir manevi unsur türü oluşturması şeklinde değildir. 

Temel neticeye ve ağır neticeye yönelik manevi unsur yönünden bir ayrım yapılmakta ve hareketin bu 

iki neticeye yönelik sübjektif vasfı ayrı ayrı belirlenmektedir. Buna göre; suçun işlenmesinde bir kast‐

kast  kombinasyonu,  kast‐taksir  kombinasyonu,  taksir‐taksir  kombinasyonu  veya  kast‐ağır  taksir 

kombinasyonu  bulunması  mümkündür.  Aslında,  ikinci  neticeye  yönelik  manevi  unsurun  temel 

neticeye yönelik manevi unsurdan eşyanın doğası gereği daha ağır olamaması dışında her türlü terkip 

mümkün görülmektedir.  

  Özgenç’e göre, bu  tür  suçlar  iki kademelidir:256  “Birinci kademeyi kasten  işlenen  temel  suç; 

ikinci kademeyi  ise taksirle sebebiyet verilen ağır netice oluşturmaktadır.”257 Özbek’e göre de netice 

sebebiyle ağırlaşmış suçlarda kast‐taksir kombinasyonları mevcuttur258 ve böylesi suçlar iki aşamalı259 

olup,  temel suç ve başka ya da ağır suç olmak üzere  iki ayrı suç  içerir.260 Zafer  ise doğrudan netice 

sebebiyle ağırlaşmış suçların manevi unsurunu kast‐taksir kombinasyonu olarak göstermektedir.261 

   Bu  görüşe  yapılan  eleştirilerden  biri;  aynı  hareketin  hem  kasıtlı  hem  taksirli  olamayacağı 

şeklindedir. Öyleyse, hem bir hareketin aynı anda kasıtlı ve taksirli olup olamayacağı sorusuna hem de 

kast ve taksir gibi tek bir suç teorisi altında açıklanmaya çalışılması bile devamlı zorluk çıkaracak kadar 

                                                            
254 Zaffaroni/Alagia/Slokar, op.cit., p.566  
255 Jescheck/Weigend, op.cit., p.281 
256 İzzet Özgenç, “Kast‐Taksir Kombinasyonları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr.Süleyman 
Arslan’a Armağan, Konya 1998, p.361 
257 İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, Seçkin, Ankara 2009, p.271 
258 Özbek, Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar, pp.226‐227 
259 Özbek, op.cit, p.245 
260 Özbek, op.cit, p.229 
261 Zafer, op.cit., p.202 
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esasları birbirinden farklı olan  iki kavramın kombinasyon halinde bulunup bulunamayacağı sorusuna 

cevap arayalım. 

Eski kanun döneminde görüşler, netice sebebiyle ağırlaşmış suçların pozitif hukuktan bağımsız 

değerlendirilmesine göre değil, genelde kanundaki kastın aşılması suretiyle adam öldürme suçunun 

niteliğini belirleme  temelinde ortaya çıkmıştır. Kastı aşan suçlarla netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar 

arasında ayrım yapan Özen,  ilkinin bağımsız bir suç  tipi olduğunu  ikincisinin  ise böyle olmadığını ve 

ağır neticenin yalnız cezaya etki eden  sebep olduğunu öne sürmektedir.262 Esasen, kastı aşan suçta 

ağır netice bakımından objektif sorumluluğun geçerli olduğunu263 kabul eden ve kusurluluğun üçüncü 

bir  türünü  kabul  etmeyen  yazar  da  bizce  kombinasyon  tabirini  kullanmaksızın  bir  kast‐objektif 

sorumluluk kombinasyonunu  işaret etmiş olmaktadır. Yazar, aynı hareketin hem kasıtlı hem  taksirli 

olamayacağı eleştirisine de kast ve taksirin ancak aynı netice bakımından bir arada bulunamayacağı 

ve  iki  ayrı  netice  için  pekala  farklı  değerlendirme  yapılacağı  gerekçesiyle  haklı  olarak  karşı 

çıkmaktadır.264 

Doğan ise aynı maddi konu için bir hareketin hem kasıtlı hem de taksirli olamayacağından265 

hareketle,  kast‐taksir  kombinasyonu görüşünü  reddetmekte  ve netice  sebebiyle ağırlaşmış  suçların 

bir “karma tipiklik”e sahip olduğunu öne sürmektedir.266 Yazarın kast‐taksir kombinasyonunu hedefte 

sapmaya  özgülemesi  ve  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlar  için  bundan  farklı  bir  karma  tipiklikten 

bahsetmesi bizce anlaşılır değildir. Esasında  kast‐taksir  kombinasyonunu  savunanlar da bu  suçların 

birer karma suç olduğunu267 ve buna uygun bir tipikliğe sahip olduğunu  iddia etmektedir. Neticenin 

aynı  konu  veya  başka  konu  üzerinde  gerçekleşmesinin,  hareketin  sübjektif  niteliğinin 

değerlendirilmesi  bakımından  bir  önemi  yoktur.268  İster  aynı  konu  ister  başka  konu  üzerinde 

gerçekleşsin, ortada birden  fazla netice varsa  failin bunlardan yalnız biri bakımından kasıtlı hareket 

etmiş  olması  ve  diğer  neticenin  faile  ancak  taksirine  göre  yüklenmesi mümkündür.  Aslında  başka 

neticeli  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarla  hedefte  sapma  durumunda  farklı  sonuçlara  varılması 

mümkün olmadığından her ikisinde de fikri içtima uygulanması gerekmektedir. 

 

                                                            
262 Özen, op.cit., p.216 
263 Özen, op.cit., p.141 Yazarın kastı aşan suç  ile netice sebebiyle ağırlaşmış suçu birbirinden ayırdıktan sonra, 
ikinci grup için iki kanuni tipin bütünleşmesinden bahsetmesi ilginçtir. Bkz. Özen, op.cit., p.186 
264 Bkz. Özen, op.cit., p.133 
265 Doğan, op.cit., p.6 
266 Doğan, op.cit., p.8 
267 Koca/Üzülmez, op.cit., p.242 
268 Bkz. supra 3.1.1.2.1. 
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3.1.2.2. Kast ve Taksir 
 

  Günümüzde  kast  ve  taksir,  manevi  unsurun  yegane  görünüm  şekilleri  olarak  kabul 

edilmektedir.  Kast,  bilme  ve  isteme;  taksir  ise  dikkat  ve  özen  yükümlülüğünün  ihlalinden 

müteşekkildir. Görüleceği üzere kast ve  taksirin esasları birbirinden oldukça  farklıdır. Kast ve  taksir 

türdeş olmadığından taksir ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın kasta dönüşmez. Bu nedenle eski bir görüş 

olan “ağır taksir kasta eşittir” (culpa lata dolo aequi paratur) ifadesi hatalıdır. Bu Digesta’da yer alan 

“ağır tedbirsizlik, taksir; ağır taksir, kasttır” (magna negligentia culpa est, magna culpa dolus est)269 ve 

“ağır taksir kesinlikle kasta benzer” (lata culpa plane dolo comparabitur)270  ifadelerinin kalıntısı olup 

modern ceza hukukunun kast ve taksir anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Taksir, kasta göre daha hafif bir 

sorumluluğu  gerektirmekle birlikte  kastın  azı değildir  ve TCK 23’teki  “en  azından  taksir”  ibaresi de 

bizce sorunludur.   

Öte  yandan,  TCK’daki  genel  kast  ve  taksir  düzenlemeleri  de  taksirden  kasta  geçiş  varmış 

izlenimi  doğurmaktadır.  Çünkü,  kanunda  olası  kast  “kişinin,  suçun  kanunî  tanımındaki  unsurların 

gerçekleşebileceğini  öngörmesine  rağmen,  fiili  işlemesi  hâli”  (TCK  21/2),  bilinçli  taksir  ise  “kişinin 

öngördüğü  neticeyi  istememesine  karşın,  neticenin  meydana  gelmesi  hâli”  (TCK  22/3)  olarak 

tanımlanmış  ve  bu  iki  tanım  hemen  hemen  aynı  olduğundan  aradaki  çizgi  sönükleştirilmiştir.  Her 

şeyden önce öngörmeye dayalı bir ayrım yapmak yerinde değildir. Kişi neticeyi öngörüyor ve buna 

rağmen hareketi yapıyor  ise artık hiç değilse neticeyi kabullendiğinden söz edilir271 ve “kabullenme” 

taksirin değil, olası kastın esasını oluşturur. Taksirin esası, dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlalidir ve 

kanımızca taksirin derecelendirilmesi de öngörmeye dayalı bir basit taksir‐bilinçli taksir şeklinde değil 

özel  hukuktaki  gibi  yükümlülük  ihlalinin  ağırlığına  göre  hafif  taksir‐ağır  taksir272  şeklinde  olmalıdır. 

Öngörülebilirlik,  taksir  için bir yüklenebilirlik  şartıdır,  fakat öngörme,  taksirin konusu değildir. Yoksa 

neticeyi  öngörmeyen  fail  için  ikinci  kez  “öngörmemekte  taksiri  var  mı?”  gibi  bir  değerlendirme 

yapmak gerekir ki bu da meseleyi “tavuk mu yumurta mı” kısır döngüsüne irca eder. 

  Her suç için ideal manevi unsur görünümü ancak kasttır. Gerçi kast tek başına cezalandırılmaz 

(cogitationis  poenam  nemo  patitur)  ancak  kastı  olan  failin  daha  ilk  icra  hareketinde  sorumluluğu 

doğar. Hatta ceza hukukunun hazırlık hareketlerini cezalandırmamasının sebebini de kastın varlığını 

anlamaya  yeterli  olmamaları  ile  açıklamak mümkündür.  Oysa  taksirde  ceza  hukuku  ancak  netice 

                                                            
269 Paulus, Dig. 50.16.266 
270 Ulpiano, Dig. 11.6.1 
271 Koca/Üzülmez, op.cit., p.226 
272 Örneğin, hız sınırının saatte 90 km olduğu yerde saatte 110 km ile seyretmek hafif taksirli; saatte 200 km ile 
seyretmek ağır taksirli kabul edilebilir. Görüleceği gibi burada öngörmenin rolü yoktur ve derecelendirme ihlalin 
ağırlığına göredir. 
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ortaya çıktıktan  sonra harekete geçmekte ve geriye bakarak bu  tipik neticenin bir kişinin dikkat ve 

özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışından  ileri gelip gelmediğini sorgulamaktadır. Öte yandan ne 

kadar  sübjektif  esaslara  oturtmaya  çalışırsak  çalışalım  taksir  bir  yönüyle  netice  sorumluluğudur. 

Çünkü,  netice  olmadan  kimseye  taksirinden  dolayı  ceza  verilmemektedir.  Taksirle  öldürmeyi 

düzenleyen TCK 85’in  ikinci  fıkrasına göre “Fiil, birden  fazla  insanın ölümüne ya da bir veya birden 

fazla kişinin ölümü  ile birlikte bir veya birden  fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş  ise” cezanın 

ağırlaşması da kanunkoyucunun cezayı hareketin haksızlık içeriğinden çok neticeye göre artırdığını ve 

fakat  sadece  dikkatsiz  ve  özensiz  davranmış  failin  durumunu  çok  ağırlaştırmamak  için  2  kişinin 

ölümüne  yol  açmakla  200  kişinin  ölümüne  yol  açmak  arasında  fark  gözetmemeyi  tercih  ettiğini 

göstermektedir.  Gerçekten,  taksirli  bir  hareketin  neticesi  1  kişinin  yaralanması  yahut  1000  kişinin 

ölümü  olabilir  ve  hatta  hiçbir  netice  de  gerçekleşmeyebilir  ve  ceza  sorumluluğu  failin  talihine 

kalmaktadır. Bu sorunlu yapısından ve yüklenebilirliği de kolay olmadığından taksir istisnaidir. Kanunu 

kazuistik  hale  getirmek  pahasına  mümkün  olduğunca  korunan  hukuki  değere  yönelik  tehlikeli 

hareketleri kanunda göstermek ve kişiyi  taksirinden değil,  tehlike kastından cezalandırmak  (Ör: TCK 

179/3) tercih edilmelidir. 

  Kast  ve  taksirin  nitelikleri  konusundaki  bu  özetten  sonra  kavramların  netice  sebebiyle 

ağırlaşmış  suç  içindeki yerine bakalım. Evvela, TCK 23’ün  “en azından  taksir” diyerek kast ve  taksir 

arasında ayrım yapmaması kusur ilkesine aykırıdır. Sözgelimi, yüzde kasten sabit iz bırakan ile taksirle 

sabit  iz  bırakanın  cezaları  arasında  fark  yoktur.  Bu  farkı  TCK  61’in  uygulanışı  sırasında  yaratmak 

mümkünse de ülke genelinde uygulama birliği olmayacaktır. 

  Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçta  temel  suç,  kasıtlıdır.  Fail  temel  suçu  bilerek  ve  isteyerek 

işlemiş olmalıdır. Ağır neticeli netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda bu ikinci netice de kasten işlenmiş 

olabilir.  Öte  yandan  başka  neticeli  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda  bu  kast,  başka  neticeyi 

kapsamamalıdır.  Vücut  bütünlüğüne  karşı  suçlar  bakımından  bilhassa  ölümün  gerçekleşmediği 

olaylarda ortada bir  kasten öldürmeye  teşebbüs mü  yoksa  kasten  yaralama mı olduğunu  anlamak 

zordur.  Hal  böyle  olunca;  sözgelimi,  TCK  87/4’ün  uygulanması  için  failin  kastının  öldürmeye  değil 

yalnız  yaralamaya  yönelik  olduğunu  tespit  etmek  gerekir.  Bu  tespitte  kullanılacak  Yargıtayca 

geliştirilen ölçüleri bir müellif şöyle saymaktadır: suç nedeni, kullanılan araç, isabet kaydedilen vücut 

bölgesi, failin olay öncesi ve sonrası davranışları, fail  ile mağdur arasındaki husumet  ilişkisi ve hayati 

tehlike.273 Diğer bir müellif  ise bu ölçüleri;  faili  suça  iten  sebep  ve  fail  ile mağdur  arasındaki  ilişki; 

suçun  işlenmesinde kullanılan aracın niteliği, kullanılış biçimi, atış mesafesi; darbelerin yönü, sayısı, 

                                                            
273 Bkz. Mustafa Avcı, “Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama Suçlarının Manevi Unsurlarını Ayırt Etmeye Yarayan 
Ölçütler”, Kamu Hukuku Arşivi, Cilt:8, Sayı:1, Mart 2005, pp.86‐98 
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kuvveti ve darbelerin yönünün bilerek seçilip seçilmediği; atış mesafesi ve olay yerinin özellikleri ve 

hayati tehlike şeklinde göstermektedir.274 

  Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda  taksirin  yeri  ise  nispeten  daha  tartışmalıdır.  Ağır 

neticenin kişiye yüklenebilmesi  için en azından taksir düzeyinde bir kusuru bulunmalıdır. Daha önce 

de  ifade  ettiğimiz  gibi,  bir  hareketin  bir  netice  bakımından  kasıtlı  diğer  bakımdan  taksirli  kabul 

edilmesine bir  engel  yoktur. Hatta  taksirin  esası olan dikkat  ve özen  yükümlülüğünün  ihlali,  temel 

suçu kasten  işlemiş  failin hareketinde daima mevcuttur.275 Bu  ise bu  tür suçlarda bir  taksir karinesi 

bulunduğu eleştirisine yol açmıştır. Hafızoğulları’na göre TCK 23,  “ceza hukukuna  tümden yabancı, 

kanuni  bir  karine”  getirmektedir.276  Yazar,  yeni  kanunun  kusursuz  sorumluluğu  ortadan 

kaldırmadığını, sadece  ismini değiştirdiğini öne sürmektedir.277 Yine yazara göre; beklenilmeyen hal, 

mücbir sebep halleri hariç bu aksi ispat edilemeyen bir karinedir.278 Bizce, bu eleştiri isabetli değildir. 

Öncelikle belirtelim ki; biz “öngörülebilirlik”i taksirin bir unsuru dolayısıyla sübjektif yüklenebilirliğin 

konusu olarak değil, objektif yüklenebilirliğin konusu olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla taksir, dikkat 

ve  özen  yükümlülüğünün  ihlalinden  ibarettir.  Bu  şekilde  ele  alacak  olursak;  doğrudur,  temel  suçu 

işleyen  kişi daima  ağır netice bakımından  taksirli hareket etmiş olur. Çünkü,  kasıtlı  temel  suç,  ağır 

netice  bakımından  da  dikkat  ve  özen  yükümlülüğünün  ihlali  anlamına  gelir.279  Bu  kanunun  ortaya 

koyduğu  bir  karine  değil,  dikkat  ve  özen  yükümlülüğü  bakımından  yapılacak  değerlendirmenin 

kendiliğinden  ortaya  çıkan,  değişmeyecek  sonucudur.  Bir  kimseyi  kasten  yaralamak  onun  ölümü 

yahut  organını  kaybetmesi  bakımından  dikkat  ve  özen  yükümlülüğünün  ihlalidir.  Hakimin  somut 

olayda dikkat  ve özen  yükümlülüğünün  ihlal  edilip  edilmediğini  araştırmasına mani bulunmamakla 

birlikte buna gerek yoktur.280 Çünkü  temel  suç  ile  ile ağır  suç aynı ya da birbirine çok yakın hukuki 

değerleri korumaktadır ve kişinin yükümlülüğünü  ihlal etmiş olduğu sonucuna kanun gereği değilse 

de  mantık  gereği  varılacaktır.  Bu  durumda  yalnızca  objektif  yüklenebilirlik  açısından  neticenin 

öngörülebilir olup olmadığı saptanacaktır. Netice öngörülebilir değilse kişi yine sorumlu olmayacaktır. 

Esasen, eğer bir “taksir karinesi” kavramından bahsedilecekse, bu ancak 1926 TCK’daki “nizamat, ve 

evamir  ve  talimata  riayetsizlik”  (md.455)  olarak  ifade  edilen  taksir  şeklinde  karşılığını  bulur. 

Gerçekten,  idarenin  düzenleyici  işlemlerine  veya  bir  başka  kanuna  aykırı  davranmayı  taksir 

bakımından  yeterli  görmek  bir  taksir  karinesi  olarak  kabul  edilebilir  ve  hukuka  aykırı  harekette 

                                                            
274 Bkz.  Fatih Birtek,  “Kasten Öldürmeye Teşebbüs  ve Kasten Yaralama  Suçlarının Manevi Unsur Bakımından 
Ayırt Edilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:58 Sayı:2, 2009, pp.231‐279 
275 Doğan, op.cit., p.201 
276  Zeki  Hafızoğulları,  “5237  Sayılı  Türk  Ceza  Kanunu’nda  Taksir  ve  Taksir  Karinesine  Dayandırılan  Kusurlu 
Sorumluluk”, Polis Dergisi, Yıl.11, Sayı: 44, Nisan‐Mayıs‐Haziran 2005 
277 ibid. 
278 ibid.  
279 Jescheck/Weigend, op.cit., p.280 
280 Doğan, loc.cit. 
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bulunanı  bunun  bütün  neticelerinden  sorumlu  tutmakla  tipik  “versari”  anlayışını  yansıtmaktadır. 

Kırmızı  ışıkta  geçen  sürücüyü bu  fiili  takip eden her  türlü ölüm  ve  yaralamalardan  kusurlu bulmak 

buna örnektir. Kasten  yaralama  ile  taksirli öldürme  arasındaki  ilişki,  TCK 23 olmaksızın da oldukça 

sıkıyken; “kırmızı ışıkta geçme!” diyen norm ile taksirli öldürme arasındaki ilişki son derece gevşektir. 

  Son olarak,  failin ağır neticeye olası  kastla  veya bilinçli  taksirle neden olduğunda  ilgili  ceza 

indirimi  ya  da  artırımının  nasıl mümkün  olacağını  tartışmalıyız.  TCK  21/2’ye  göre,  olası  kast  varsa 

süreli hapis  cezası üçte birden yarısına kadar  indirilir. Bir görüşe göre, bu  indirimi netice  sebebiyle 

ağırlaşmış suç üzerinden uygulamak mümkün değildir.281 Çünkü varlığı için en azından taksirin yeterli 

görüldüğü bu suçların cezası zaten taksirli haksızlığın karşılığıdır ve bunun üzerinden tekrar olası kast 

indirimi  yapmak  mümkün  değildir.282  Gerçekten,  ağır  neticeye  olası  kast  indirimi  uygulandığında 

cezanın  temel neticenin  cezasından bir  farkı kalmaz ve ağır neticeye yalnız  taksirle  sebep olan kişi 

olası kastla neden olan kişiye göre daha  fazla ceza alır. Kaldı ki olası kast  indirimi haksızlığın bütün 

ihtivası  bakımından  bir  azalmaya  işaret  eder. Oysa  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçun  cezası  içinde 

doğrudan  kastla  işlenen  temel  neticenin  cezası  da  vardır  ve  haksızlığın  bu  kısmının  indirime  dahil 

olmasının  bir  anlamı  yoktur. Öyleyse  bir  kast‐olası  kast  kombinasyonu  şeklinde  tezahür  eden  ağır 

neticeli  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçta,  bu  suçun  cezası  üzerinden  olası  kast  indirimini 

uygulamamak gerekir. Ancak genel olası kast düzenlemesi ile çelişkiye düşülmemesi için kanunda ağır 

neticeye  kasten  veya  taksirle neden olunan durumların  cezalarının  ayrı  ayrı  tayin edilmesi  yerinde 

olur.283 Bilinçli  taksirde  ise  TCK 22/3,  “taksirli  suça  ilişkin  ceza üçte  birden  yarısına  kadar artırılır.“ 

hükmünü  taşımaktadır.  Bizim  de  katıldığımız  görüşe  göre,  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda  bu 

artırımın da uygulanması olanaklı değildir.284 Ağır neticeye  taksirle neden olmak mümkünse de bu 

taksirli neticenin üzerinden  artırım  yapılabilecek  ayrı bir  cezası  yoktur. Netice  sebebiyle  ağırlaşmış 

suçun  toplam cezası üzerinden artırım yapmak, haksız yere kasten  işlenen  temel  suçun da cezasını 

artırmak anlamına gelecektir. Öyleyse, kast‐bilinçli  taksir kombinasyonu  ile  işlenen netice  sebebiyle 

ağırlaşmış suçlarda bilinçli taksire ilişkin artırım uygulanmayacaktır. 

 

 

 

                                                            
281 Bkz. Doğan, op.cit., p.220 
282 ibid. 
283 Doğan, op.cit., p.221 
284 Bkz. Doğan, op.cit., p.219 
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3.2. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 

  Hukuka  aykırılık,  fiilin  yalnız  ceza  normlarına  değil,  bütün  hukuk  düzenine  aykırı 

bulunmasıdır.285 Öncelikle belirtelim ki, hukuka aykırılık kimi müellifler tarafından ayrı bir unsur olarak 

gösterilmemektedir. Tipiklikle hukuka aykırılık  ilişkisi bakımından başlıca üç görüş vardır:  İlkine göre, 

hukuka  aykırılık  tipikliğin  negatif  unsuru;  ikincisine  göre,  tipiklik  hukuka  aykırılığın  karinesi  ve 

sonuncusuna göre, tipiklik hukuka aykırılığın belirlenmesinde bir araçtır.  286 Bu husustaki tartışmaya 

girmeksizin  suçun oluşabilmesi  için ortada bir hukuka uygunluk nedeninin bulunmaması gerektiğini 

belirtelim. 

  Hukuka aykırılık diğer unsurlardan farklı olarak, kast‐olası kast, temel netice‐ağır netice, hafif 

kusur‐ağır kusur gibi bir derecelendirmeye tabi tutulamaz.287 Bu nedenle, bir fiilin diğerine göre daha 

fazla haksızlık teşkil ettiğini söylemek mümkünse de hukuka daha aykırı olduğunu söylemek mümkün 

değildir.288  Bir  davranış  ya  hukuka  uygun  ya  da  hukuka  aykırıdır.289  Bununla  birlikte,  hukuka 

uygunluğun  yalnızca  objektif  olarak  saptanmasıyla mı  yetinileceği  yoksa  suçun  diğer  unsurlarında 

olduğu gibi failin buna yönelik bilgisinin mi aranacağı tartışmalıdır.290 Ceza sorumluluğunun mümkün 

olduğunca  sübjektif  bir  karakter  arzetmesi  gerektiğine  olan  inancımızdan  dolayı,  failin  bir  hukuka 

uygunluk  nedeninden  yararlanması  için  bunun  mevcudiyetinin  bilinciyle  hareket  etmiş  olması 

gerektiğine inanıyoruz.291 

  Netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçların  içinde  temel  suç  ve  ağır  suç  olmak  üzere  iki  ayrı  suç 

vardır.  Ağır suç korunan hukuki değer bakımından daha ağır bir ihlal olduğundan temel suçun hukuka 

aykırı, ağır suçun hukuka uygun olduğu bir durum düşünülemez. Fakat bunun tam tersi mümkündür. 

Gerçekten hukuka uygunluk nedeni  temel neticeye  izin veriyor ve  fakat ağır neticeye  izin vermiyor 

olabilir. Bu durum  ise genelde hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması sırasında ortaya çıkar. 

Daha önce kastın aşılmasının hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması ile benzerlik gösterdiğini 

ve her  ikisi bakımından da  taksirin  araştırılacağını  söylemiştik. Aslında  konumuz bakımından bu  iki 

durum aynı olayda karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki, kastını aşarak taksirle ağır neticeye neden olan fail 

aynı zamanda yalnız temel neticeye izin veren hukuka uygunluk nedeninin sınırını aşmaktadır. 

                                                            
285 Koca/Üzülmez, op.cit., p.262 
286 ibid. 
287 Koca/Üzülmez, op.cit., p.264 
288 ibid. 
289 ibid. 
290 Görüşler için bkz. Koca/Üzülmez, op.cit., pp.265‐266 
291 Aynı yönde bkz. Koca/Üzülmez, op.cit., p.266 
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  Hukuka uygunluk  sebepleri,  sınırlı  sayıda  (numerus  clausus)  değildir  ve  yazılı olan‐olmayan 

normlardan, sözleşmeden, örften, kısaca hukukun bütün kaynaklarından bir hukuka uygunluk sebebi 

devşirilebilir.  Ancak  biz  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçların  hukuka  aykırılığını  ele  alırken  yalnız 

TCK’da yer alan hukuka uygunluk sebepleri ile meşgul olacağız. 

3.2.1. Meşru Savunma 
 

  Meşru savunma, kişinin kendisine veya başkasına ait bir hakkı hedef alan haksız bir saldırıya 

cevap  vermesidir. TCK 25’e  göre; bu haksız  saldırı  gerçekleşirken  ya da  gerçekleşmesi  veya  tekrarı 

muhakkak ise gerçekleşmeden önce orantılı biçimde defedilebilir. Failin bu amaçla işleyeceği fiiller bir 

suç tipinin konusunu oluştursa bile hukuka uygun olacaktır. 

  Kanuni  düzenlemede  de  vurgulandığı  üzere  haksız  saldırıya  verilen  cevabın  orantılı  olması 

gerekmektedir. Eğer saldırı çok ağırsa ve kişi saldırganı ancak üzerinde ağır neticeyi gerçekleştirerek 

durdurabiliyorsa,  ağır  netice  de  hukuka  uygundur.  Bu  durumda  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç 

oluşmayacaktır. Ancak  saldırı yalnız  temel neticeyi  içeren bir  fiil  ile durdurulabiliyorsa ve  fakat ağır 

neticeyi içeren bir fiille karşılık verilmişse sınır aşılmış olur. Bu durumda üç ihtimal söz konusu olur.  

Öncelikle  fail, meşru  savunmanın  sınırını  kasten  aşmış olabilir. Bu durumda  ağır neticeden 

sorumlu  olacaktır.  Sözgelimi  basit  yaralama  ile  saldırganı  önleyebilecekken  kolunu  kırmışsa  netice 

sebebiyle ağırlaşmış suçtan sorumlu olacaktır.  

İkinci  ihtimalde  fail,  sınırı  taksirle aşmış olabilir. Bu  ihtimalde  fail hem kastını aşmış –suçun 

sınırını aşmış‐ hem hukuka uygunluk nedeninin sınırını aşmıştır. TCK 27’ye göre: “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.” Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda ağır neticeye taksirle neden olmak cezalandırılıyor 

ise de bu netice tek başına cezalandırılmamaktadır. Öyleyse kanun burada netice sebebiyle ağırlaşmış 

suçu değil,  ilgili  taksirli suçu  işaret etmektedir. Bir başka deyişle, meşru savunmanın sınırını  taksirle 

aşan kişiye, neticeye göre, taksirle yaralamanın nitelikli hali yahut taksirle öldürme cezasında indirim 

yapılarak uygulanacaktır.292 Kanımızca kanunun düzenleme şekli çok yerindedir. Çünkü temel netice 

hukuka  uygundur.  Eğer  failin  cezası  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  üzerinden  belirlense  idi,  sınır 

aşıldığı vakit hukuka uygun olan kısım da  cezalandırılıyor olacaktı.  Şu haliyle yalnız aşan kısım yani 

                                                            
292 Aynı yönde Bkz. Doğan, op.cit., p.228 
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taksirli netice  cezalandırılmaktadır. Böylelikle ağır netice ayrıca değerlendirilmiş  ve  kanunda netice 

sebebiyle ağırlaşmış suçun yarattığı sakıncalardan ilk defa sakınılmış olmaktadır. 

Üçüncü  bir  ihtimalde  meşru  savunmada  sınırın  korku  ve  heyecanla  aşılması  söz  konusu 

olabilir. Kanunda meşru savunma bakımından özel bir sınırın aşılması durumuna yer verilmiştir. TCK 

27/2’ye  göre;  “Meşru  savunmada  sınırın  aşılması  mazur  görülebilecek  bir  heyecan,  korku  veya 

telaştan  ileri  gelmiş  ise  faile  ceza  verilmez.”  Bu  düzenleme  esasen  kusurluluğu  etkileyen  özel  bir 

haldir.293 Kişi, korku ve heyecanla ağır neticeye neden olmuşsa, sınırı aşması mazur görülecek ve fiil 

hukuka uygun hale gelmese de ceza verilmeyecektir. 

3.2.2. Mağdurun Rızası 
 

  Mağdurun  ya  da  ilgilinin  rızası,  kişinin  mutlak  surette  üzerinde  tasarruf  edebileceği  bir 

hakkına  ilişkin  ise buna yönelen  fiilleri hukuka uygun hale getirir.  (TCK 26/2) Fail  rızanın kapsamını 

aşmış ise, meşru savunma bakımından ele aldığımız ihtimallerden ilk ikisi burada da geçerli olur. Rıza 

yalnız  temel neticeye  izin veriyor ve  fakat kasten ağır neticeye neden olunmuşsa, netice  sebebiyle 

ağırlaşmış  suçtan  sorumluluk  söz  konusu  olacaktır.  Rızanın  dışına  taksirle  çıkılmış  ise  yine  TCK  27 

uygulanacak ve  fail, neticeye göre, nitelikli  taksirle yaralamadan veya  taksirle öldürmeden  sorumlu 

tutulacaktır. Bu durumda netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama uygulanamaz. 

3.2.3. Görevin İfası 
 

  TCK  24’e  göre,  kanunun  hükmünü  yerine  getiren  ya  da  yetkili  bir merciden  verilip,  yerine 

getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan kişiye ceza verilmez. Böylelikle kanunun emri 

ya da  görevin  ifası bir hukuka uygunluk  sebebidir. Burada da diğer hukuka uygunluk  sebeplerinde 

olduğu gibi ağır netice emir ya da görev kapsamında kalıyor olabilir ve bu durumda ağır netice hukuka 

uygun olacaktır. Ancak emir ya da görev yalnız temel suça izin verdiği halde fail kasten ya da taksirle 

bunun dışına çıkmış olabilir. 

  Sözgelimi, PVSK’nın zor ve silah kullanmayı düzenleyen 16. maddesine göre; polis, “görevini 

yaparken  direnişle  karşılaşması  halinde,  bu  direnişi  kırmak  amacıyla  ve  kıracak  ölçüde  zor 

kullanmaya”  ve  ayrıca  “a)Meşru  savunma  hakkının  kullanılması  kapsamında,  b)Bedenî  kuvvet  ve 

maddî  güç  kullanarak  etkisiz  hale  getiremediği  direniş  karşısında,  bu  direnişi  kırmak  amacıyla  ve 

kıracak  ölçüde,  c)Hakkında  tutuklama,  gözaltına  alma,  zorla  getirme  kararı  veya  yakalama  emri 
                                                            
293 Koca/Üzülmez, op.cit., p.311 



106 
 

verilmiş  olan  kişilerin  ya  da  suçüstü  halinde  şüphelinin  yakalanmasını  sağlamak  amacıyla  ve 

sağlayacak ölçüde, silah kullanmaya yetkilidir.”  

  Polisin  zor  ya  da  silah  kullanma  yetkisini  aşması,  örneğin  mağduru  ayağına  ateş  ederek 

yakalayacakken,  özensiz  davranıp  başından  vurması  durumunda  ne  olacağı  tartışılabilir.  Doğan’a 

göre; bu meselede TCK 256, hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılmasını düzenleyen TCK 27’den 

ayrılmayı  gerektirmektedir.294  Böylelikle  fail  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  yaralamadan  sorumlu 

tutulmalıdır.295  “Zor  kullanma  yetkisine  ilişkin  sınırın  aşılması”  başlıklı  TCK  256,  “Zor  kullanma 

yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün 

dışında  kuvvet  kullanması  hâlinde,  kasten  yaralama  suçuna  ilişkin  hükümler  uygulanır.”  hükmünü 

taşımaktadır.  Belirtelim  ki,  zor  kullanma  fiilinin  özünde  yaralama  olduğu  ve  hukuka  uygunluk 

sebebinin  dışına  çıkanın  görevin  ifasından  yararlanamayarak  bu  suçtan  sorumlu  olacağı  açık 

olduğundan TCK 256, gereksiz bir hükümdür. Öte yandan yalnızca bir uyarı işlevi gören bu düzenleme 

bizce yalnız sınırın kasten aşıldığı durumları kapsamaktadır. Sınırın taksirle aşıldığı durumlarda ise yine 

TCK 27 geçerli olacaktır. Nitekim, TCK 256’nın gerekçesinde “….Bu durumda, zor kullanma yetkisine 

sahip  kamu  görevlilerinin,  kasten  yaralama  suçuna  ilişkin  hükümlere  göre  cezalandırılması 

gerekmektedir. Ancak, bunun  için, emniyet görevlisinin kasten hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde, 

sorunun  hukuka  uygunluk  sebeplerinde  sınırın  aşılmasına  ilişkin  hükümler  çerçevesinde 

değerlendirilmesi  gerekmektedir.”  denmiştir.  Şu  halde  zor  kullanma  yetkisinin  sınırını  taksirle  aşan 

fail,  neticeye  göre  taksirle  yaralama  veya  taksirle  öldürmeden  sorumlu  olacak  ve  netice  sebebiyle 

ağırlaşmış yaralama uygulanmayacaktır. Aksi bir uygulama zaten özünde hukuka uygun olan kasten 

yaralamanın temel halinin cezalandırılması anlamına gelir.   

                                                            
294 Doğan, op.cit., p.224 
295 loc.cit. 
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Sonuç 
 

  Alman  geleneğinde  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suç  ve  İtalyan  geleneğinde  kastı  aşan  suç 

olarak  anılan  kavramlar,  bu  ikisi  arasında  teorik  bir  fark  yaratılmaya  çalışılmışsa  da  aslında  aynı 

kavramlardır. 2005 TCK, netice sebebiyle ağırlaşmış suç terimini kullanmayı tercih etmiştir. 

  Netice  sebebiyle ağırlaşmış  suçlar, kasten  işlenen  temel  suçun yanında, kastedilmeyen ağır 

veya başka neticelerin gerçekleşmesine sonuç bağlayan karma suçlardır. Ağır neticeli netice sebebiyle 

ağırlaşmış suçlarda ağır netice, yalnız temel suça bağlı olarak düzenlenmiş iken, başka neticeli netice 

sebebiyle  ağırlaşmış  suçlarda  başka  netice,  kanunun  bir  başka  maddesinde  müstakilen  de  yer 

almaktadır.  Bu  nedenle  TCK  23’e  göre  ağır  neticelerden  sorumlu  olmak  için  en  azından  taksirin 

bulunması gerekiyor  ise de başka netice bakımından yalnız taksir bulunabilir. Başka neticeye yönelik 

kast ilgili suçun uygulanmasını gerektirir. 

  Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar, kanonik hukukun versari in re illicita anlayışının günümüze 

yansımaları  olup  uzun  yıllar  objektif  sorumluluğa  kaynaklık  etmiştir.  Bu  nedenle  bu  tür  suçların 

sorumluluk hukuku bakımından değerlendirilmesi gereğini gördük. Kanun, ağır neticeler bakımından 

en  azından  taksir  arayarak  bu  suçları  sübjektif  sorumluluk  esasına  uygun  bir  şekilde  düzenlemeye 

çalışmıştır. Temel suçu işleyen fail, ağır netice bakımından zaten dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı 

hareket  etmiş  olacağından  buradaki  taksir  araştırması  öngörülebilirlik  başta  olmak  üzere  neticeli 

suçlarda neticenin faile yüklenebilirliği bakımından aranacak doğrudan doğruyalık ve hükmedebilirlik 

gibi  diğer  ölçüler  bakımından  olacaktır.  Öte  yandan  netice  sebebiyle  ağırlaşmış  suçların  ceza 

miktarlarının  kusurla orantılı olup olmadıkları  konusu  incelenmiştir. Başka neticeli netice  sebebiyle 

ağırlaşmış suçlarda, örneğin TCK 87/4’te, öngörülen ceza miktarı, bu suçların bünyesinde yer alan iki 

suçun, örneğin kasten yaralama ve taksirle öldürmenin, toplam cezasından  fazladır. Bu aradaki  fark 

hareketle netice arasındaki özel tehlikelilik ilişkisi ile açıklanmıştır. Bizce kanunkoyucu bir hareketle iki 

suç  işlemiş  olan  fail  için  fikri  içtima  uygulanmamasını  tercih  edebilirse  de  öngörülen  ceza  gerçek 

içtima  ile  bulunacak  ceza miktarının  üzerine  çıkamaz.  Bu  fazladan  cezayı  gerektiren  fazladan  bir 

haksızlık yoktur. Dolayısıyla TCK 87/4 başta olmak üzere, başka neticeli netice  sebebiyle ağırlaşmış 

suçlar kaldırılmalıdır. 

  Netice sebebiyle ağırlaşmış suçun unsurları 2005 TCK’nın kabul ettiği  final hareket  teorisine 

göre ele alınmıştır. Bu  suçların yapısı öğretide genel olarak  tipik bir birleşme  (kombinasyon) olarak 

ortaya koyulmaktadır. Çalışma sonunda ağır neticeli netice sebebiyle ağırlamış suçların diğer nitelikli 

haller  bakımından  esaslı  bir  farkının  olmadığı  ve  bunların  gerçek  birer  tipikliği  haiz  olduğu;  başka 
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neticeli netice  sebebiyle ağırlaşmış  suçların  ise özünde birer özel  fikri  içtima düzenlemesi oldukları 

sonucuna  varılmıştır.  Bu  suçların  karma  yapısının  görünüşte  ihmali  suçlar,  zincirleme  suç,  tehlike 

suçları  gibi  konularda  sorun  yarattığı  ve  uygulayıcıların  hukuk  tekniğini  zorlamasına  neden  olduğu 

görülmüştür.  Bu  nedenle  de  kanunda  ayrıca  düzenlenmiş  bir  neticenin  artık  bir  başka  suçun  ağır 

neticesi olarak düzenlenmemesi gerektiği, içtima kurallarının yeterli olduğu görülmüştür. 
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